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EDITORIAL

UMANIZAREA TERREI
Gheorghe VĂDUVA

UMANIZAREA TERREI

P

ământul este, deopotrivă, o planetă, o resursă și un efect. O
planetă pe care este posibilă viața și o resursă rezultată dintrun efect cosmic și geofizic, care întreține viața. În același timp, pământul
– ca planetă a oamenilor – este, din ce în ce mai mult, și un produs
al vieții și activității oamenilor. Oamenii sunt pământeni, pământul
este omenesc. Umanizarea pământului poate să însemne înnobilarea
pământului, dar și vulnerabilizarea lui. Oamenii sunt, pentru pământ, o
binecuvântare, prin efectul de cunoaștere, dar și o amenințare care tinde
din ce în ce mai mult spre extrem. Deocamdată, din câte știm noi până
în acest moment, omul este singurul produs al pământului (sau, poate,
doar un oaspete sedentarizat) conștient de sine, care intervine în filosofia
și fizionomia naturii, creându-și o natură proprie, bazată pe cunoaștere.
Care vor fi efectele?
Cuvinte-cheie : pământ, resursă, efect, infrastructură, dominare,
strategie, civilizație a cunoașterii, cunoaștere, epistemologie
HUMANIZING THE EARTH
Abstract
The earth is eually a planet, a resource and an effect, a planet
allowing life and a life-supported resource generated by a cosmic and
geophysical effect. At the same time, the Earth-as a planet of the peopleis more and more an effect of human life and activity. People are earthly,
the earth is human-like.
Humanizing the Earth may mean rendering it more valuable
but also more vulnerable. To the Earth, people are both a blessing, by
knowledge, and a threat, increasingly shooting to the extreme. As far as
we know, man has been the only self-aware earthly offspring (or maybe
just a guest who decided to stay longer), who creates his own knowledgebased nature, in contrast with the philosophy and physiognomy of
nature. What will the effects be?
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Key words: the Earth, resource, effect, infrastructure, domination, strategy,
knowledge civilization, knowledge, epistemology
Résumé

L

a Terre est, également, une planète, une ressource et un effet. Une
planète sur laquelle la vie est possible, une ressource qui résulte d’une
effet cosmique et géophysique et qui nourrit la vie. En même temps, la Terre –
comme planète des hommes – est, de plus en plus, un produit de la vie et de l’activité
des hommes aussi. Les hommes appartiennent à la Terre, la Terre appartient aux
hommes. L’humanisation de la Terre peut signifier ennoblir la Terre, mais aussi
la vulnérabiliser. Les hommes sont, pour la Terre, une bénédiction, par l’effet de
connaissance, mais aussi une menace qui tend de plus en plus sur l’extrême. Pour
moment, l’homme, comme on le sait aujourd’hui, est le seul produit de la Terre (ou,
peut-être, hôte sédentarisé de la Terre), conscient de soi-même, qui intervient sur la
philosophie et sur la physionomie de la nature, en créant, pour soi-même, une nature
spéciale, basée sur la connaissance. Lesquelles seront les effets ?
Mots-clefs : terre, ressource, effet, infrastructure, domination, stratégie,
civilisation de la connaissance, la connaissance, épistémologie
Introducere

D

in câte știm noi, astăzi, nimeni nu se mai îndoiește de un adevăr care nu a
devenit încă absolut, dar care este evident: oamenii aparțin pământului.
Nu știm foarte exact, dacă și pământul – ne referim la planeta Pământ – aparține cu
adevărat oamenilor, dar tot omul știe că solul, ca și subsolul, se află în proprietatea
unora dintre oameni. Mai exact, în posesia lor. Oamenii au partajat totul. Fiecare
vrea să fie proprietar și, în același timp, fiecare vrea să fie nu orice fel de proprietar,
ci un proprietar unic și absolut. Și chiar dacă proprietatea – inclusiv proprietatea
asupra pământului – este sfântă, întrucât ea generează acel suport de libertate de care
are nevoie omul, ea constituie și va constitui, probabil pentru foarte mult vreme,
mărul discordiei hominienilor. Nu știm dacă omul s-a născut proprietar, știm însă că
esența vieții și libertății lui n-o reprezintă doar cunoașterea, ci și proprietatea. Dar
proprietatea asupra pământului și nu numai, oricât ar fi de importantă, rămâne, totuși,
relativă, rămâne o convenție.
Omul nu este însă numai proprietar, ci și transformator și creator. Viața lui
se desfășoară între două verbe – ambele auxiliare –, dar, indispensabile, întrucât
activează un modus vivendi, cel al oamenilor: a fi și a avea. Omul trăiește cumva în
această auxiliaritate, singura care-i jalonează și-i marchează existența. Sunt ce sunt și
10
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Am ce am. Verbele a voi și a putea sunt, deasemenea, importante pentru ființa umană,
dar niciodată nu vor ajunge la valoarea (pentru om) a verbelor auxiliare.
Spunem toate acestea, la începutul acestui raționament, pentru că omul nu este
doar ceea ce pare a fi: unul dintre cele mai fragile mamifere de pe Terra, poate chiar
cel mai fragil, întrucât are nevoie de îmbrăcăminte și de adăpost pentru a supraviețui.
Omul este cea mai mare putere de pe planetă. Este, cum spunea Protagoras, măsura
tuturor lucrurilor. Puterea sa imensă nu se aseamănă cu a celorlalte ființe de pe
planetă, nu este ca a lor, nu constă în forța mușchilor, a fălcilor și a haitei. Forța
imensă a omului este de o altă natură. Puterea sa este dată de cunoaștere, adică de o
altă dimensiune, care, cel puțin pentru actualul nivel al cunoștințelor noastre, nu se
mai întâlnește la altă ființă care viețuiește pe Terra.
Aici apare marele paradox: cea mai fragilă ființă de pe Terra devine, prin
cunoaștere, cea mai puternică. Iar cunoașterea este proprie doar ființei umane. Însă,
din păcate, se pare că puterea omului nu este încă în avantajul planatei căreia îi
aparține, ci doar în avantajul lui însuși, adică al unui mod de viață care pare a intra în
conflict cu ceea ce este și cu ceea ce vrea Pământul. Cunoașterea, raportată la relația
omului cu natura, pare mai degrabă un mod prin care omul își taie creanga de sub
picioare, decât o modalitate de a cultiva alt pom. Mai mult, omul este un distrugător
al naturii și nu un protector al ei, chiar dacă unii se străduiesc să fie apărători și
protectori ai naturii Terrei. Omul își construiește propria sa natură care o schimbă
pe cea inițială, pe cea care se află acolo, dincolo de el și din care face și el parte.
Omul schimbă, transformă natura printr-un efect de cunoaștere, folosindu-se, totuși,
de mijloacele ei. Evident, și celelalte animale se folosesc de mijloacele naturii pentru
a se hrăni, pentru a se adăposti, pentru a supraviețui și pentru a se reproduce. Dar
modul în care o fac aparține primului nivel de interacțiune între regnul animal și cel
vegetal și chiar inter regnuri sau intraregn: cel de culegător, cel de răpitor. Omul nu
mai este de multă vreme simplu culegător, nici simplu răpitor sau vânător. Probabil
că nu a fost niciodată numai un simplu culegător sau numai un simplu vânător. Omul
este un transformator și un creator. În acest sens, se pun câteva întrebări tranșante:
De ce nu se mulțumește omul cu natura inițială? De ce simte nevoia să o schimbe,
ca și cum natura ar fi doar un obiect și nu propriul său ambient? De ce natura nu-l
protejează de efectele ei nocive? Vine cumva din afara ei?
La seria aceasta de întrebări se pot adăuga și altele, foarte multe. Dacă omul face
parte din natura planatei Pământ, așa cum fac parte și celelalte animale – unele dintre
ele cu o existență mai îndelungată decât cea a omului –, atunci de ce niciuna dintre
speciile biosferei nu s-a îndepărtat atât de mult de cerințele efective ale mediului, așa
cum a făcut-o omul, și continuă să se adapteze la condițiile impuse de mediu, fără
a încerca să-l schimbe? Niciuna dintre speciile de plante și animale de pe Terra n-a
reușit să se îndepărteze de natura-mamă, adică de mediul lor de viață. Omul pare a fi
cu totul altceva decât un animal inteligent, decât cel mai inteligent dintre mamifere.
El pare a fi un demiurg, un creator de natură, un altfel de locuitor al planetei, un
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012
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adaptat doar la anumite condiții și anume la acelea care țin de condiția biologică, în
sensul că organismul lui nu este esențialmente diferit de cel al animalelor care se află
pe planeta Pământ, de unde și concluzia că tot ce există ca viață pe Terra vine din
același izvor inițial, din același trunchi. Totuși, spre deosebire de toate celelalte plante
și animale cunoscute de pe planeta noastră, el este singurul care face parte dintr-o altă
esență și dintr-un alt spațiu, inaccesibil celorlalte animale: spațiul cunoașterii. Prin
cunoaștere, omul se deosebește radical de celelalte animale, iar acest lucru este greu
de explicat prin antropogeneză.
Condiția umană este adesea privită și luată ca o axiomă. Există pur și simplu,
deci nu are nevoie de explicații și, existând, este luată ca un dat sau ca o premisă
majoră pentru orice raționament deductiv. Explicația (de fapt dogma) potrivit căreia
omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa poate avea valoare
pentru credință, așa cum viteza luminii, ca viteză absolută, are importanță pentru
teoria relativității, iar Ideea Absolută a lui Hegel are importanță pentru sistemul său
filosofic, dar nu este suficientă pentru relația om-natură, pentru relația om-planeta
Pământ. Este această relație una de tip endogen, care aparține planatei Pământ, sau
este de natură exogenă, în sensul că, în această relație, intervine cunoașterea, care
este cu totul altceva decât creează natura Terrei?
De ce nu este omul adaptat complet la condițiile de viață de pe pământ și
are nevoie de mijloace speciale pentru a supraviețui (îmbrăcăminte, locuință,
infrastructuri etc.), așa cum spre exemplu, un cosmonaut, pentru a ieși din spațiul
gravitației terestre și din cel al atmosferei, are nevoie de o rachetă, care să-i asigure
ieșirea din gravitație, și de alte mijloace care să-i asigure condițiile biologice de pe
pământ (temperatură, aer respirabil, apă, hrană)?
Desigur, s-ar putea răspunde în fel și chip la această ultimă întrebare. Ea nu
dovedește că omul nu aparține Terrei, ci doar faptul că, în afara Terrei, pentru a
supraviețui, omul are nevoie de condițiile de pe Terra (aer, apă, presiune, temperatură,
hrană). De acolo, din Cosmos, planeta Pământ – Planeta Albastră – apare ca o sferă
albastră, de o frumusețe tulburătoare. Exupéry, în Terre des hommes, descriind
experiența formidabilă a piloților de pe primele linii aeriene, relevă farmecul acestui
Pământ văzut de sus, văzut din cer. Toți oamenii au astăzi posibilitatea să vadă din cer
minunățiile naturale ale planetei. Survolul spațiilor nelocuite din Canada, acolo unde
nu există nici un drum, nicio cărare, ci doar apă, vegetație măruntă de tundră și locuri
neumblate, survolul coastelor în care apa transparentă a oceanelor dezvăluie culorile
adâncurilor, survolul zonelor de gheață, al zonelor vulcanice, al munților Himalaya
cu uriașele lor fluvii albe, urme ale curgerii ghețarilor, și altor locuri minunate de pe
planetă dezvăluie ochilor ceea ce se află dincolo de ei și de imaginație: natura în sine,
natura neviolată de om, dar supusă meandrelor planetei, zbuciumului din adâncuri și
interacțiunii cu Universul.
Toate acestea sunt minunate, dar, în scurt timp, omul le va acoperi cu drumuri,
cu viaducte, cu uriașe construcții din fier, materiale compozite, beton și sticlă, cu
12
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saloane de înfrumusețare, cu cazinouri și restaurante, cu infrastructuri și instrumente
ale unui mod de viață care nu are nimic de-a face cu natura Planetei Albastre, ba,
dimpotrivă, o neagă și chiar o sfidează deși se sprijină efectiv pe ea.
Conflicte, incompatibilități, paradoxuri
Locuința animalului terestru, ca și a celui care trăiește în mediul acvatic, este
simplă: o vizuină, un bârlog, un culcuș, un cuib, o piatră, o adâncitură sau nimic.
Locuința omului este complexă și sofisticată, dependentă de numeroase infrastructuri,
de o configurație nespecifică mediului natural, condiției geofizice și geoclimatice a
Terrei. Omul impune planetei o altă natură, un alt mod de organizare, care, deși
folosește materia primă existentă aici – material de construcție, resurse energetice
etc. –, este altceva decât creează natura. De aceea, între mediul uman și cel natural
există un conflict uriaș, care deschide o adevărată falie între cele două medii, în
măsura în care acceptăm și demonstrăm că mediul uman nu este inclus în întregime
în cel natural, între natura oamenilor și natura planetei. Natura planetei, atât cea
minerală, cât și cea vegetală sau animală, ca dealtfel, întregul bios al Pământului
devine pentru om doar o resursă. Ținând seama de aceste realități, se pare că grija lui,
a omului, va fi, de-acum încolo, nu cum s-o respecte și s-o conserve așa cum este, ci
cum s-o reproducă, nu cum s-o protejeze, ci cum s-o transforme, cum s-o amplifice,
cum s-o performeze în interesul lui și nu în cel al naturii planetei. Omul s-a amestecat
destul de brutal, dar și complicat, sofisticat, atât în lumea plantelor, cât și în cea a
animalelor. A creat noi specii de plante, evident, combinându-le sau folosindu-le pe
cele existente, a creat noi specii de animale, umblând la ADN-ul acestora, practicând,
la început, metode simple de adaptare, apoi trecând la folosirea unor metode foarte
sofisticate ale ingineriei genetice. Această inginerie a creat naturi uluitoare, dar care
nu se arondează pe deplin la natura-mamă, care schimbă, de fapt, această natură, pe
care natura, dacă le acceptă, se va transforma încet, încet, în ceea ce vrea omul să fie,
adică într-o natură artificială, impusă și întreținută de mâna omului.
Ar fi însă nedrept să-l considerăm pe om – fie el venetic sau pământean getbeget – ca dușman al Pământului, ca reprezentant al altor civilizații, ca un fel de
coloană a cincea a acestora pe Terra, în cadrul unui uriaș război interplanetar. Fără
a exclude și o astfel de posibilitate – deși ne îndoim că ar putea exista așa-ceva –,
omul actual este strict dependent de condițiile naturale ale planetei (apă, aer, hrană)
și se comportă ca un summum al vieții pe pământ. El este vârful biologic al planetei,
este avangarda ei spre elaborarea și implementarea unui concept de cunoaștere a
interacțiunilor stelare și de management al acestora.
Aceasta este o altă dimensiune a acestui uriaș paradox. Omul nu este numai
un produs al planetei, nu este numai un distrugător al naturii care, probabil, l-a
generat (sau nu), în favoarea unei alte naturi, favorabile numai lui, ci și un posibil
apărător al planetei, probabil singurul de pe Terra care își poate asuma o asemenea
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responsabilitate. Dar, pentru aceasta, omul ar trebui să atingă un nou nivel al condiției
sale cognitive, al societății sale epistemologice, cel al conexiunilor și determinărilor
cognitive cosmice.
În aceste condiții, natura umană nu ar mai fi anti-natură sau contra-natură, ci
ar reprezenta, probabil, un suport al politicilor și strategiilor de securitate și apărare
planetară. Dar, în lipsa unor certitudini, și acestea sunt presupuneri sau doar simple
speculații.
Deocamdată, în mediul marii cunoașteri, omul se află doar în prima fază, aceea
de culegător de date și informații despre mediul cosmic și, în acest context, despre
Terra însăși și despre interacțiunile acesteia cu spațiile siderale. La finele anului
trecut, planeta Pământ a intrat, împreună cu cea mai mare parte a sistemului solar,
în centura fotonică a Centrului Galactic, iar trecerea prin această centură elipsoidală
va dura cam două milenii. Cunoașterea presiunilor, a noilor condiții și, pe această
bază, a vulnerabilităților și punctelor forte ale sistemului solar și ale planetei noastre
devine foarte importantă, mai ales pentru viitor, dar o astfel de cunoaștere reprezintă
abia începutul.
Este oare omul capabil să protejeze mediul natural în care trăiește?
Desigur, cu toții dorim un răspuns afirmativ. Ar trebui ca omul să poată fi efectiv
capabil să protejeze mediu său de viață, întrucât acest mediu și numai el îi asigură
resursele necesare supraviețuirii pe planeta Pământ. Acesta pare a fi un imperativ
categoric, dar noi ne îndoim de autenticitatea și realismul acestui Trebuie! Deși,
probabil că, de mulți ani, omul își tot pune această problemă a protejării mediului
natural în care trăiește, el nu face altceva decât să-l îngrădească și să-l distrugă
sistematic. Aproape tot ce face omul – de la activitățile economice la propriile sale
fapte individuale – distruge, într-o formă sau alta ambientul.
Poate că omul, cel care locuiește la ora actuală planeta Pământ, nu este sută la
sută pământean. Poate că a venit de undeva, dintr-un alt campus planetar cu condiții
asemănătoare de viață și, ajuns aici, s-a adaptat cât de cât la condițiile de aici, condiții
care, oricum, nu erau chiar identice, întrucât cele de aici conțin anotimpuri, distribuție
inegală a resurselor, variații climatice, situație geofizică activă, nelinearitate și
imprevizibilitate în evoluția fenomenelor distructive, luptă pentru supraviețuire.
Dar condițiile de viață umană pe care și le creează omul pe planeta Pământ nu
sunt agreate de natură. Imediat ce omul părăsește un loc, natura îl inundă, îl copleșește
și, într-un timp extrem de scurt la scara Universului, distruge tot ce a construit omul.
Cetățile acadiene din Sumer au intrat în nisip, din vechile construcții care au jalonat
civilizația egipteană au rămas numai piramidele, iar mormintele și relicvele care se
află în pământ, în pofida faptului că unele sunt relativ conservate, vor dispărea și ele
în scurt timp, dacă nu vor fi protejate de om. Întregul mediu îi este ostil omului, mult
mai ostil decât îi este animalului adaptat la condițiile sale.
14
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Desigur, s-ar putea spune că omul nu distruge natura, ci, folosindu-și inteligența
sa și cunoașterea, o perfecționează, o înfrumusețează, o ajută să iasă din sălbăticie
și să devină umană, la îndemâna tuturor și îndeosebi a copiilor și celor ce nu sunt
Tarzani. În acest sens, între jungla amazoniană și un parc în care cresc cei mai frumoși
arbori de pe Terra și/sau arbori creați de om prin ingineria genetică, într-un ambient
organizat, aliniat, care reproduce figuri de animale, eroi din desenele animate etc. etc.
și prin care nu mișună cobre, piton, tigri sau gorile, este preferabil parcul. Nici un om
nu preferă jungla în locul unui astfel de parc, decât atunci când vrea să afle cum arată
o astfel de junglă. Dar natura nu va transforma niciodată jungla amazoniană în parc,
ci va preface orice parc din lume părăsit de om într-o mică junglă.
Cu timpul, omul a devenit conștient de acțiunea sa distrugătoare asupra
mediului natural și, de foarte multă vreme, fără să renunțe la mediul său specific de
viață – mediul urban sau rural – cu infrastructuri specifice și facilități necesare vieții
umane, încearcă să menajeze mediul natural, creând rezervații, adică bantustane
vegetale și animale, și elaborând programe pentru protecția diferitelor specii de plante
și de animale, monitorizând evoluția și involuția acestui mediu, sesizând primejdiile,
provocările și pericolele la adresa acestuia.
După opinia noastră, omul nu este pe deplin capabil să protejeze mediul natural
în care trăiește, dar unii dintre oameni fac tot ce este posibil pentru ca transformarea
naturii planetei într-un ambient necesar vieții și civilizației umane să fie cât mai puțin
dureroasă pentru natură. Procesul de transformare a naturii planetei în ambient uman,
deci de umanizare a naturii planetei este ireversibil. Sau cel puțin așa pare acum.
Planeta ar o suprafață totală de 510.065.700 km2.din care 360.700.000 km2
(70,71 %) o reprezintă suprafața oceanelor și 149.400.000 km2 (29,29 %) suprafața
uscatului.1 Numărul locuitorilor planetei este, la ora actuală, 7.073.619.015. Calculând
densitatea medie a populației actuale obținem o densitate de aproximativ 49,347
locuitori pe km2 de uscat (dacă raportăm numărul populației la întreaga suprafață a
planetei, obținem o densitate de 13,868 locuitori pe km2). În anul 2115, când se va
atinge vârfului traiectoriei demografice, densitatea populației pe suprafața terestră va
fi de aproximativ 83,668 locuitori pe km2, iar raportată la întreaga suprafață a Terrei
de 24,5 locuitori pe km2.
Probabil că planeta Pământ, chiar și în situația împuținării resurselor sale, va
suporta o astfel de populație. Îi va suporta însă și infrastructurile? Îi va suporta și
modificările pe care le aduce mediului biotic? Rămâne de văzut. Oricum, mediul
natural de viață de azi este radical deosebit de cel de acum două mii de ani. Probabil
că, dacă prin absurd ar fi posibil să apară undeva, pe planeta Pământ, un om de acum
2000 de ani, acesta n-ar reuși să supraviețuiască nici măcar o zi în mediul natural
actual. Este valabilă, credem, și reciproca. Un om de azi, n-ar putea trăi în mediul
bio-socio-psiohologic de acum 2000 de ani.
Aceasta este prețul progresului. Condițiile de viață se schimbă, iar planeta
1

Sursa datelor: http://www.notre-planete.info/terre/chiffres_cle.php
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Pământ, cel puțin în dimensiunea ei biologică, se schimbă și ea. De aici nu rezultă
că pericolele și amenințările la adresa populației umane a planetei și chiar la adresa
biosferei sunt excluse, ci doar ideea că, potrivit statisticilor, chiar și în vârful
traiectoriei demografice, care se prezintă a fi un vârf de sarcină, Pământul mai poate,
totuși, suporta oamenii, chiar dacă ei înșiși devin insuportabili, cu condiția ca omul
să nu producă el însuși catastrofe cu efecte irecuperabile.
Nu este exclusă deci nici posibilitatea ca omul însuși să pună capăt propriei
sale existențe, dacă, într-o zi, dintr-o cauză sau alta, ca urmare a unei crize sau a
unei alte nebunii specific umane, vor fi explodate, accidental sau nu, cele 12.000 de
ogive nucleare active. Dezastrul poate însă interveni și dacă planeta Pământ nu poate
evita ciocnirea cu obiect cosmic de mari dimensiuni pe care nu-l poate distruge în
straturile superioare ale atmosferei.
O posibilă strategie contra-dezastru
Deși nu este încă timpul, omul trebuie să se gândească la momentul în care
planeta Pământ își va lua adio de la el, mulțumindu-i pentru vizită și trimițându-l
în lumea celor veșnici sau alungându-l pur și simplu din spațiul său. Sau la acel
moment când, datorită faptului că de mii de ani își taie singur creanga de sub picioare,
distrugând mediul natural în favoarea unui concept arhitectonic și infrastructural care
nu este agreat de planeta Pământ, va trebui să suporte efectul de falie dintre presiunile
create de om asupra mediului natural și reacțiile posibile (și previzibile) ale acestui
mediu. Și într-un caz și în celălalt, omul trebuie să fie pregătit să accepte sau să nu
accepte un astfel de final sau o astfel de trecere. Dincolo de ceea ce se poate specula
sau imagina, există o realitate iminentă, previzibilă în esența ei. Potrivit datelor pe
care le avem noi, muritorii de rând, despre om și condiția sa terestră, drumul pe
care probabil îl vom mai parcurge, dacă vârful de sarcină de care vorbeam mai sus
devine un simplu punct pe o linie ascendentă spre insuportabilitate, adică spre un
summum al unui spațiu suprasaturat, cu zeci de miliarde de oameni și infrastructuri
care, probabil, nu vor mai încăpea nici pe suprafața terestră, nici pe cea acvatică,
atunci finalul ar putea fi o sufocare prin consumarea tuturor resurselor.
Oricât de “grijulie” ar fi Terra cu populația ei de hominieni inteligenți și
perspicace, nu are cum să le dea la toți mâncare, nici cum să le asigure resurse și loc
de casă, iar presupunerile pesimiste malthusiene se vor dovedi reale. Pământul este
o planetă vie, cu o activitate geofizică destul de intensă, dar care nu mai este ce a
fost. Pământul nu mai este demult planetă incandescentă, iar evoluția lui este, logic
vorbind, spre o răcire din ce în ce mai accentuată. Probabil că, înainte de a dispărea,
va deveni un simplu bolovan inert în Sistemul Solar și în Univers. Deocamdată însă,
temperatura lui interioară, la 100 km adâncime, este de 2.400°C, iar temperatura
exteriorului, la 100 km altitudine, este de -100°C.2 Această diferență uriașă spune
2
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foarte multe. Este clar că omul nu va exista veșnic pe planeta Pământ, în forma în
care este acum. Problema finalului este dacă acesta va fi unul brusc, datorat unei
catastrofe endogene sau exogene sau dacă va fi unul firesc, în sensul că tot ce există
merită să piară. O asemenea premisă este mai mult decât tristă, dar așa cum bine se
știe, potrivit legii conservării și transformării energiei, în natură, nimic nu se pierde,
nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Când?, Cum? și De ce? rămân întrebări
fără relevanță aici, în acest raționament care privește Omul și Pământul… Este, deci,
la mintea oricui, că, la un moment dat, Pământul nu ne va mai putea suporta sau că va
deveni inert față de prezența sau dispariția noastră și a biosferei în general.
Acest raționament, pentru ființa umană, constituie, deopotrivă, o realitate
care, la un moment dat, poate deveni un summum al provocărilor, pericolelor
și amenințărilor la adresa vieții, în general, și a ființei umane, în particular și o
perspectivă care trebuie să genereze o soluție. Nici soluția, nici modalitățile de găsire
a ei nu sunt lineare și tranșante, ci de durată, nelineare și extrem de complicate.
Umanizarea planetei este firească, din perspectiva oamenilor și a mediului de
viață, dar poate deveni periculoasă atunci când omul își distruge ambientul natural în
favoarea unuia artificial, creat deci de el, de om, fără respectarea legilor naturii sau
prin încălcarea acestora. Este posibilă construirea de pârtii de schi la Dubai sau în
plin deșert, prin folosirea unor incinte construite de om și a unor instalații adecvate.
Este posibilă și realizarea unor condiții excepționale de viață pentru om, create de
el însuși, dar, într-o zi, fără ca omul să știe precis când și cum, se poate declanșa un
cutremur uriaș care să spulbere pur și simplu orașe întregi de pe suprafața pământului.
Este posibilă și poziționarea cosmică, accidentală sau nu, a unui corp ceresc de
dimensiuni comparabile cu cele ale lunii pe o traiectorie în jurul planetei Pământ,
care ar putea duce la o creștere bruscă a nivelului apei oceanelor în anumite porțiuni
și inundarea tuturor coastelor din acea zonă cu valuri de peste o sută cincizeci de
metri, așa cum se presupune că s-ar fi petrecut lucrurile când Luna a devenit satelit
natural al Terrei.
Aceste fenomene și multe altele sunt posibile și chiar previzibile. Oamenii
de știință le supraveghează cu multă atenție și le monitorizează (evident, pe cele
descoperite) de foarte multă vreme. Dar mijloacele de protecție a planetei împotriva
lor și a efectelor lor nu sunt și nu pot fi, toate, la îndemâna omului, deși există câteva,
de la rachetele balistice, la sistemele cu laseri și sistemele de amplificare a undelor și
de producere a unor puternice câmpuri sau scuturi de protecție.
Există, de asemenea, programe de cercetare în vederea conceperii și realizării
unor sisteme de securitate și de apărare care să facă posibilă protecția planetei sau
măcar a unor regiuni întinse împotriva unor astfel de efecte generate de presiunile
cosmice. Unul dintre aceste programe, dar nu singurul, este HAARP (High Frequency
Active Auroral Research Program), care studiază comportamentul ionosferei la
bombardarea cu unde de înaltă frecvență. Așadar, problema fundamentală a planetei
Pământ începe să fie transmutată din ce în ce mai mult și pe una dintre componentele
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biosferei, care depășește dimensiunea naturală a mediului biologic, și anume pe
populație. Factorul demografic capătă astfel o valoare cosmică, fiind foarte important
și foarte responsabil pentru securitatea planetei. Iată cum se prezintă acest factor3:
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În 2012, populația de pe Terra a depășit cifra de 7 miliarde (7.073.619.015)
locuitori, iar numărul de nașteri la mia de locuitori era de 19,2, în timp ce rata de
mortalitate era de 8,2 la mia de locuitori. Creșterea naturală era, între 2005 și 2010
de 1,2.4 În multe țări, acest indicator începe să fie negativ, populația din aceste țări,
inclusiv din România, fiind în scădere. Dar, pe ansamblul planetei,populația este în
creștere. Potrivit unor estimări5, populația planetei va fi, în 2050, de zece miliarde
de locuitori și, probabil, va continua să crească în același ritm până la un maximum
de 12,5 miliarde, care se prognozează a fi atins în 2115, urmând ca, după aceea, să
înceapă să scadă, coborând, în 2150, la 10 miliarde de locuitori, cauza principală
constituind-o scăderea numărului nașterilor per familie și în special al fetelor.
Situația demografică până în 2150 se prezintă astfel:
Evoluția numerică a populației planetei

1
12
00
16
50
17
50
18
50
19
00
19
50
19
95
20
11
20
12
21
15
21
50

50
00
0
î
80 .H.
00
î.H
.

14000000000
12000000000
10000000000
8000000000
6000000000
4000000000
2000000000
0

Populație

Sursa: Estimations du Population Reference Bureau, http://www.prb.org/FrenchContent/Articles/2013/peopleever-lived-fr.aspx
4
Sursa: http://www.universalis.fr/chiffres-monde/demographie/
5
http://www.planetoscope.com/natalite/5-croissance-de-la-population-mondiale-sur-terre-naissances---deces-.
html
3
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Există, desigur și alte cauze, cum ar fi degradarea și îmbătrânirea ființei umane,
epuizarea resurselor pe care civilizația le exploatează excesiv etc. Astfel, se pare că
resursele de zinc se vor epuiza în 2025, cele de uraniu în 2040, cele de nichel în 2048,
cele de petrol în 2050, cele de gaze naturale în 2072, cele de cărbune în 2158.6
De regulă, estimările de până acum în legătură cu epuizarea resurselor de
petrol, spre exemplu, nu s-au confirmat. E greu de crezut, spre exemplu, că, după
următorii 12 ani, nu va mai exista zinc pe planeta noastră! Pământul este o planetă
vie, în plină activitate, iar unele dintre resursele importante pentru biosferă, dar și
pentru viața planetei, vor continua să se reproducă. Unii cercetători (echipa condusă
de Vladimir Porfiriev, dar nu numai), continuând cercetările începute cu mulți ani
în urmă, au ajuns, în 1960, la concluzia că petrolul nu este de natură biotică, ci
abiotică, el producându-se în profunzimile pământului, la temperaturi foarte înalte și
la presiuni foarte mari, și ieșind la suprafață (adică în profunzimile scoarței terestre
care are o grosime de 30 de km), sub forma unor erupții reci. De unde rezultă că,
atâta vreme cât pământul va avea o activitate geofizică, vor exista și condiții care
reproduc petrolul. Importantă nu este, deci, resursa ca atare, care, dacă acceptăm
această teorie, este practic inepuizabilă, ci mijloacele care să asigure extracția ei de
la adâncimi foarte mari, de 15-20 km și chiar mai mult. De aceea, abia acum începe
să fie valorificată pe deplin invenția inginerului român Ion Șt. Basgan privind forajul
la mare adâncime, depăşirea succesivă a unor praguri, începând cu cel de
două mii de metri, apoi pe cel de 9000 de metri şi atingerea celor 15.000 de
metri, prin folosirea ingenioasă a unor teorii şi aplicaţii de mare rafinament,
cum este, spre exemplu, cea a sonicităţii a unui alt mare inventator român,
George (Gogu) Constantinescu.7
Și încă ceva, foarte important. Petrolul și gazul natural nu sunt unicele resurse
de energie care pot fi folosite de pământeni. Energia Universului se pare că este cea
nucleară, numai că ea nu poate fi, la ora actuală, gestionată în mod corespunzător.
E mult prea tânără și prea agresivă în cunoașterea oamenilor! Și chiar dacă ar putea
fi, marii magnați ai petrolului și gazului, adică ai civilizației petrolului și gazului,
n-ar permite așa ceva, decât dacă s-ar produce o revoluție în domeniul energetic, o
mare revoluție, care să impună un astfel de salt. Este vorba un salt asemănător celui
produs în mijloacele militare de la arcul cu săgeți la armele de foc, de la armele de
foc la arma nucleară și de la arma nucleară la arma de amplificare a undelor și de
influențare a comportamentului uman.
Oamenii nu se supun chiar totdeauna voinței Pământului și Cosmosului, ci
modelează existentul potrivit unor trebuințe specifice. Creându-și propria natură,
agresează cumva natura-mamă, o obligă adică să asimileze și producțiile lor, ale
Ibidem
7 Inginerul Ion Şt. Basgan este unul dintre acei inventatori care au lăsat în urma lor viitorul. Totuşi, inginerul Basgan pare, astăzi, ca mai toţi oamenii comuni, doar un fost de care prea puţini îşi mai aduc aminte. Inginerul Basgan,
chiar dacă a avut un comportament modest – ca al oricărui om de valoare –, nu a fost totuşi un om comun, ci o minte
sclipitoare şi un mare inventator.
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oamenilor, iar ea, de voie, de nevoie, le acceptă, atâta vreme cât oamenii sunt prezenți,
ca și cum s-ar teme de ei. Dar de îndată ce ei părăsesc locul, natura și-l reia și începe
să facă ordine și curățenie.
Dacă am privi umanizarea planetei numai din această perspectivă, efectul ar
fi denaturalizarea planetei. Mai exact, transformarea naturii geologice și biologice
a planetei într-o natură umană. Omul are față de natură o atitudine agresivă (pe
care el o numește constructivă), așa cum civilizația actuală, în expansiunea ei spre
toate orizonturile, a avut, la fel, de-a lungul secolelor, o atitudine ofensivă, chiar
agresivă, distrugând practic civilizațiile străvechi existente pe continentul american
și impunând-o pe cea europeană, sub însemnul civilizării acestor spații necivilizate,
dar care au creat, totuși, Machu Picchu, un monument al civilizației incașe, piramida
de la Chichen Itza Castilio, templele și edificiile unor culturi care nici astăzi nu sunt
cunoscute pe deplin în toată măreția și splendoarea lor.
Așa fac oamenii în efortul lor de civilizare a planetei: impun. Adică dărâmă și
construiesc. Proiectul lor nu este însă pe deplin consonant cu proiectul naturii. Omul
transformă natura planetei în ce vrea el, amăgindu-se cu gândul că natura se va supune
lui, omului, și că el, omul-demiurg, va putea schimba lumea. Autostrăzile vor străbate
Amazonia, așa cum străbat, la ora actuală deșertul Nevada, infrastructurile energetice
vor traversa oceanele, multe dintre marile orașe ale viitorului vor fi construite,
probabil, sub pământ și chiar în adâncul oceanelor, mai ales când se vor inventa
și perfecționa sistemele de desalinizare a apei și de extragere din ea a Oxigenului
respirabil și a hidrogenului consumabil. Oceanele ocupă 71% din suprafața planetei
și conțin 97% din cantitatea de apă a planetei. Ele beneficiază de 80% din cantitatea
de precipitații și atrag 90% din energia Terrei. De asemenea, oceanele contribuie
la distribuirea căldurii solare pe planetă. Salinitatea și temperatura determină
densitatea oceanelor și joacă un rol important în configurarea curenților oceanici.
Cercetătorii de la Scripps Institution of Oceanography (UC San Diego) au constatat
că, în ultima jumătate a secolului al XX-lea, în salinitatea oceanelor s-au produs
modificări, cauzate de om.8 Încălzirea planetei și creșterea dioxidului de carbon,
datorită activităților umane, arată că salinitatea oceanelor, în special a Atlanticului de
Nord este în scădere. Combinarea analizei salinității cu analiza temperaturii ajută la
înțelegerea evoluției globale a oceanelor.
Desigur, viața omului, așa cum arată el acum, nu este posibilă în profunzimile
oceanului, așa cum nu este posibilă nici în spațiul cosmic. Dar omul trăiește bine
mersi în stațiile orbitale, în navetele spațiale și, probabil, în viitor, se vor realiza
adevărate baze orbitale locuibile, la foarte mare altitudine, din care să se continue
explorarea spațiului cosmic, a planetelor sistemului solar și a altor constelații, planete
și corpuri cerești mai îndepărtate.
Aceasta este dimensiunea exogenă a cunoașterii științifice și a epistemologiei
Les activités humaines modifient la salinité océanique, http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3655_salinite_ocean_rechauffement_climatique.php
8
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spațiului cosmic. Există însă și o dimensiune endogenă a acestei cunoașteri, aceea
a planetei Pământ și a interacțiunii dintre natura geofizică și geoclimatică, natura
cosmică și natura umană. În general, între natura geofizică și geoclimatică și natura
umană nu există o deplină corespondență. Se pare că natura umană nu este pe deplin
conținută în cea pământeană, chiar dacă omul este un produs al pământului, așa cum
știe toată lumea, deși, după unele teorii, s-ar putea să nu fie. Atitudinea omului față
de natură nu este doar una de adaptare cuminte la cerințele ei, ci și una de modificare
a acestor condiții, de creare, chiar împotriva naturii planetare, a unei naturi specifice
și favorabile ființei umane.
Atitudinea omului este una de tip acaparator, dominator. Dar tot acaparatoare
este și atitudinea naturii, întrucât aceasta distruge tot ce face mâna omului, atunci
când poate să o facă. Omul lucrează, în general, împotriva naturii și nu în favoarea
acesteia, iar natura reacționează ca atare.
Și totuși între natura planatei și natura umană există o strânsă interacțiune.
Aceasta este prezentă în teoriile geopoliticienilor, dar și în numeroasele opere literare,
artistice și științifice.
În 1916, Kjellen publică o lucrare „Statul ca o formă de viaţă”, care are
o influenţă foarte puternică asupra lui Karl Haushofer (1869-1946) și a altor
geopoliticieni. Statul este un organism viu, susține Kjellen, între spațiul locuit
de oameni, politica statului, și calitatea oamenilor stabilindu-se o condiționare
importantă, esențială chiar, pentru că omul este o ființă pământeană.
Ratzel preia de la Kjellen, ideea statului ca organism viu. Statul, în concepţia
lui Ratzel, are două elemente principale: oamenii şi spaţiul geografic. Poporul n-are
nicio legătură cu socialul. Ele este un ansamblu de indivizi legaţi între ei nu prin rasă,
ci prin pământul pe care se află. Pământul ca suport, pământul ca spațiu determinant
în fizionomia și filosofia ființei umane, are un rol demiurgic asupra ființei umane, în
sensul că pământul l-a creat pe om și tot el îl adăpostește, îl transformă și îl păstrează
pentru eternitate. Și chiar dacă nu l-ar fi creat pământul, planeta deja l-a acceptat, l-a
adaptat și l-a asimilat în cea mai mare măsură.
De fapt, considerăm noi, se pare că spațiul geografic este cel care a generat
sau, în orice caz, a condiționat, în mare măsură (nu în totalitate!), diferența dintre
populațiile sedentare și cele migratoare.
Sedentarul trăiește într-un spațiu plin, într-un spațiu cu resurse. Filosofia lui
este cea a spațiului plin. Omul culege ce-i dă natura și cultivă pământul, pentru
că pământul este fertil. De aceea, pe el nu-l interesează plecarea, nu-l interesează
orizonturile, ci doar dimensiunea verticală, adică cerul care-i dă lumină, căldură și
ploaie, și pământul care-i dă roade. Sedentarul privește la cer și se roagă la Dumnezeu
să-i dea ploaie și soare, și la pământul pe care-l muncește și-l iubește, să-i dea roade.
Caracterul lui se formează în această relație, în această construcție repetitivă ca ziua
și noaptea, ca anotimpurile și ca viața. În aceste condiții de supraviețuire într-un
mediu natural, sedentarul nu ofensează pământul, ci îl ajută, îl iubește ca pe o ființă,
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îl înnobilează, chiar dacă pământul nu-i acceptă în totalitate nici acțiunea, nici efectul
ei. Evident, în secolul al XXI-lea, nici sedentarul nu mai este același cu cel de la
începuturile lumii.
Populațiile migratoare s-au format, în general, într-un spațiu ostil, într-un
spațiu fără resurse. Evident, nu există un singur spațiu de acest gen, dar când ne
referim la acest concept, îl localizăm mai ales în arealul dintre nordul Mării Caspice și
Extremul Orient, un spațiu de stepă, pe care Gérard Chaliand, în studiul introductiv la
celebra sa lucrare Anthologie mondiale de la strategie, îl numește foaier perturbator.�
Pentru migrator – războinic sau nu –, esențială este plecarea. În căutarea unui loc mai
bun sub soare. Filozofia lui este una a spațiului gol. De aceea, privirea lui scrutează
orizonturile, în căutarea hranei, adăpostului și condițiilor de supraviețuire. El nu
poartă amprenta pământului, ci pe cea a mișcării, a căutării unui loc mai bun, fie
pentru a prădui populațiile de acolo (dacă este migrator războinic), fie pentru a se
stabiliza, a se sedentariza, chiar dacă filosofia populațiilor migratoare, cel puțin în
vremea antichității și Evului Mediu, nu era una de acest gen. Ele nu puteau trăi fără
mișcare, se sufocau. Spațiul plin era, pentru ele, presant, copleșitor. Dar, cum bine se
știe, în cele din urmă, și aceste populații migratoare s-au sedentarizat, chiar dacă mai
păstrează și acum ceva din esențele spiritului migrator al strămoșilor.
Kjellen refuza politica naţionalităţilor, deja în vogă după Primul Război
Mondial, susţinând mai degrabă o politică imperială de tipul celei din fostul Imperiu
Austro-Ungar, sau poate una apropiată de ceea ce numim azi stat multietnic modern,
deși ne îndoim că poate exista așa ceva sub semnul duratei. Concepţia lui Ratzel
pune statul şi elementele sale deasupra populaţiilor. Acestea fac parte din stat, sunt
o parte a acestuia, dar nu totul. Statul este esențial, el are o importanță foarte mare.
Karl Haushofer va folosi altfel ceea ce Ratzel numea spațiu vital, mai exact, spațiul
de viețuire și va dezvolta un concept – pan iden –, un fel de zone de hegemonie,
dominate de civilizațiile puternice, expansive. Pivotul geografic, hearttland-ul, de
care vorba Mackinder și, în consonanță, rimland-ul – pivoții de margine – relevați
de Nicolas Spykman și conținuți în strategia americană de îndiguire (containment) a
comunismului, sunt alte repere clare și inconfundabile ale analizei interacțiunii dintre
spațiu și om, dintre spațiu și civilizație.
Tocmai aceasta este geopolitica. O știință a interacțiunilor și presiunilor dintre
state, cum o numea Ion Conea. Oamenii și spațiul pe care-l locuiesc formează, adesea,
identități specifice, cu un rol excepțional în istorie și în planificarea viitorului.
Pământul a fost deja împărțit. Mai sunt doar resursele adâncurilor – și ele
cumva limitate, deși se regenerează prin activitatea geofizică a planetei –, dar omul
va continua, pe de o parte, să se războiască cu semenul său pentru piețe, resurse,
putere, dominare și influență și, pe de altă parte, să aplice o politică de „acoperire
strategică”, prin infrastructuri și edificii ale propriei sale imaginații, a spațiului
natural, regenerându-l, mai exact, convertindu-l în unul dominat de natura umană.
America de zi este suprapusă peste America civilizațiilor anterioare, din care n-au
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mai rămas decât niște urme. Impresionante, ce-i drept, dar doar urme.
Acțiunile omului asupra naturii pământene și presiunile cosmice generează
un set de provocări pericole și amenințări pentru om și pentru planeta Pământ, care,
exploatând vulnerabilitățile planetei și ale oamenilor la acestea, ar putea genera,
cândva, un dezastru.
De aceea, considerăm că ar fi bine ca omul, având în vedere sistemele și
fluxurile de provocări, pericole și amenințări la adresa planetei și, implicit la adresa
sa, unele dintre ele generate chiar de el însuși, precum și vulnerabilitățile la acestea,
să calculeze cât se poate de precis (în măsura în care poate fi vorba de precizie când
vorbim de Univers) nivelul de risc, cu valori între 0 și 1, și, pe baza celor rezultate și
a nevoii de supraviețuire, dezvoltare și securitate, să elaboreze o strategie sau un set
de strategii de prevenire a unui dezastru și de generare a unui comportament uman
adecvat.
Este necesar acest lucru, întrucât umanizarea planetei ar putea însemna nu
doar dominarea spațiului natural de către oameni, ci și generarea unui dezechilibru
care să ducă la prăbușirea condițiilor naturale de viață ale oamenilor și, ca atare, la
distrugerea propriului ambient și, prin urmare, la dispariția omului de pe pământ.
Noi considerăm că este necesară o decizie politică, unanim acceptată,
prin care să se definească și să se legifereze un sistem de norme, principii și
proceduri, consemnate în legi și reglementări clare privind acest domeniu vital
pentru supraviețuirea omului pe planetă și chiar pentru supraviețuirea planetei, din
perspectiva, ființei umane.
O strategie de apărare, protecție și securitate a planetei și mediului uman ar
trebui să fie în măsură să pună în operă deciziile politice cu privire la acest domeniu
și să asigure condițiile, forțele, mijloacele, dispozitivele și acțiunile necesare.
O astfel de strategie ar trebui să cuprindă, între altele, un obiectiv strategic
și, prin urmare, un concept strategic de apărare, protecție și securitate a planetei
Pământ, a mediului natural și a celui uman și un sistem coerent de forțe, mijloace,
dispozitive și acțiuni care să ducă la realizarea acestui obiectiv.
Obiectivul strategic ar putea fi acela de a apăra planeta, mediul natural și
mediul uman împotriva unor sisteme și fluxuri de provocări, pericole și amenințări
cosmice, terestre și umane, de a preveni pe cât posibil un dezastru și, în cazul
producerii acestuia, de a-i limita efectele, de a lichida urmările și de a proteja ființa
umană și mediul ei de viață.
Conceptul strategic
I. Calcularea nivelului de risc, în funcție de nivelul provocărilor, pericolelor și
amenințărilor și de nivelul vulnerabilității la acestea.
a. Mecanisme sau sisteme complexe de identificare, monitorizare, analizare,
evaluare (pe o scală de la 0 la 1), diagnosticare, prognosticare și descriere amănunțită
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a seturilor, mulțimilor și fluxurilor de provocări, pericole și amenințări (PPA) exogene
(îndeosebi, cosmice, dar nu numai) și endogene (specifice planatei și mediului de
viață al oamenilor) la adresa planetei și a mediului de viață al oamenilor.
b. Mecanisme sau sisteme de identificare, monitorizare, analizare, evaluare (pe
o scală de la 0 la 1) și prognosticare a vulnerabilităților planetei, biosferei, mediului
biotic și populației la acestea (V), și de descriere amănunțită a acestora.
c. Pe baza analizei, evaluării și prognosticării PPA și V, calcularea nivelului de
risc (R), prin intersecția celor două mulțimi:
R = A.V,
în care R este riscul, A reprezintă pericolul și amenințarea, iar V, vulnerabilitatea
la acestea.
d. Formularea intelligence-ului și elaborarea expertizei informaționale pentru
factorii decidenți.
e. Cunoașterea științifică a întregului areal al nivelului de risc și a condiționărilor
acestuia.
f. Stabilirea clară a sistemului global și a sistemelor naționale de identificare,
supraveghere, monitorizare, analizare, evaluare, diagnosticare și prognozare a
seturilor și mulțimilor (luxurilor) de provocări, pericole și amenințări la adresa
planetei, a mediului natural și a mediului uman.
II. Elaborarea, mai exact, actualizarea conceptului strategic de apărare,
protecție și securitate a planetei și mediului uman
a. Definirea, a conceptului strategic de apărare, a conceptului strategic
de protecție și a conceptului strategic de securitate a planetei, a mediului natural
și a mediului uman și cunoașterea detaliată a acestor concepte, atât prin mijloace
științifice, cât și prin mijloace comune, pragmatice.
b. Delimitarea domeniilor acestor concepte și a intercondiționărilor între ele.
III. Definirea și structurarea Sistemului Global de Apărare, Protecție și
Securitate al Pământului (SGAPSP), a sistemelor și subsistemelor regionale și
naționale, a principiilor, regulilor și algoritmilor de structurare, configurare,
pregătire și funcționare a acestora, în principal pe trei grupe mari:
1. Elemente și structuri ale SGAPSP, stabilirea competențelor, atribuțiilor,
locațiilor și modalităților de pregătire și de acțiune a acestora.
2. Elemente și structuri zonale ale SGAPSP, aliniate cumva la marile sisteme
de securitate globală și regională, la dispozitivele strategice ale NATO, ale Uniunii
Europene și ale altor mari puteri, dar cu atribuții în toate mediile (cosmic, pământean,
informațional și cognitiv)
3. Elemente și structuri naționale ale SGAPSP, care funcționează integrat,
potrivit conceptului strategic unic, dar și particular și secvențial, în funcția de
caracteristicile țării și mediului în care se constituie.
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IV. Conceperea și structurarea, pentru fiecare grup de elemente ele SGAPSP
și sistemelor zonale și naționale, a forțelor, mijloacelor, resurselor, dispozitivelor și
acțiunilor. În acest sens, pe niveluri ale planificării și acțiunii strategice (strategic,
operațional și tactic), vom avea următoarele posibile configurații:
A. Forțe
1. Forțe destinate dispozitivelor globale, zonale și naționale de identificare,
supraveghere, monitorizare, evaluare, diagnosticare și prognozare a sistemelor și
fluxurilor de provocări, pericole și amenințări, a vulnerabilităților la acestea și de
calculare a gradului de risc, la toate domeniile: cosmic, al naturii planetei, al naturii
umane (mediului uman);
2. Forțe desinate apărării, protecției și securității planetei, mediului natural și
mediului uman la nivel global, zonal și național:
a. Forțe de reacție imediată (rapidă) sau în urgențe;
b. Forțe principale
c. Forțe auxiliare;
d. Forțe de sprijin nemijlocit
3. Forțe de sprijin.
Toate aceste categorii de forțe se cer structurate, organizate și pregătite pe cele
trei mari domenii enunțate mai sus:
- cosmic (stații orbitale, sateliți, mijloace de propulsie cosmică, mijloace de
investigare, supraveghere și monitorizare a sistemului solar și a cosmosului, de
identificare, monitorizare, evaluare, diagnosticare și prognozare a PPA și de apărare
și protecție împotriva acestora etc.);
- planetar (mijloace conexate cu cele cosmice, care să asigure îndeplinirea
acelorași sarcini la nivelul planetei și la nivelul diferitelor zone);
- uman (mijloace de apărare și protecție a mediului uman și a ființei umane).
Pentru fiecare categorie de forțe, pentru fiecare nivel sunt necesare un
management specific, un sistem coerent de pregătire și perfecționare și seturi clare
de competențe și atribuții, în sisteme coerente, deopotrivă lineare și nelineare.
B. Mijloace
Cele mai importante componente ale acestor strategii sunt mijloacele. Când
este vorba de acțiuni pentru apărarea planetei, a naturii și a mediului uman, avem în
vedere folosirea întregii capacități a omenirii pentru crearea mijloacelor necesare,
precum și pentru elaborarea politicilor, strategiilor și acțiunilor menite să permită
folosirea eficientă a acestora.
Este de așteptat ca, în viitor, să se acorde o atenție prioritară acestor mijloace,
conflictul principal cunoscând o deplasare spre apărarea și protecția comună
împotriva sistemelor și fluxurilor de PPA cosmice, planetare și de natură umană, care
vizează însăși planeta și existența oamenilor. Deja omul începe să devină conștient
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de aceste uriașe sisteme PPA la adresa planetei și a mediului de viață uman și să
înțeleagă nevoia solidarității umane în acest sens.
Întreaga cunoaștere de până acum, întreaga inteligență și putere de creație a
oamenilor trebuie să se concentreze (și suntem convinși că se va concentra) din ce în
ce mai mult pe crearea mijloacelor necesare pentru apărarea, protecția și securitatea
planetei și, implicit , a ființei umane. Aceste mijloace reprezintă, efectiv, rezultatele
unui efort uman îndelungat, ale capacității omului de a crea, inventa, dezvolta,
transforma, schimba, valorifica și folosi în mod ingenios și productiv resursele de
care dispune.
Omul este demiurgul mijloacelor care pot duce fie la ofensarea naturii și, prin
urmare, la adâncirea faliei dintre mediul uman și mediul natural și, în consecință, la
întreținerea și regenerarea unui conflict pe care omul nu are cum să-l câștige, fie la
folosirea lor pentru apărarea și protecția planetei. Rămâne însă de văzut cum va fi
rezolvat conflictul principal dintre om și natură.
C. Resurse
Resursele sunt, în principal, de două categorii:
- resursele de care dispune planeta, care par a fi epuizabile sau, oricum,
strict condiționate de activitatea geofizică și geoclimatică a planetei Pământ și de
interacțiunile acesteia cu mediu cosmic;
- resursele de care dispune ființa umană, care sunt, practic, inepuizabile,
datorită capacității omului de a cunoaște Universul, de a crea și folosi spațiul virtual.
Inteligența oamenilor este cea mai valoroasă resursă a planetei Pământ. Depinde
însă de modul în care va fi folosită pentru realizarea obiectivului strategic enunțat
mai sus.
Viziunea optimistă este aceea că omul nu va distruge, ci va salva planeta
Pământ și mediul de viață al oamenilor pe care, probabil, și-l va însuși din ce în
ce mai mult și Terra. Aceasta nu înseamnă că Terra va crea infrastructuri necesare
naturii umane, ci doar că ar fi posibil ca, în viitor, să nu le mai distrugă cu atâta
ușurință, chiar și atunci când omul le apără cu înverșunare.
D. Acțiuni
Acțiunile omului asupra mediului său de viață sunt numeroase și foarte
diversificate. Cele mai multe dintre ele au un caracter riguros, strict planificat,
cu obiective precise și reglementări clare. Există însă și acțiuni (mai ales reacții)
imprevizibile – cele mai multe dintre acestea situându-se în spațiul creativ –, care
au efecte imprevizibile. Nu știm foarte precis cum va acționa omul în anul 2115,
anul vârfului traiectoriei demografice, dar știm că, în acel an este foarte posibil ca
determinările și coordonatele acțiunii umane să fie relativ modificate față de cele de
azi.
Este foarte posibil ca marile comunități umane să-și reorienteze efortul de la
realizarea unor obiective ce țin de putere, dominare a piețelor și resurselor, control
și influență asupra altor comunități, spre o sinergie a puterii și o redirecționare a
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acesteia spre apărarea, protecția și securitatea planetei și, implicit, a mediului de
viață.
Planificarea strategică a unor acțiuni posibile, realizarea din timp a suporturilor
de acțiune și a unor dispozitive fac parte din această strategie de apărare, protecție
și securitate a planetei și a mediului uman și deschid suporturile necesare pentru
domeniile operațional și tactic.
Concluzii
1. La ora actuală, omul aparține planetei Pământ. Relația dintre om și mediul
său planetar de viață este încă una foarte complexă și foarte complicată, iar procesul
de adaptare reciprocă este încă tensionat și distructiv. Natura Terrei și natura umană
se află într-un raport de contrarietate, dacă nu chiar de opoziție, care generează un
conflict greu gestionabil. Este puțin probabil ca, în viitorul apropiat, acest raport să se
schimbe sau să se amelioreze, întrucât omul se află încă într-o ofensivă primitivă de
cucerire a planetei, chiar dacă o face cu mijloacele cele mai moderne pe care el însuși
le-a creat cu acest scop. Considerăm că va veni însă un moment când acest conflict se
va ameliora, Terra acceptând infrastructurile mai puțin agresive și mai puțin poluante
create de om și omul înțelegând că nu poate distruge natura din care el însuși face
parte, pentru că, dacă va continua în acest fel, va ajunge să-și distrugă propriul său
suport de existență.
2. Omul începe deja să fie în măsură să identifice, să monitorizeze, să evalueze,
să diagnosticheze și să prognozeze principalele provocări, pericole și amenințări
cosmice sau generate de activitatea umană, dar și de altă natură, care, exploatând
vulnerabilitățile planetei și ale mediului uman, să genereze schimbări nefavorabile
vieții pe pământ sau chiar un dezastru. Va veni o vreme când astfel de acțiuni umane de
cunoaștere și evaluare a PPA și a vulnerabilităților la acestea să nu mai fie secundare,
aleatoare și, într-un fel, aleatoare, ci sistematice, prioritare și consonante cu înseși
scopurile și rațiunile vieții conștiente pe Pământ. Acel moment va schimba radical
atitudinea omului, transformându-l dintr-un produs și dintr-un simplu beneficiar întrun factor responsabil pentru viața planetei și pentru mediul său de viață.
3. Căldura căminului și austeritatea mediului, îndepărtarea de natură sau,
dimpotrivă, întoarcerea la locuința naturală – pământeană, subpământeană, lacustră,
acvatică sau subacvatică, poate și dincolo de atmosferă, în baze umane situate pe
stații orbitale –, reprezintă elemente destul de clare (unele deja existente, altele doar
previzibile) ale condiției umane. Ne place să credem că omul, deși prin acțiunile
sale pare și chiar este ostil propriei planete sau doar planetei pe care locuiește, va
găsi, totuși, mijloacele necesare pentru a contribui efectiv la apărarea, protecția și
securitatea ei, fie și prin umanizarea ei.
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SECURITATEA ACTUALĂ
IN ORIENTUL MIJLOCIU
General maior dr. Gabriel GABOR1
Abstract
Middle East is one of the hottest regions on the planet. Despite the
measures taken and all risks assumed by the intervention of a coalition led by
the United States against the Taliban in Afghanistan and the dictatorship of
Saddam Hussein led Iraq, the Middle East is far from reassuring perspective
and still very close to the resurgence a devastating conflict dimensions.
Hasty execution of Saddam Hussein by hanging, did not solve
any problem, instead created new problems, both the offending spirit of
international and humanitarian community of the European continent, which
is categorically against the death penalty and the Arab world, the already
divided and humiliated. However, hope has not disappeared yet in this
troubled part of the world too. There is still a chance that things will settle
into a natural source values are accepted and respected and protected and
protected human being.
Cuvinte-cheie: Orientul Mijlociu, organizațiile internaționale, dimensiuni,
tehnologie, informatie

L

umea în care trăim este interdependentă. În această dimensiune a
interdependenţei, ea a progresat imens, înalta tehnologie şi tehnologia
informaţiei au permis realizarea unor performanţe cu totul deosebite, care ne apropie
semnificativ de mult-visata societate a circulaţiei libere a informaţiei, de o societate
puternică, de tip integral, societatea cunoaşterii, unde omul devine într-adevăr o
fiinţă supremă pentru om.
Din păcate, această perspectivă nu rezolvă în mod automat problemele lumii, nu
aduce pacea sperată şi nici liniştea visată, nu elimină ipso facto sărăcia, nedreptatea,
decalajele, conflictualitatea. În această lume cu o componentă ultramodernă, în jur de
45 de milioane de oameni mor anual de foame şi de malnutriţie, în timp ce alte câteva
Ministerul Apărării Naţionale, şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare, profesor asociat la Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Romania, email – gaborsmg@yahoo.com
1

28

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
milioane sunt nevoiţi să-şi părăsească căminele, să se refugieze şi să sufere din cauza
războaielor, conflictelor şi calamităţilor de tot felul.
Una dintre zonele cele mai fierbinţi ale planetei este Orientul Mijlociu.
Această zonă, care adăposteşte o mare civilizaţie şi o mare cultură, este una dintre
cele mai frământate de pe planetă. La ora actuală, aproape întregul Orient Mijlociu
este un focar de crize şi conflicte, mai exact, un spaţiu în care crizele şi conflictele
se ţin lanţ. Se pune, de la început o întrebare gravă şi tulburătoare: Este oare vinovat
Orientul Mijlociu pentru o astfel de situaţie? Răspunsul este foarte complex şi foarte
complicat. E greu de spus că vina acestei situaţii o poartă ţările care efectiv suferă
de pe urma acestei conflictualităţi. E greu şi ar fi nedrept şi neadevărat. Pentru că, în
opinia noastră, nu victimele sunt vinovate de desfăşurarea intempestivă, ca o maree
sau ca o caracatiţă, a unei conflictualităţi cu cauze atât de complexe, unele venind de
sute de ani, şi cu implicaţii atât de numeroase.
Conflictualitatea din această zonă, considerăm noi, are câteva caracteristici
importante, care o fac să fie cu totul şi cu totul specială. În primul rând, trebuie să
spunem că tensiunile şi conflictele de aici au cel puţin două dimensiuni complementare:
internă şi externă.
Dimensiunea internă, care reliefează o mulţime de probleme încă nerezolvate,
cum ar fi cele din zona Orientului Apropiat2, care au generat, generează şi regenerează
mereu conflictul deschis şi de lungă durată dintre Israel şi palestinieni, la care participă
activ miliţiile Hezbollah, tensiunile din zonele kurde, conflictele dintre arcul şiit şi
din cel sunnit, nesiguranţa, starea de război şi, în consecinţă, cea de beligeranţă a
unora dintre ţările şi popoarele de aici, problema apei, problema resurselor, modul de
viaţă specific regiunii, neînţeles însă pe deplin de restul lumii, precum şi numeroase
alte probleme existenţiale prezente aici de secole.
Dimensiunea externă, care constă, în principal, în interesul pe care îl au diferite
ţări şi centre de putere ale lumii nu numai pentru resursele energetice din regiune, ci şi
pentru dominarea sau pentru stabilizarea zonei. Acest interes s-a manifestat de secole
şi se manifestă şi azi, în mod diferit, se exprimă în mod diferit, adesea contradictoriu,
uneori prin presiuni, alteori, prin stratageme, ceea ce generează efecte extrem de
complexe, de la ostilitate, adversitate şi intoleranţă, la o atitudine raţională, înţeleaptă
şi chiar constructivă. Sunt însă şi cazuri de aliniere forţată, grăbită, la o tabără sau la
alta, fără o analiză prealabilă răbdătoare şi consistentă.
Aceste două dimensiuni se intercondiţionează. La urma urmei, lumea este
interdependentă, iar această caracteristică se exprimă atât în armonia lumii, cât şi în
conflictualitatea ei.
Determinările interne nu sunt în întregime doar condiţionări ieşite din
interiorul zonei, iar cele externe nu sunt construite doar pe vulnerabilităţile interne
ale acestei lumi, ci sunt şi reacţii la pericolele pe care, direct sau indirect, această
Orientul Apropiat, în accepţia noastră, este acea parte a Orientului Mijlociu, care cuprinde ţările din apropierea
Mării Mediterane (îndeosebi Israel, Palestina, Liban, Iordania, Siria şi Turcia) şi care, într-o formă sau alta, au un rol
important în geopolitica spaţiului mediteranean, în cel al regiunii Mării Negre şi, extins, în cel eurasiatic.
2
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lume a Orientului Mijlociu, extrem de conflictuală sau extrem de conflictualizată, le
poate genera. Un conflict intens şi de lungă durată în Orientul Mijlociu poate oricând
să genereze un conflict mult mai mare, care să cuprindă şi alte regiuni, ce poate fi
scăpat uşor de sub control şi transformat într-un dezastru.
Realităţi şi semnificaţii
Arabii şi musulmanii reprezintă o pătrime din populaţia globului. Potenţialul
acestei populaţii este imens, iar valorile ei au o mare profunzime. Lumea arabă şi-a
adus contribuţii remarcabile la dezvoltarea matematicii, a medicinii, a astronomiei
şi în atâtea alte domenii. În acelaşi timp, ea şi-a păstrat şi îşi păstrează nealterate
valorile, tradiţiile, obiceiurile, credinţa şi respectul. Ca şi celelalte mari civilizaţii –
sinică, hindusă, asiatică, europeană, africană etc., vechi de mii de ani –, şi civilizaţia
arabă (sau islamică, cum o numeşte Huntington), constituie unul dintre marii piloni
ai civilizaţiei universale. Sistemul de valori al acestei lumi arabe, frumoase şi
respectabile în esenţa, spiritul şi realităţile ei, îi dă forţă, resurse morale, demnitate
şi consistenţă.
Valorile lumii islamice nu vin în contradicţie cu valorile celorlalte civilizaţii,
ci, dimpotrivă, se armonizează perfect cu acestea. Spre exemplu, Vechiul Testament,
Noul Testament şi Coranul sunt scrieri care stau la baza credinţei lumii, care îndeamnă
la armonie, respect, bunătate şi încredere. Toate realizările din lumea arabă aparţin,
ca valori, întregii lumi, fac parte din patrimoniul universal. Este vorba de valorile din
lumea ştiinţifică, din arhitectură, din construcţii, din credinţă, de valorile culturale
şi morale şi chiar de valorile politice sau de cele economice, materiale. Unitatea
lumii se realizează prin diversitatea valorilor ei, nu prin opoziţia şi conflictualitatea
intereselor ei. Dar, dacă valorile se armonizează atât ab initio, cât şi post factum, şi
interesele pot fi armonizate, atât ante factum, cât şi post factum, printr-un efort de
voinţă şi ca un fapt de conştiinţă, tocmai pentru a pune sub control conflictualitatea
şi a valorifica uriaşul potenţial de colaborare şi parteneriat.
Tot ce s-a realizat valoros în lumea arabă se bazează pe har, efort, muncă,
înţelepciune şi credinţă. Şi acest lucru trebuie cunoscut, înţeles, admirat şi, mai ales,
respectat.
De aceea, ceea ce se întâmplă azi în acest spaţiu al marilor civilizaţii de
odinioară, al Drumului Mătăsii, al unor valori care fac parte din patrimoniul universal
pare de neînţeles. În opinia noastră, nu oamenii acestor locuri sunt însă vinovaţi de
ceea ce se întâmplă azi, aici, ci complicatele transformări, efectele destabilizatoare
ale celui de-Al Doilea Război Mondial şi ale Războiului Rece, modul (uneori, foarte
pripit) în care au fost analizate, înţelese şi soluţionate marile probleme de impact
politic, economic, strategic şi chiar cultural, urmele lăsate de imperii, de războaie,
de numeroasele dezastre ale lumii şi ale modului în care a fost scrisă, transmisă şi
înţeleasă istoria ei.
30
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Orientul Mijlociu este departe de a fi stabil şi foarte departe de a fi prosper, iar
viitorul – cel puţin viitorul imediat – nu aduce, în opinia noastră, schimbări esenţiale
în această configuraţie frământată, tensionată, de criză cvasihaotică.
Caracteristici
Printre cele mai importante caracteristici ale acestei zone ar putea fi situate şi
următoarele:
1. Dimensiunile problematicii Orientului Mijlociu şi Apropiat sunt foarte
complexe, nedrepte şi periculoase. Unele se pierd în negura istoriei, altele sunt efecte
ale unor confruntări recente, dar cele mai multe ţin de dinamica sofisticată, complicată
şi foarte complexă a intereselor actuale şi viitoare ale tuturor actorilor mai mari sau
mai mici care sunt implicaţi, într-o formă sau alta, în această problematică a zonei.
Complexitatea acestor probleme constă în marea lor diversitate, în cauzele
multiple care le generează şi le regenerează, situate pe paliere extrem de diferite
– de la cele frontaliere la cele ale interesului pentru petrol, de la cele legitime ale
reaşezării raporturilor politice, economice şi sociale, potrivit condiţiilor noii etape pe
care o parcurge omenirea, la cele ale bătăliei pentru putere şi influenţă –, în modul
în care ţările puternice ale lumii, G 8 şi, îndeosebi, ţările Uniunii Europene, Statele
Unite, Rusia, Japonia şi China, ONU şi Liga Arabă se raportează la dinamica foarte
complexă a acestei regiuni, la conflictualitatea de aici, la rădăcinile şi la efectele ei.
Nedreptatea problematicii Orientului Mijlociu se referă la faptul că efectele
dezastruoase ale unor confruntări de interese, ale unor realităţi cu cauze complexe şi
chiar ale unor fantasme ale istoriei sunt suportate, în primul rând şi în modul cel mai
direct, de oamenii de aici, de oraşe vechi de mii de ani, de valori ale unui patrimoniu
în faţa căruia trebuie să fim cuprinşi de respect.
Pericolul constă în posibilitatea extinderii conflictualităţii la arealul întregului
Orient Mijlociu, dar şi în afara acestuia, adică în Asia Centrală, în Africa sfâşiată şi
ea de o conflictualitate specifică şi chiar în unele zone ale continentului european.
Lumea este din ce în ce mai interdependentă. Filosofia şi fizionomia de reţea fac din
ea o entitate extrem de puternică, dar şi extrem de vulnerabilă care vibrează la fiecare
schimbare.
2. Orientul Mijlociu şi Apropiat se confruntă cu toate tipurile de pericole şi
ameninţări care există la ora actuală în lume, de la cele ce ţin de proliferarea armelor
de distrugere în masă şi a mijloacelor CBRN, continuând cu cele teroriste, până la
conflicte generate de extremismul politic şi religios şi de marile decalaje economice.
Există deja un fapt împlinit: India, Pakistanul şi Israelul dispun de arme
nucleare, iar Iranul are un program nuclear care creează o mare problemă. Când se
considera că armele nucleare au fost cât de cât puse sub control, iar lumea a înţeles
foarte bine uriaşa ameninţare pe care o prezintă proliferarea ADM, iar SUA, China,
Rusia, Marea Britanie şi Franţa au ajuns la o oarecare gestionare a acestui domeniu,
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Coreea de Nord şi Iranul – ţări pe care preşedintele Bush le-a inclus în aşa-numită
„axă a răului“ – dezvoltă un program nuclear care se consideră a fi periculos. Aceasta
este, într-adevăr, o problemă, chiar dacă Iranul asigură comunitatea internaţională că
programul său nuclear, respectiv sărăcirea uraniului, vizează doar scopuri paşnice,
adică obţinerea de energie electrică. Dar Iranul dispune de uriaşe resurse energetice
– petrol şi gaze naturale – care i-ar permite o dezvoltare rapidă şi mult mai benefică
în domeniul energetic, fără să fie neapărată nevoie de elaborarea şi punerea în
operă a unui program nuclear pentru obţinerea energiei electrice. Cu toate acestea,
se preconiza ca în septembrie 2007, să intre în funcţiune prima centrală nucleară
iraniană, cea de la Buchehr, construită împreună cu Rusia, în urma unui contract de
un miliard de dolari, semnat în 1995.
Faptul că una dintre cele mai bogate ţări în petrol din lume face apel la
tehnologia nucleară pentru a obţine energie electrică pare un paradox. Dar lumea
este plină astăzi de paradoxuri pe care trebuie să le accepte şi să le soluţioneze. Acest
program nuclear complică însă foarte mult lucrurile. Există, desigur, şi puncte de
vedere potrivit cărora toate ţările din lume au dreptul la un program nuclear pentru
obţinerea energiei, dacă doresc acest lucru, în timp ce, potrivit altor puncte de vedere,
astfel de programe creează baze sigure pentru obţinerea armei nucleare.
În aceste condiţii, presupunând că programul nuclear al Iranului ar viza
realizarea armei nucleare, cine s-ar simţi ameninţat, dacă se are în vedere faptul că
Iranul nu a atacat niciodată pe nimeni?! Astfel de întrebări există. Ele nu justifică
însă în nici un fel înarmarea nucleară, într-o epocă în care omenirea ar trebui să
treacă de urgenţă la dezarmarea nucleară. Dar nici acest lucru nu poate fi posibil.
Nimeni nu renunţă la armele pe care le are. Desigur, orice armă nucleară în plus
reprezintă o primejdie în plus, mai ales în această zonă extrem de sensibilă la variaţii
geopolitice şi geostrategice, cum este Orientul Mijlociu. Dar rezolvarea unei astfel de
probleme nu este nici simplă, nici la îndemână. Voinţa lumii arabe şi cea a comunităţii
internaţionale n-ar trebui însă nesocotite. Pentru că, la urma urmei, o soluţie viabilă
nu poate fi găsită decât la masa dialogului în cadrul şi împreună cu această lume.
3. Intervenţia coaliţiei de forţe condusă de SUA în Irak a înlăturat regimul
dictatorial al lui Saddam Hussein, a creat unele premise pentru normalizarea situaţiei
în această ţară, dar lucrurile sunt mult mai complicate. Războiul înalt tehnologizat
– Războiul bazat pe Reţea – s-a încheiat, dar pacea întârzie, întrucât, în Irak, s-a
declanşat un altfel de război, un război de gherilă, un război de atriţie (de uzură) care
generează alte probleme (şi ele foarte grave), cum ar fi: conflictualitatea dintre arcul
şiit şi sunniţi, declanşarea jihadului, nesiguranţa populaţiei, distrugerea economiei
ţării, creşterea anomiei sociale etc. Această realitate persistă și după retragerea
forțelor coaliției care au gestionat, vreme de aproape un deceniu, criza din această
țară.
În opinia noastră, chiar dacă tensiunile şi efectele de reţea ale unei conflictualităţi
acute, specifice stării de haos din Irak vor mai continua – şi, din nefericire, poate că
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vor continua încă multă vreme –, există unele premise pentru normalizarea situaţiei
de acolo, dintre care cele mai importante considerăm că ar putea fi găsite în:
- dorinţa şi voinţa populaţiei din Irak pentru încetarea ostilităţilor şi
normalizarea situaţiei;
- interesul lumii arabe pentru reducerea conflictualităţii, prevenirea extinderii
ei şi normalizarea situaţiei din zonă;
- interesul Statelor Unite ale Americii şi al Uniunii Europene pentru reducerea
conflictualităţii din Orientul Mijlociu şi pentru accesul normal la resursele energetice
excepţionale şi ieftine care se găsesc în zonă;
- interesul comunităţii internaţionale de fi respectate valorile lumii arabe şi de
a se asigura stabilitatea zonei;
- interesul ţărilor Ligii Arabe de a se soluţiona problemele grave care generează
conflictualitate şi a se realiza un sistem de relaţii normale între ţările din zonă şi între
acestea şi lumea întreagă;
- necesitatea protecţiei sistemelor de valori ale acestei civilizaţii arabe unice şi
cu totul deosebite, care dă forţă şi consistenţă civilizaţiei universale;
- interesul fiecărei ţări din zonă sau din afara zonei de a participa la prevenirea
războiului şi crearea condiţiilor pentru propria sa dezvoltare.
4. Există foarte multe puncte de vedere potrivit cărora aproape întreaga
conflictualitate a Orientului Mijlociu rezidă în problema palestiniană. La o analiză
atentă a evenimentelor grave din Orientul Apropiat – problema întemeierii de jure şi
de facto a statului palestinian, punerea în aplicare a foii de parcurs (deja abandonată),
atacurile de tot felul împotriva populaţiei statului Israel, numeroasele atacuri ale
armatei israeliene împotriva miliţiilor Hezbollah din sudul Libanului, cu consecinţe
extrem de dureroase pentru această foarte frumoasă ţară, Liban etc., iar acum și criza
siriană –, se ajunge la concluzia că evenimentele din acest spaţiu, chiar dacă sunt
cele mai dinamice şi cele mai inflamante în ceea ce priveşte geopolitica zonei, fac
parte dintr-un ansamblu de situaţii mult mai complexe, cu rădăcini, cauze, efecte şi
interese planetare, unele venind de sute de ani, altele de dată foarte recentă.
Există şi unele progrese: o stare durabilă de pace între Israel şi Iordania,
negocierea unei mai bune securizări a frontierei între Egipt şi partea palestiniană
împotriva traficului ilegal de arme prin tuneluri, pe linia „Filadelfia“, aşa cum
apreciază Israelul, evoluţii pozitive în ceea ce priveşte democratizarea societăţii în
Liban etc. Dar aceste evoluții sunt foarte fragile și, de aceea, nu pot fi luate drept
progrese, ci, mai degrabă, pot fi considerate noi motive de îngrijorare.
În afară de problema palestiniană şi de atitudinea ostilă a unei părţi a lumii
arabe faţă de statul Israel – unii, între care şi conducerea Iranului, nici nu pronunţă
cuvântul Israel, ci doar „statul evreu“ –, există aici multe alte probleme care generează
conflictualitate: problema apei, problemele generate de acţiunile unor organizaţii ale
populaţiei kurde, îndeosebi în Irak şi în Turcia, dar și în Iran și în Siria, problema
fundamentalismului religios, mai ales a extremismului religios, decalajele economice
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etc., la care se adaugă cele ale lumii întregi: încălzirea planetei, decalajele din ce în
ce mai mari dintre lumea bogată şi lumea săracă, dintre Nord şi Sud, care riscă să
se transforme în falii strategice, dezvoltarea fără precedent a terorismului, care, în
opinia noastră, devine din ce în ce mai mult, alături de pericolul ADM, cea mai
complexă şi mai surprinzătoare ameninţare la adresa păcii şi securităţi lumii etc.
Toate acestea necesită un concept politic foarte flexibil, foarte bine elaborat,
bazat pe cunoaşterea detaliată a situaţiei şi a cauzelor ei şi, pornind de aici, pe
negocieri, parteneriate şi foarte mult realism Acest concept politic trebuie să fie pus în
operă de o strategie multinaţională, în primul rând la nivelul Lumii Arabe, ca entitate
în diversitate, şi în consonanţă cu nivelul NATO, al UE, al Grupului principalelor
state industrializate (G 8) şi al altor organizaţii şi organisme internaţionale, sub
egida ONU. Trebuie să se ţină seama de faptul că fiecare ţară din zonă priveşte şi
înţelege altfel, de regulă, în mod diferit şi rareori unitar, situaţia strategică, realităţile
şi desfăşurările evenimentelor şi, ca atare, cu greu pot fi găsite atitudini comune şi
căi acceptabile pentru toţi de soluţionare a diferendelor şi conflictelor. Dar aceste căi
trebuie neapărat găsite, întrucât alternativa ar fi extrem de periculoasă şi, ca atare,
inacceptabilă.
În opinia noastră, multe dintre soluţiile concrete ale acestor probleme depind
nu doar de modul în care se conjugă atitudinea preşedintelui Autorităţii Naţionale a
Palestinei (ANP), Abbas (Abu Mazen), în faţa Hamasului, cea a conducerii Libanului
faţă de Hezbollah şi cea a Israelului faţă de punerea în aplicare a unor posibile noi
foi de parcurs, sau a unor posibile noi soluții sugerate sau impuse de comunitatea
internațională, cu evoluţia situaţiei din Irak, din Afghanistan şi din Iran, ci şi de
modul în care realităţile şi voinţa ţărilor din zonă se armonizează cu atitudinea Uniunii
Europeane, a Statelor Unite, a G 8 şi a Ligii Arabe faţă de chestiunea generală şi
specifică a Orientului Mijlociu şi, în context, a Orientului Apropiat. Soluţiile pentru
astfel de probleme, deşi trebuie să poarte amprenta voinţei locale, regionale, au,
totuşi, o amploare şi o conotaţie globală, privesc întreaga lume.
În concluzie, noi credem şi sperăm că, în pofida primăverii arabe și situației
dramatice din Siria, în Orientul Mijlociu, nu se va produce, cel puţin pe termen
mediu, un conflict major, ci un reviriment major de reconciliere şi de soluţionare
convenabilă şi de durată a acestor conflicte care durează de prea mult timp. Dar,
cum Orientul Mijlociu este una dintre zonele cu cel mai înalt grad de instabilitate
şi cu cea mai redusă probabilitate ca evenimentele prevăzute să se şi realizeze,
orice este posibil. Sperăm însă că greul a trecut şi calea dialogului va prevala
conflictualităţii sângeroase. Ţările mari din zonă, între care Egiptul și Turcia, ocupă
un loc indiscutabil şi au, fără îndoială, un rol semnificativ şi un cuvânt de greutate în
rezolvarea acestei conflictualităţi, atipice, asimetrice şi care, în anumite condiţii, ar
putea deveni deosebit de primejdioasă.
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Spațiul Balcanic
FALIE STRATEGICĂ ASIMETRICĂ
DE EFECT REMANENT
Gheorghe VĂDUVA
Rezumat
Spațiul balcanic este o noțiune pe care nu toată lumea o înțelege la fel.
Și chiar dacă ar înțelege-o la fel – ca delimitare geografică, ori ca istorie,
concept geopolitic, zonă de interes strategic etc. –, acest spațiu rămâne
încă foarte departe de a ieși din complexitate și, mai ales, din complicare și
incertitudine. Spațiile nu sunt numai așa cum le-a lăsat Dumnezeu, sau cum
au devenit ele sub influența factorilor de mediu și a presiunilor populațiilor
care le locuiesc, le înnobilează sau, dimpotrivă, le deteriorează, le transformă
în altceva decât sunt ele în realitatea lor geofizică. Ele sunt – și devin – și un
efect al evoluțiilor intrinseci, al consolidării sau deteriorării elementelor de
structură și de funcțiune. Desigur, și aceste afirmații sunt relative, pentru că,
la urma urmei, nici populațiile n-au căzut din lună, și ele sunt tot un produs
al planetei Pământ și al interacțiunilor dintre aceasta și celelalte elemente
ale mediului cosmic. Cel puțin, așa știm noi, până acum. În aceste condiții,
de ce trebuie să analizăm neapărat spațiul balcanic? Ce reprezintă el pentru
cei care-l locuiesc, pentru țările situate aici, pentru vecinătățile mai apropiate
sau mai îndepărtate, pentru Uniunea Europeană, pentru Rusia, pentru Turcia,
pentru China, pentru Statele Unite ale Americii, pentru restul lumii? Dar
pentru România?
The Balkans
AN ASYMMETRICAL STRATEGIC FAULT LINE WITH A REMAINING
EFFECT
Gheorghe VĂDUVA1, Ph. D.
Abstract
The Balkans. It’s not only a name, but a concept which people understand
differently. And even if it meant the same thing– a geographical boundary or
history, the geopolitical concept, the strategic focus etc,- this space would still
Researcher I within the Institute for Security Studies within „Dimitrie
vaduvageorge@yahoo.fr
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be complex and especially complicated and uncertain. Spaces do not represent
only what God wanted them to be, or what they have become under the influence
of the environmental factors, under pressure from the inhabitants who live
in those spaces, and appreciate them or on the contrary who deteriorate
them, changing them in something different from their geophysical reality.
They are -and become- an effect of the internal changes, of the consolidation
or deterioration of the structural and functional elements. Of course these
statements are relative because, after all, no population is fallen from the
moon. People represent a produce of the Planet Earth and of its interactions
with other elements of the cosmic environment. At least this is what we’ve
found out so far. Under these circumstances, why is it necessary to analyse the
Balkans? What does it represent for those who live in the Balkan countries,
for the more or less distant neighbourhoods, for the European Union, Russia,
Turkey, China, the United States of America, for the entire world? What about
its influence on Romania?
Key words: space, Balkan, conflict, reconstruction, border, effect
Résumé
Les Balkans. Ce n’est pas seulement un nom. C’est un concept qu’on ne
comprenne pas de la même façon. Et même si cela signifierait la même chose
– comme une frontière géographique ou comme l’histoire, comme le concept
géopolitique, comme l’axe stratégique etc. –, cet espace est encore loin d’être
hors de la complexité et, surtout, de la complication et de l’incertitude. Les
espaces ne sont pas seulement ce que Le Dieu les a faits, ou tels qu’ils sont
devenus sous l’influence des facteurs environnementaux, de la pression de
populations qu’y vivent et les ennoblirent ou, au contraire, les détériorent, les
transforment en autre chose en dehors de leur réalité géophysique. Ils sont –
et devient – un effet des évolutions intrinsèques, de la consolidation ou de la
détérioration des éléments de structure et de fonction. Bien sûr, ces déclarations
sont relatives, car, après tout, aucune population n’est pas tombés de la lune
Les populations sont tous un produit de la planète Terre et des interactions
entre celle-ci et d’autres éléments de l’environnement cosmique. Au moins,
c’est ce que nous savons jusqu’à présent. Dans ces conditions, pourquoi est-il
nécessaire d’analyser les Balkans? Quel est-il pour ceux qui l’habitent, pour
les pays balkaniques, pour les voisinages plus ou moins éloignées pour l’Union
européenne, la Russie, la Turquie, la Chine, les États-Unis d’Amérique, pour
le monde? Mais pour la Roumanie?
Mots-clefs: l’espace, balkanique, conflit, reconstruction, frontière,
effet, historie
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1. Un butoi cu pulbere alterată, un Babilon al resturilor, corciturilor și…
gunoierilor?!

C

ândva, acest spațiu s-a numit „butoiul cu pulbere” al Europei și chiar al
lumii. Unii chiar mai cred și astăzi că vina principală pentru acest epitet
aparține populațiilor de aici, deci, celor care au locuit și locuiesc aici, adică balcanicilor. Dar Balcanii nu sunt doar o realitate perpetuată linear și continuu, ci și un efect
al unor vremuri complicate, adesea dramatice. Alții, printre care și Nicolae Iorga,
susțin că situația din Balcani este un rezultat, în mare măsură, al presiunilor exteriorului și mai puțin al caracteristicilor conflictuale ale populațiilor de aici. Nu există
nicio îndoială că, de-a lungul secolelor și mileniilor,entități politice și administrative
care s-au succedat pe teritoriul european, pe cel asiatic, pe cel al Orientului Mijlociu
și chiar pe cel al Africii – unele care au cuprins și această zonă (Imperiul Roman,
Imperiul Bizantin etc.), altele care și-au intersectat, și-au ciocnit și rareori și-au armonizat aici interesele – și-au pus amprenta foarte serios asupra acestor pământuri,
care adăpostesc încă numeroase mistere. Efectele vremurilor trecute n-au trecut și,
probabil, nu vor trece atât de ușor.
Mai mult, termenul Balcani, preluat de la denumirea lanțului muntos de la sud
de Dunăre, este un fel de pivot, mai exact, de reper, pentru identificarea unui spațiu
de margine sau de periferie civilizațională, de falie între un Vest înfloritor, expansiv
și copleșitor, care a beneficiat de toate avuțiile lumii, și un Est părăginit, situat pe o
falie euro-asiatică, măcinat de conflicte, migrații și barbarisme, dar și producător de
sânge proaspăt pentru o Europă de Vest, genială în efect, dar devenită deja, încă din
antichitate, bătrână, simandicoasă, aristocrată, ofensivă și, în mare măsură, perversă.
Balcanii sunt uneori percepuți ca un fel de Babilon al Europei, dar unul de scursură,
de gunoi și de gunoieri, nu unul de sinteză culturală sau de geneză a marii culturi
europene.
S-ar putea chiar ca unele dintre marile cancelarii europene să se simtă grav
jignite, dacă se afirmă că Balcanii ar fi sau ar fi fost vreodată un centru de cultură și
civilizație pentru Europa lor simandicoasă și stăpânitoare. Dealtfel, și delimitarea lui
geografică este destul de dificilă și, de aceea, discutabilă. În principiu, acest spațiu se
situează la sud de marele fluviu, acolo unde se află Munții Balcani. De aceea, acest
spațiu ar trebui să cuprindă, într-o anumită viziune, teritoriul de azi al Bulgariei,
precum și pe cele ale Macedoniei, Albaniei, Serbiei, Kosovo-ului, Muntenegrului,
Bosniei și Herțegovinei și chiar pe cel al Croației și Sloveniei. Adică teritoriul slavilor de sud, pe cel al albanezilor și macedonenilor.
Uneori, în acest spațiu, este inclus și teritoriul României. Desigur, datorită, pe
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de o parte, suferințelor comune ale populațiilor din această parte a Europei și, pe de
altă parte, fluviului Dunărea, care, ca orice mare fluviu, separă și unește. De fapt,
civilizațiile s-au format de-a lungul unor mari fluvii, de o parte și de alta a acestora,
și nu altfel. Un fluviu nu a fost niciodată și nicăieri o graniță între civilizații, ci totdeauna a fost și a rămas un spațiu-rezervor al ei. Civilizația românească, spre exemplu – pentru că, în pofida a ceea spunea Huntigton, în celebra sa lucrare Ciocnirea
civilizațiilor…, că, în lume, sunt șapte sau opt mari civilizații, există și o civilizație
românească –, s-a format de o parte și de alta a marelui fluviu și a rezistat tuturor
presiunilor vremurilor și vremuirilor, chiar dacă frontierele politice s-au trasat și se
trasează încă după cum au vrut și încă mai vor marile puteri ale lumii și nu neapărat
după vreun criteriu universal valabil, pe care să nu-l fi încălcat nimeni, niciodată. Așa
cum bine se știe, frontierele statelor sunt, în primul rând, frontiere politice. În pofida
tuturor presiunilor, năvălirilor și războaielor pustiitoare, românii sunt încă prezenți –
și în număr foarte mare (peste două milioane la sud de Dunăre, peste patru milioane
la est de Prut, plus 23 de milioane în România în bazinul inferior al Dunării, în arealul carpato-danubiano-pontic –, fluviul și Carpații fiind, de fapt, leagănul civilizației
noastre, unică și destul de unitară în acest spațiu, de când se știe, adică de peste două
milenii. Populațiile din jurul României aparțin unor civilizații diferite, unele înrudite
între ele – cum sunt, spre exemplu, populațiile slave –, altele purtând amprenta caracteristicilor locurilor de unde au venit (civilizația ugro-finică, din care face parte și
populația maghiară din țara vecină, Ungaria). De fapt, singurele civilizații din acest
spațiu care nu sunt slave sunt cea a românilor și cea a maghiarilor. Civilizația românilor își are spațiul de origine în Carpați și pe cursul Inferior al Dunării, între Marea
Neagră și Marea Adriatică, între Bug și Tisa, între spațiul Galiției Occidentale și cel
al Balcanilor, iar cea a maghiarilor, undeva, probabil în zona munților Ural.
Civilizația românească nu este doar una ortodoxă. De altfel, religia nu este
esența civilizației, ci doar una dintre componentele ei. Ortodoxismul, ca religie, realizează, prin sistemul său de valori, conexiunea dintre civilizațiile și populațiile care
aparțin acestei religii, mai exact, acestei confesiuni, dar, cum bine se știe, în interiorul acestei religii se află populații care fac parte din civilizații diferite. În timp ce bulgarii, sârbii, rușii, ucrainenii, bielorușii etc. aparțin civilizației slave, grecii aparțin
civilizației grecești, iar românii aparțin civilizației române. Desigur, între aceste
civilizații există interinfluențe, dar filonul lor ancestral se păstrează, este chiar nealterat. Ungurii nu aparțin ortodoxismului, ci catolicismului. Ei fac parte din civilizația
ugro-finică sau uralică, al cărui centru de greutate s-a deplasat, de-a lungul timpului,
îndeosebi în nord, în zona Mării Baltice. Aceste civilizații, diferite, dar neconflictuale, alcătuiesc fiecare, un areal cu totul special, a cărui devenire se cere analizată nu
doar separat, ci și în context.
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Spațiul balcanic nu aparține unei singure civilizații, ci se află la o confluență
de civilizații. Totuși, termenul confluență nu exprimă chiar ceea ce s-a întâmplat de-a
lungul secolelor și mileniilor în această zonă, care a fost mai degrabă de turbulență,
de conflict, de margine tensionată. Considerăm că, atunci când vorbim de Balcani,
trebuie să avem în vedere un tumult, un spațiu de margine – mai exact, marginalizat – și, în același timp, o zonă de conflict exogen, beligeranții fiind, de fapt, alții,
și nu balcanicii. Imperiul Roman își avea marginea estică – limes-ul – pe Dunăre,
iar înainte de acest imperiu și chiar pe timpul lui, dar mai ales după destrămarea lui,
acest spațiu era situat pe un culoar migraționaist, cel al Dunării. Bulgarii (volgarii)
au venit aici în secolul al VII-lea (681), de undeva de pe Volga, iar maghiarii plecați
și ei din zona Ural, au pătruns pentru prima dată în centrul Europei în anul 862, fiind
implicați în războaiele dintre franci și moravi. În 839 și 862 sunt nevoiți, sub presiunea pecengilor și bulgarilor (după ce îi atacaseră pe aceștia din urmă la îndemnul
Imperiului Roman), să treacă Carpații prin Transilvania și prin pasul Verențke și să
ajungă în Panonia. Desigur, istoriografia maghiară este diferită de cea românească,
dar românii sunt și au fost dintotdeauna majoritari în spațiul pe care ei îl locuiesc fără
întrerupere din vremuri milenare. Nu există date că ei ar fi venit de undeva, că ar fi
cucerit teritorii sau că, așa cum spune un tratat maghiar de 2000 de pagini intitulat
Istoria Transilvaniei, ar fi venit din zona Macedoniei și s-ar fi stabilit aici cu oile
lor. Este vorba de o populație foarte numeroasă, de multe milioane, care a rezistat în
timp, ceea ce, pentru vremurile acelea, reprezenta un element de valoare și de putere.
Urme ale prezenței sedentare a populației românești se află în întregul areal cuprins
între Bug și Marea Adriatică, între Maramureșul istoric și Munții Balcani.
Spunem toate acestea nu pentru a da un răspuns denigratorilor poporului român – aflat de milenii sub presiunile vecinătăților –, ci pentru a aduce încă un argument în favoarea necesității unei analize realiste, ieșită din prejudecăți și din interesele sectare ale celor care sunt efectiv responsabili de tragedia Balcanilor și a spațiilor
adiacente acestora. Balcanii, în sens geopolitic – ajunși la un moment dat, butoiul cu
pulbere ale Europei –, sunt un efect al presiunilor marilor imperii europene și eurasiatice ale tuturor timpurilor.
În mare parte, spațiul românesc a fost situat între ele, în zona lor de siguranță
strategică, adică în așa-zisa zonă-tampon, fiind continuu supus doar presiunilor uriașe
exercitate de aceste mari imperii, în timp ce spațiul balcanic s-a situat, în general,
chiar la granița dintre aceste mari imperii, adică în zona de contact și de conflict cea
mai fierbinte și cea mai dramatică.
Fiind, în general, un spațiu devenit de margine – marginea Imperiului Roman,
marginea Imperiului Otoman, marginea Imperiului Habsburgic, cap de pod al Impe40
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riului Țarist etc. –, acest spațiu a suportat presiunile directe ale acestor entități uriașe.
Prin Bosnia trecea granița dintre Imperiul Otoman și cel Habsburgic, care devenise și
o graniță dintre două religii – cea islamică și cea creștină. Ceea ce se petrece în Bosnia și Herțegovina azi vine și din acele timpuri. Muslâii din Bosnia sunt, de fapt, slavi
care și-au schimbat religia, trecând la musulmani, chiar dacă, de regulă, Imperiul
Otoman nu a făcut prozeliți religioși în teritoriile ocupate. Bulgarii, spre exemplu,
populație creștină, care s-a aflat vreme de cinci secole sub stăpânire otomană, și-a
păstrat religia și valorile – așa cum spun ei – în bisericilor lor ortodoxe.
Dar amestecul de populații din zona de contact frontalier, tensiunile create între cele două mari imperii – Otoman și Habsburgic –, lipsa coerenței în cultura politică și strategică și uriașele presiuni au generat acumulări și frustrări care au explodat
aici, ca un adevărat butoi cu pulbere, de cel puțin trei ori: în războaiele balcanice,
în Primul Război Mondial, în războaiele din 1991-1995 din spațiul slavilor de sud,
care a dus nu doar la destrămarea Iugoslaviei, ci și la dezechilibrarea strategică a
zonei, la fărâmițarea ei și la distrugerea unei construcții geopolitice care s-a dovedit
a fi artificială și forțată – cea a slavilor de sus, adică a Iugoslaviei – și repunerea pe
tapet a unor vechi tensiuni specifice unei zone de falie între două mari imperii. Deși
cele două mari imperii din regiune – Otoman și Habsburgic–, ca și Imperiul Țarist,
au dispărut, interesul geopolitic actual al urmașilor acestor imperii are efecte care nu
pot fi încă estompate nici de Pactul de stabilitate pentru Balcani, nici de politica de
vecinătate a Uniunii Europene (Balcanii nu sunt vecinii Europei, ci se află chiar în
centrul ei!), nici de marile proiecte europene care, în acest moment, generează mai
degrabă nesiguranță, insecuritate economică și financiară, disproporții și conflictualitate, decât armonie, speranță și bună înțelegere.
Dacă se va continua așa, este foarte posibil ca efectul să nu fie o Europă unită
și unitară, de la Atlantic la Ural, ci o Europă care-și va distruge țările mici și mijlocii,
în favoarea unei regionalizări sau a unor altfel de concepte geopolitice, probabil, de
tipul lebenstraum. Pentru că, de pe urma politicilor economice, financiare și… geopolitice ale Uniunii Europene, nu profită și nu pot profita state precum Cipru, Grecia,
Spania, Portugalia sau România, ci cu totul altcineva. Ca principiu și practică, se
invocă, desigur, incapacitatea unora sau altora de a atrage fonduri europene (fonduri
care provin din cotizații). Probabil că o uniune a tuturor europenilor n-ar trebui să
însemne război între membrii UE pentru banul public – cine are mai multă putere
sau mai multă pricepere în a lua ia mai mult –, ci solidaritate, asistență, securitate,
protecție. Nu înseamnă că, dacă eu nu sunt capabil să atrag fonduri, tu, UE, nu-mi dai
nici măcar 20 % din contribuția mea (cum se petrec lucrurile în cercetarea științifică,
spre exemplu), ci îmi asiguri resursele necesare și asistența fraternală pentru a deveni
capabil. Altfel, eu voi ajunge rapid la faliment și n-o să mai am nici un sens nici ca
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entitate europeană, nici ca stat suveran, nici ca țară. Diriguitorii UE pot ajunge foarte
ușor la concluzia mirifică dorită de unii dintre ei sau de alții și anume aceea potrivit
căreia cine nu face față merită să piară, fluviul european nu se poate împiedica de
cioturile naționale…
Spunem toate acestea, întrucât actuala criză financiară, produsă într-un
mod sofisticat și extrem de greu digerabil de către țările obligate să trăiască și să
supraviețuiască în siaje de tot felul, relevă, cât se poate de concludent, ubicuitatea
discursului și camuflarea intențiilor. Chestiune de mascare strategică.
2. Caracteristici ale spațiului balcanic
Fiecare areal de pe mapamond își are caracteristicile lui esențiale, care-i dau
individualitate, personalitate și valoare, forță și coerență, dar și sensibilitate și vulnerabilitate. În 1916, Kjellen publică o lucrare „Statul ca o formă de viaţă”, care
are o influenţă foarte puternică asupra lui Karl Haushofer (1869-1946), dar și a lui
Fredrich Ratzel, considerat, de fapt, întemeietorul geopoliticii și primul teoretician
al spațiului vital.
Ratzel preia de la Kjellen, ideea statului ca organism viu. Statul, în concepţia
lui Ratzel, are două elemente principale: oamenii şi spaţiul geografic. Poporul n-are
nicio legătură cu socialul. El este un ansamblu de indivizi legaţi între ei nu prin rasă
ci prin pământul pe care se află.
Kjellen refuza politica naţionalităţilor, deja în vogă după Primul Război Mondial, susţinând mai degrabă o politică imperială de tipul celei din fostul Imperiu Austro-ungar, sau poate una apropiată de ceea ce numim stat multietnic modern.
Concepţia lui Ratzel pune statul şi elementele sale deasupra populaţiilor. Acestea fac parte din stat, sunt o parte a acestuia, dar nu totul
În funcţionarea statului, foarte importante sunt configuraţia geografică a acestuia, analiza elementelor de mediu, relief, resurse, comunicaţii etc.
diană.

Situaţia statului trebuie privită din trei perspective: mondială, periferică şi me-

- Creşterea spaţială este direct proporţională cu dezvoltarea culturii, ceea ce
justifică, în opinia sa, expansiunea unor state în defavoarea popoarelor mai puţin
dezvoltate;
- Suprafaţa unui stat creşte în raport cu puterea sa economică şi comercială
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şi în funcţie de ideologia sa; expansiunea este o problemă de mijloace şi de voinţă;
- Expansiunea se realizează prin absorbţia de entităţi politice mai puţin
importante;este vorba de o mişcare de autoalimentare;
- Frontiera este vie; ea marchează limitele temporare ale unui stat între două
faze de expansiune;
- Logica geografică prevalează asupra oricărui alt considerent în procesul de
expansiune a unui stat;
- Expansiunea este favorizată de proximitatea unei entităţi politice mai puţin
importante; statul nu poate să se dezvolte dacă vecinii săi sunt egali în putere cu el;
- Mişcarea este alimentată prin generalizarea expansiunii teritoriale; cuceririle
teritoriale ale statelor rivale accentuează necesitatea expansiunii statului propriu.

Principalele efecte ale teoriilor geopolitice din spaţiul european au fost cele de
contribuţie la generarea unor politici de forţă şi de poziţionare avantajoasă în vederea
realizării şi menţinerii unor suporturi geografice ale puterii şi influenţei.
Aceste legi ale spațiului vital, mai exact, ale spațiului de viață au generat multe
controverse și, probabil, au determinat și un anumit comportament al marilor națiuni
europene față de acest spațiu supus de milenii expansiunilor de tot felul.
Spațiul balcanic, situat între culoarul strategic maritim – Marea Neagră, Marea
Egee, Marea Mediterană – și culoarul strategic al Dunării, a fost și a rămas, deopotrivă, un spațiu de rocadă strategică între cele două culoare și, în același timp, un spațiu
de conflict, de remanență și persistență a unui efect inter-imperial profund și acut.
Bătăliile între imperii pentru putere și influență par a se fi încheiat odată cu dispariția
acestora, dar urmele lor sunt încă răni adânci în Balcani, mai ales în Balcanii de vest,
unde dinamica frustrărilor populațiilor din această zonă a atins cote de beligeranță.

2.1. Bulgaria
Bulgaria este una dintre țările care a suportat în modul cel mai direct, alături de
România, efectele migrațiile, ea însăși având o structură populațională provenită din
aceste migrații. Zona era un el de limită sud-vestică a migrațiilor, întrucât populațiile
care afluiau îndeosebi din foaierul perturbator situat între nordul Mării Caspice și
Extremul Orient, mai ales cele războnice, se izbeau de limes-ul Imperiului Roman ți
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al altor formațiuni destul de puternice, inclusiv de puternicul stat dac ce-și avea nucleul la nord de Dunăre, dar și de formațiunile deja așezate ale vestului continentului.
Aici, în acest spațiu al Bulgariei de azi, se întâlneau culoarul strategic al Dunării, în zona dintre Balcani și Carpați, culoarul strategic maritim, în zona europeană
a avanpostului estic al strâmtorilor Bosfor și Dardanele, dar și pasajul spre Europa a unei ramificații a Drumului Mătăsii, astăzi un adevărat coridor de pătrundere
a drogurilor prin grija unor puternice rețele transfrontaliere din Turcia și Bulgaria.
Este vorba de locul de conexiune a continentului european cu Asia Mică și, de aici,
cu marele culoar strategic al Orientului Apropiat și Orientului Mijlociu. Dar, acest
popor de la sud de Dunăre, amestecat cu populațiile de aici, dintre care o mare parte erau româno-vlahii din vechiul ținut al Tribaliei, una din acele regiuni adiacente
sudului Dunării, care dădeau de furcă, prin numeroase răscoale, Imperiului Roman,
a devenit foarte dârz și foarte activ în lupta pentru a scăpa de dominarea Imperiului
Otoman. Vecinii noștri de la sud de Dunăre se caracterizează prin dârzenie, mândrie,
demnitate și onoare.
Partea de Nord a Bulgariei și-a obținut independența în 1878, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878, la care cum bine se știe, alături de marea armată rusă, a
participat și tânăra și curajoasa armată română modernă, formată pe timpul lui Cuza.
În Primul Război Mondial, Bulgaria a fost în tabăra germană și austro-ungară,
ia în cel de al doilea, în tabăra hitleristă, apoi în cea alată. A fost, de asemenea, în
primul eșalon strategic în vremea Războiului Rece.
Reprezintă un fel de avanpost al civilizației slave spre sud-vest, pe coridorul
strategic al Dunării și pe cel maritim, după destrămarea entității slavilor de sud.
Aliat al Germaniei în cele două războaie mondiale, într-o conexiune sui generis cu consonanța strategică ruso-germană, deșii, în marile războaie europene sau
mondiale, rușii nu au fost niciodată în tabăra germanilor și nici germanii în tabăra
rușilor.
Bulgaria are o populație de 6.981.642 locuitori. Potrivit recensământului din
2011, structura pe etnii este următoarea: bulgari 76,9%, turci 8%, rromi 4,4%, alții
(macedoneni, armeni, tătari, cerchezi) 0,7%, necunoscuți 10%. Urmele numeroaselor
migrații, ale stăpânirii otomane și efectului de falie este vizibil atât în structura pe
etnii a populației, cât și în marile probleme pe care le-a întâmpinat această frumoasă
țară de-a lungul istoriei sale. Structura pe etnii a populației bulgare se prezintă astfel:
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În Bulgaria se vorbesc următoarele limbi: bulgara (limbă oficială) 76,8%, turca
8,2%, rroma 3,8%, alte 0,7%, iar unele necunoscute 10,5%. Curios este că, deși între
Dunăre și Balcani locuiesc un mare număr de etnici români (români-vlahi), limba
lor nu este nici măcar pomenită sau, probabil, se situează între altele… Structura pe
limbi vorbite în Bulgaria se prezintă astfel:
11%
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76%

Bulgara
Turca
Rroma
Alte
Necunoscută

Din punct de vedere al confesiunilor religioase, structura populației, în
Bulgaria, este următoarea (schema de mai jos): ortodocși 59,4%, musulmani sunniți
7,4%, musulmani șiiți 0,4%, alții (catolici, protestanți, ortodocși apostolici armeni,
iudaici) 1,7%, necunoscuți 27,4%, iar cei care nu aparțin niciunei confesiuni 3,7%.
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Așa cum se vor prezenta lucrurile și în cazul altor țări care compun zona Balcanilor – o zonă de falie strategică (termenul ca și formularea raționamentelor justificative ne aparțin) –, vom observa că principala caracteristică a populațiilor de
aici (structură etnică, limbi vorbite, confesiuni) este una babilonică, nearmonioasă
și chiar dramatică, așa cum se prezintă lucrurile în mai toate zonele de margine sau
în zonele-tampon dintre fostele mari imperii. Moștenitorii lor au toată grija să le
mențină așa și în continuare și chiar să le agraveze și mai mult.

2.2. Albania

Albania este o țară cu un trecut impresionant. În această zonă au trăit ilirii,
populație înrudită cu noi, care a dat Imperiului Roman câțiva împărați importanți. A
fost ulterior ocupată de Imperiul Otoman. Și-a obținut independența în 1912, dar lupta albanezilor pentru independență este una dintre cele mai aprige și mai îndelungate.
A fost cucerită de Italia în 1939. În 1944, partizanii comuniști au cucerit puterea, țara
intrând în sfera de influență a Uniunii Sovietice, iar din anii 1960 șoarecele albanez
a realizat o relație specială cu elefantul chinez, pe care l-a și copiat în foarte multe
privințe, mai ales în ceea ce privește conceptul de apărare. Astfel, în țară, există
peste 950.000 de cazemate și numeroase lucrări subterane în munți, folosite ulterior,
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după destrămarea comunismului, de rețelele de traficanți. După 1990, țara a intrat
într-o etapă dezastruoasă, fiind necesare intervenția unei forțe multinaționale, la care
a participat și România. Că să ilustrăm cât se poate de convingător amploarea dezastrului, este suficient, credem, un singur exemplu: în trei zile, divizia mecanizată din
Girocaster s-a pulverizat pur și simplu. Poate că această țară este una dintre cele mai
greu încercate de-a lungul secolelor. Abia în 2009 a reușit să vină la conducere un
guvern de coaliție. În aprilie 2009, Albania a devenit membră NATO și, probabil, va
candida pentru a deveni membru al Uniunii Europene. Albania este însă încă o țară
foarte săracă.
Albania are o populație de 3.011.405, fiind, după unele estimări, pe locul 137
în lume.
Structura pe etnii a populației este următoarea: 95% albanezi, 3% greci, 2%
alții(valahi, rromi, sârbi, macedoneni, bulgari).
Limbi vorbite: albaneza (oficial - derivate din dialectul tosk), greacă, vlahi,
romani, dar și unele dialecte slave

Albanezi

2%
3%

0%

95%

Greci
Alții (vlahi, sârbi,
romi etc.)
Trim 4

Religii : 70% dintre albanezi sunt musulmani, 20% ortodocși albanezi, ir
10% romano-catolici. Aceste statistici sunt de dată relativ recentă (sursa datelor
este factbook CIA), întrucât, în 1967, toate moscheile au fost închise iar practicarea
religiei interzisă.
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Cu prilejul intervenției în sprijinul autorităților pentru gestionarea crizei create
după 1990, am constatat că în Albania există, pe de o parte, o populație foarte mândră
de trecutul acestei țări, primitoare și caldă – mulți albanezi vorbind aromâna. Aromâna
(în jur de 300.000 de vorbitori), alături de meglenoromâna, care, probabil, mai are
vreo 5.000 de vorbitori, de istroromâna și de româna propriu-zisă sau daco/româna,
de la nord de Dunăre, care are vreo 24 de milioane de vorbitori, sunt considerate ca
dialecte ale limbii române. Toate aceste populații aparțineau comunității traco-dacice
de odinioară, dar la sud de Dunăre, în zona Balcanică, supusă puternic slavizării,
urmașii traco-dacilor au rezistat cu greu acestor uriașe presiuni. Teritoriul de azi al
României este ce a mai rămas din acest uriaș bazin al unei populații asupra căreia
s-au exercitat cele mai crude și cele mai crunte presiuni de-a lungul secolelor și care
se continuă și azi, la fel de crâncen și la fel de crud.
Albania rămâne, din păcate, unul dintre puternicele puncte de transbordare a
drogurilor spre centrul și vestul Europei, a traficului ilegal cu arme, al rețelelor de
spălare a banilor etc. O parte dintre aceste rețele mafiote deosebit de puternice își
au ascunzișurile prin grote muntoase, prin lucrările betonate, tip depozite în inima
munților, al căror număr, probabil, nu-l știe nimeni cu exactitate.
2.3. Kosovo
Toată zona Balcanilor a făcut parte din Imperiul Roman, limesul fiind pe Dunăre. Etnicii sârbi au migrat spre aceste locuri prin secolul al VII-lea. În perioada
medievală, sârbii au construit aici un adevărat imperiu, precum și numeroase edificii
creștine (biserici, monumente, infrastructuri, localități etc.). De aceea, pe bună dreptate, sârbii au considerat și consideră Kosovo ca fiind leagănul civilizației lor. Dar
Imperiul Otoman a continuat să se extindă în Balcani, vizând, desigur, să ajungă la
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Viena. Bătălia de la Kosovo Polie (Câmpia Mierlei) din 1389 este un fel de act de
identitate și de legitimitate al sârbilor pe aceste locuri. Bătălia s-a desfășurat între
o armată otomană condusă de Murad, care număra în jur de 40.000 de oameni și o
armată a boierilor sârbi, condusă de Lazăr, care număra în jur de 30.000 de oameni.
Cele două grupări s-au așezat față în față, turcii au declanșat un baraj de săgeți, cavaleria sârbă a atacat puternic, dar turcii, prin Baiazid, au contraatacat fulgerător – de
aici și-a luat Baiazid titlul de Ilderim (Fulgerul). Bătălia s-a încheiat însă indecis,
Murad fiind ucis, iar Baiazid, care a devenit între timp sultan, datorită comportamentului său de excepție în această bătălie, fiind nevoit să meargă la Istanbul pentru
ceremonialul de investire. Turcii au continuat să exercite presiuni asupra zonei, o
parte din boierii sârbi fiind obligați să plătească tribut, în primul rând, pentru liniștea
lor. Oricât de viteaz ai fi fost, nu te puteai pune cu forța unui imperiu. Acesta este și
motivul pentru care imperiile (și marile puteri ale tuturor timpurilor) au toată grija ca
țările din jurul lor să nu fie prea mari, ca să nu le creeze probleme, dar nici prea mici
ca să nu asigure condiții pentru executarea, la nevoie, a unor manevre de forțe pe
linii exterioare. După Bătălia de la Kosovo Polje, au urmat cinci secole de dominație
otomană în Balcani. Sub stăpânire otomană, Kosovo a fost invadat pur și simplu de o
populație albaneză musulmană, raportul etnic înclinându-se foarte puternic în defavoarea sârbilor și a creștinilor. Desigur, această invazie făcea parte dintr-un program
strategic de lichidare a centrelor vitale ale creștinismului în Balcani, dar și de distrugere a reperelor importante ale populației sârbe, foarte dârze și foarte curajoase. Până
la finele secolului al XIX-lea, albanezii au devenit grupul etnic dominant în Kosovo.
Serbia a preluat controlul provinciei Kosovo în 1912, după Primul Război
Balcanic. De remarcat că și presiunea sârbilor asupra etniilor care se află în același
spațiu cu ei, în situația în care ei au puterea, este la fel de mare ca a otomanilor, dacă
nu chiar mai mare. Cu toate acestea, schimbarea esențială a structurii populației în
Kosovo nu a mai putut fi corectată nici în vremea comunismului.
Al și Kosovo a continuat să aibă un statut cu totul special și după cel de-Al
Doilea Război Mondial, devenind, alături de Voivodina, o provincie autonomă a Serbiei în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia (RSF Iugoslavia). Statutul acestor
provincii era aproape echivalentă cu cel al republicilor care alcătuiau Iugoslavia.
Constituția din 1974 acorda republicilor și provinciilor autonome un statut foarte
larg, inclusiv dreptul la secesiune. Naționalismul albanez din Kosovo s-a intensificat
însă continuu, iar în anii 1980 a dus unor la declanșarea revolte pentru obținerea
independenței. Ca răspuns la aceste revolte, Serbia a alcătuit o nouă constituție în
1989, prin care se revoca statutul provinciei Kosovo ca provincie autonomă. Liderii
albanezi din Kosovo au organizat, în 1991, un referendum în urma căruia au declarat că Kosovo independent Serbia. Susținerea acestei decizii s-a făcut și de către un
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sistem de forțe paramilitare, multe dintre ele pregătite în străinătate, care au alcătuite
Armata de Eliberare din Kosovo (AEK). Albanezii nemulțumiți de strategia pasivă
lui Rugova, în anii 1990 au trecut la acțiuni de insurgență prin AEK. Serbia a răspuns
brutal. Încercările internaționale de soluționare pe calea negocierilor și a medierilor
a conflictului au eșuat. Mai mult, în jur de 800.0000 de albanezi au fost obligați să
părăsească provincia, iar problemele umanitare au devenit acute. Atunci NATO, sub
mandat ONU, a declanșat, la începutul lunii martie 1999,o operație militară de trei
luni împotriva Serbiei, pentru o o obliga să/și retragă armata și forțele de poliție
din Kosovo. Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr 1244 din 1999 instituie o administrație interimară de tranziție în Kosovo. La data de 17 februarie 2008,
Adunarea din Kosovo a declarat independența Kosovo. Această independență a fost
recunoscută de 95 de țări. Imediat, Kosovo a aderat la Fondul Monetar Internațional,
la Banca Mondială și la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, probabil, în curând, și la Banca Europeană de Investiții (BEI). În octombrie 2008, Serbia a
solicitat un aviz consultativ din partea Curții Internaționale de Justiție (CIJ) privind
legalitatea în temeiul dreptului internațional a declarației de independență a Kosovo.
Evident, avizul a legitimat secesiunea. Cazul este însă unic în istorie, dar faptul este
deja împlinit.
Populația Republicii Kosovo este de 1.847.708 locuitori (locul 150 în lume).
În 2008, structura pe etnii a Republicii Kosovo era următoarea: albanezii
92%, alții (sârbi, bosniaci, gorani, rromi, turci, egipteni etc.) 8%.

Albanezi

8%

92%

Ații (sârbi,
bosniaci, gorani,
turci, egipteni etc

Limbile oficiale sunt albaneza și sârba. Se mai vorbesc bosniaca, turca și
țigăneasca.
Religii: musulmană, ortodoxă sârbă, romano-catolică, bosniacă, turcă
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2.4. Macedonia
Macedonia s-a desprins de Iugoslavia în 1991, fără acțiuni militare violente.
Denumirea țării nu este acceptată de Grecia. Turcia continuă însă să recunoască denumirea de Macedonia pentru această țară. Datorită opoziției Greciei, această țară
mai este cunoscută și sub denumirea de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
(FYROM). Începând cu 2004, 134 de țări, între care se află și Statele Unite, au recunoscut această țară sub numele ei constituțional, adică Republica Macedonia.
Macedonia a fost și este încă o țară-problemă. În 2001, populația de etnie albaneză din țară a lansat o insurgență. Aceasta a dus la acordul de la Ohrid prin care
s-a pus capăt luptelor și s-a declanșat generarea unui parcurs de elaborare a unor legi
prin care să fie sporite drepturile minorităților.
Macedonia se confruntă cu numeroase greutăți din toate punctele de vedere,
mai ales economice și chiar de securitate. Datorită veto-ului Greciei, Macedonia nu
a fost admisă în NATO. Efectele presiunilor vremurilor din această zonă de falie
sunt vizibile și în Macedonia. Structura populației, atitudinea țărilor vecine, situația
efectivă a țării arată cât de pregnant este încă acest efect, chiar dacă Macedonia, ca
mai toate țările din zonă, își caută, după dezmembrarea Iugoslaviei, un drum propriu.
Macedonia are o populație de 2.087.171 locuitori, situându-se pe locul 145 în
lume.
Componența etnică a populației din Macedonia era, potrivit recensământului
din 2002, următoarea (datele sunt luate de pe CIA factbook): macedoneni 64,2%,
albanezi 25,2%, turci 3,9%, rromi (țigani) 2,7%, sârbi 1,8%, alții 2,2%.

Macedoneni

4%3%2%2%

Albanezi

25%

Turci
64%

Rromi
Sârbi
Alții

Potrivit
aceluiași
recensământ din 2002, limba oficială din Republica Macedonia este, firește,
macedoneana pe care o vorbesc66.5% dintre locuitori. Cea de a doua limbă oficială
este albaneza pe care o folosesc 25,1%. Alte limbi vorbite în Macedonia sunt
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următoarele: turcă 3,5%, rromă 1,9%, sârbă 1,2%, altele 1,8%.
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Religii:
ortodoxă
macedoneană 64,7%, musulmană 33,3%, creștină 0,37%, nespecificate 1,63%.
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2.5. Muntenegru
Numele vine de la Cerna Gora (Muntele Negru). Este vorba de o regiune muntoasă din provincia sârbă Zeta. În 1496, această provincie a căzut, împreună cu alte
teritorii din regiune, sub stăpânire otomană. În secolele următoare, o partea acestei
zone a reușit să-și mențină o oarecare autonomie. Între secolele al XVI-ea și al XIXlea, ținutul a avut un regim teocrat, fiind dominat de câțiva episcopi. În urma Congresului de la Berlin din 1878, Muntenegru a fost recunoscut ca principat independent
și suveran. După Primul Război Mondial, Muntenegru a intrat în compunerea Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor, care, din 1929, a devenit Regatul Iugoslaviei.
A devenit, după cel de-Al Doilea Război Mondial, o republică în cadrul Iugoslaviei,
iar după destrămarea Iugoslaviei din 1991, a rămas, împreună cu Serbia, în cadrul
Iugoslaviei. În 2006, în urma unui referendum care abia a depășit pragul de 55%,
impus de UE, Muntenegru a obținut independența la 3 iunie 2006.
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În felul acesta, statul slavilor de sud a fost destrămat, mai exact, anihilat. Fiecare dintre componentele fostei Iugoslavii – acum țări suverane și independente, dar
foarte dependente de restul lumii – își are drumul său. Dincolo de dreptul fiecărui
popor la autodeterminare și de voințele și realitățile care au destrămat Iugoslavia,
efectul geopolitic este unul pulverizator, separatist. Epurarea etnică a fost, în timpul
războaielor iugoslave, dar și după aceea, un puternic instrument de “omogenizare” a
noilor identități și de ieșire din conflictualitate. Efectele sunt însă departe de a fi cele
scontate. S-a autodistrus însă un centru de putere slavă din Balcani, de talia României, și nu se știe foarte exact care vor fi efectele pe termen lung. Acestea ar putea fi
benefice. Sau nu. Oricum, puterea Serbiei a fost diminuată semnificativ și, odată cu
aceasta, și puterea panslavismului balcanic.
Muntenegru are o populație de 653.474, fiind pe locul 167 în lume, într-un
clasament, după numărul populației, al celor 224 de state.
Repartiția locuitori pe etnii, potrivit datelor recensământului din 2003,este
următoarea: muntenegreni 43%,sârbi 32%, bosniaci 8%, albanezi 5%, alții
(musulmani, croați, rromi) 12%.
12%
5%
43%

8%

Muntenegreni
Sârbi
Bosniaci
Albnezi

32%

Alți (croați, rromi)

În Muntenegru, se vorbesc următoarele limbi: sârba 63,6%, muntenegreana
(limbă oficială) 22%, bosniaca 5,5%, albaneza 5,3%, croata 3.7%.
Sârba
5%
5%
22%

Muntenegru
(oficială)

4%

Bosniaca
64%

Albaneza
Croata

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

53

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Religii: majoritatea muntenegrenilor sunt ortodocși 74,2%, în timp de 17,7%
sunt musulmani, 3,5% catolici, alte culte 0,6%, nespecificate 3%, și atei 1%.
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2.6. Bosnia și Herțegovina
Bosnia și Herțegovina reprezintă una dintre acele zone care se află exact pe
falia strategică esențială a Balcanilor. O astfel de falie corespunde, într-un fel, dar din
perspectiva percepției occidentale, cu linia lui Huntington. Ea trece printre Croația
și Serbia, în continuare, separă Republica Srpska de restul Bosniei și Herțegovinei,
separă Muntenegru de Serbia, precum și Kosovo de Serbia, trece prin Macedonia,
separând zona locuită de albanezi de cea locuită de macedoneni și, în continuare,
separă Albania de Grecia. Această falie nu trece prin mijlocul Bulgariei, cum s-ar
crede, dar Bulgaria, care s-a aflat ea însăți sub turci vreme de cinci sute de ani, simte
puternic, și azi, efectul presiunii otomane și pe cel al luptei sale eroice pentru a-și
păstra cultura și identitatea.
Bosnia este, deci, una dintre acele entități compusă din identități fluide, care
n-u reușit, într-un secol (secolul al XX-lea) să-și conserve și să-și afirme personalitatea și identitatea. Pentru că, pesta Balcani, au trecut trei războaie, dintre care două
mondiale, pentru că, deși imperiile au dispărut, populațiile de aici, amestecate în mod
forțat, nu au reușit să ajungă la o dimensiune de confluență, să conviețuiască adică
în mod pașnic și pe termen lung. Pe de o parte, pentru că poartă puternic amprenta
frustrărilor de odinioară și, pe de altă parte, pentru că nu au fost lăsate și cu atât mai
puțin ajutate să ajungă la un modus vivendi benefic pentru toată lumea.
De aceea, liderii populației musulmane din Bosnia și Herțegovina au profitat
cum nu se poate mai rapid de criza iugoslavă și, în octombrie 1991, au elaborat o
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declarație de suveranitate, urmată, după un referendum boicotat de populația sârbă
populația, de una de independență, la 3 martie 1992. Având în vedere faptul că, în
Bosnia și Herțegovina se aflau, în principal, trei mari grupuri etnice / bosniacii musulmani, sârbii și croații,fiecare dintre ele a căutat să profite de ocazie și să obțină cît
mi mult. Toți au pus mâna pe arme și astfel războiul a început. A-i face responsabili
doar pe unii sau doar pe alții de acest dezastru este o nedreptate. Vinovați, dacă există
o vină, sunt toți, dar mai ales vinovați sunt cei care au creat, de-a lungul secolelor
o astfel de situație. Armatele celor trei (toate desprinse din Armata Federală Iugoslavă de odinioară) s-au postat de-a lungul liniilor de separație etnică și au trecut la
acțiuni, folosind toate mijloacele de care dispuneau și depășind adesea orice limite
ale unui război civilizat, dacă putem vorbi de un astfel de concept. Tensiunile erau
atât de mari, încât nu putea fi vorba de vreo reconciliere sau de acceptarea ca atare
a evenimentelor. Fiind trei părți în conflict, iar ofițerii care conduceau ostilitățile
cunoscându-se între ei, sau, în orice caz, având aceeași pregătire, alianțele să făceau
când cu unii, când cu alții. În martie 1994, croații au trecut de partea musulmanilor,
semnând cu aceștia un acord de înființare a Federației Bosnia și Herțegovina, iar sârbii, sub conducerea lui Karadgici și a generalului Radko Mladic, au căutat să obțină
cât mai mult. N-au obținut, pentru că, au intervenit bombardamentele asupra sârbilor
bosniaci. L 21 noiembrie 1995, la Dayton, Ohio, s-a semnat un acord între părți prin
care s-a decis încetarea ostilităților timp de trei ani. Acordul final a fost semnat la Paris, la 14 decembrie 1995. Au fost create două entități aproximativ egale – Federația
Bosnia și Herțegovina și Republica Srpska. S-a fixat, prin Acordul de la Dayton și
prin cel de la Paris, un Oficiu al Înaltului Reprezentant (OHR), însărcinat cu supravegherea punerii în aplicare a prevederilor civile ale Acordului. S-a constituit o forță
internațională de menținere a păcii(IFOR), condusă de NATO, de 60.000 de militari.
Această forță a fost redusă ulterior, devenind forță de stabilizare, SFOR. În 2004,
SFOR a fost înlocuită de forțe de menținere a păcii ale Uniunii Europene, EUFOR,
de 600 de militari, care, în principal, desfășoară acțiuni specifice poliției.
Confruntarea din acest teatru de operații a fost deosebit de crâncenă. Forțele
aflate în conflict și-au distrus, reciproc, case, infrastructuri, au săvârșit crime împotriva umanității și acte de genocid. Am fost de câteva ori în zonă în timpul războiului
și am văzut distrugerile produse pe Valea Drinjacei, la Sarajevo și în alte localități.
Cartierul de blocuri de lângă aeroportul din Sarajevo, spre exemplu, o fost în întregime ciuruit de gloanțe și de proiectile, la fel și turnul de televiziune.
Dincolo de aceste pierderi imense, în oameni și materiale, memoria colectivă
a acumulat scene oribile care vor genera reacții peste generații. Falia strategică de
aici s-a adâncit. Soluțiile găsite sunt doar un compromis impus de Occident, pentru
a se pune capăt unui război devastator. Dar, din păcate, soluția respectivă, ca orice
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

55

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
lucru impus, nu va fi complet satisfăcătoare și acceptată de toată lumea, pentru totdeauna. Desigur, faptul este împlini, iar ieșirea din ele ar fio posibil să se realizeze
prin alte conflicte și războaie devastatoare. Sau printr-o construcție durabile, bazate
pe alte principii decât cele de faliere pe criterii etnice sau potrivit voinței managerilor strategici. Bosnia și Herțegovina nu este o țară – nu a fost niciodată așa până în
timpul comunismului iugoslav –, ci un efect de falie care se dorește a fi o soluție de
compromis, în speranța uitării și reconcilierii entităților care s-au războit între ele atât
de sângeros. Bine ar fi să fie așa, dar nimeni nu poate garanta te termen lunga stabilitatea zonei. Probabil că unii mai cred că zona faliilor balcanice nu poate fi stabilizată
decât prin… ocupație. Este poate și motivul pentru care se vehiculează, prin unele
cercuri, modelul considerat de acele cercuri intercultural al Imperiului Austro-Ungar.
Federația Bosnia și Herțegovina (BH) are o populație de 3.875.723 locuitori,
ocupând locul 128 în lume din 224 de state. În BH trăiesc, sub ochiul atent al UE, următoarele grupuri etnice: bosniaci 48%, sârbi 37,1%, croați 14,3%, alții 0,6%. Limbile oficiale vorbite aici sunt bosniaca și croata și, în Repubica Srpska, limba sârbă.
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Este clar pentru toată lumea că Bosnia și Herțegovina constituie un stat artificial, alcătuit în mod forțat de situația de pe teren, de dorința comunității internaționale
– de fapt, a liderilor lumii, care, între altele, poartă și responsabilitatea securității
planetei – de a opri ostilitățile și de nevoia de a păune sub control european acest
spațiu de falie strategică străveche. Într-un anume fel, conflictualitatea imperiilor de
odinioară s-a transmis, în timp, acestor comunități, ele însele produsul acelor vremuri
nemiloase.

2.7. Serbia
Până la momentul Kosovo Polie din 1389, sârbii au reușit să se sedentarizeze
și să se consolideze în teritoriul pe care au ajuns și al cărui centru era tocmai această
regiune. După bătălia de la Câmpia Mierlei, a urmat o expansiune a Imperiului
Otoman în zonă și puterea tuturor țărilor aflate în arealul Balcanic și chiar a celor
din lungul Dunării de Jos, între care se situează și Țara Românească, s-a diminuat
considerabil. Cele trei imperii – Otoman, Habsburgic și Țarist – și-au echilibrat
raporturile și, mai ales, au realizat între ele, acolo unde s-a putut, zone tampon.
Astfel de zone-tampon s-au realizat îndeosebi pe teritoriul României.
Teritoriul românesc dintre Carpați și Dunăre a fost zonă-tampon sau, mai precis,
zonă de siguranță strategică pentru Imperiul Otoman (în antichitate fusese,vreme
îndelungată, zonă de siguranță strategică pentru Imperiul Roman). După ce Imperiul
Roman și-a cucerit propria zonă de siguranță strategică – o parte din teritoriul Daciei
–, a devenit foarte vulnerabil la presiunile care se exercitau asupra sa din această
direcție. Moldova dintre Prut și Carpați, deși avea probleme cu Imperiul Otoman,
a fost, multă vreme, zonă de siguranță strategică pentru Imperiul Rus. Imperiul
habsburgic și-a realizat o zonă de siguranță strategică interioară, cam pe unde sunt
situate acum județele Harghita, Covasna și o parte din Mureș, pe care a colonizat-o
inițial cu teutoni, apoi cu secui.
La sud de Dunăre, astfel de zone n-au existat, cele două imperii – Habsburgic și
Otoman – având graniță comună cam prin zona cea mai tensionată din zilele noastre.
Războiul ruso-turc din 1877-1878, războaiele balcanice și Primul Război
Mondial au schimbat radical situația din zonă. În urma Primului Război Mondial, a
fost posibilă întregirea României, independența și suveranitatea popoarelor care au
făcut parte din Imperiul Austro-Ungar și din cel Otoman și, în acest fel, reconfigurarea
geopolitică a zonei Carpaților și a zonei Balcanice.
În 1918, s-a formar Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, ca urmare a
dispariției Imperiului Austro-Ungar și necesității consolidării, prin alianțe și reuniuni,
a acestui spațiu atât de greu încercat de istorie. În 1929, acest regat a primit denumirea
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de Iugoslavia, ceea ce, în traducere liberă, înseamnă slavii de sud, adică țara slavilor
de sud. Fiecare dintre componente și-a păstrat însă statutul de stat și denumirea.
Evident, având în vedere preocuparea geopolitică și strategică vitală a lumii
occidentale de a stopa extinderea spre vest a slavilor, o astfel de reuniune, care
echivala cu un centru de putere al slavilor în cea mai dificilă zonă a continentului
european falia balcanică – nu putea fi agreată pe termen lung. Cum bine se știe,
expansiunea slavilor spre vestul Europei a fost oprită, într-un fel, și prin catolicizarea
avangărzilor.
Astfel, polonezii, cehii, slovenii și croații sunt de confesiune catolică, deși
marea civilizație slavă, cu statul-nucleu Rusia, este de religie ortodoxă. Mai mult,
Samuel P. Huntington, în celebra sa lucrare Ciocnirea civilizațiilor…, definește
această civilizație ortodoxă, ceea ce, desigur, este inexact, întrucât, spre exemplu,
grecii, ca și românii, care sunt ortodocși, nu sunt slavi. Noi considerăm că civilizația
slavă, cu subdiviziunile ei date chiar de denumirile popoarelor *bulgară, sârbă,
croată, slovacă, slovenă,poloneză, cehă etc.) nu trebuie redusă doar la componenta
sa religioasă. Religia nu este o civilizație, ci doar o componentă a ei.
Este dramatic ce s-a petrecut, de-a lungul timpurilor, în acest spațiu al slavilor
de sud, el însuși, de conexiune și de falie, mai exact de conexiune convulsivă. Slavii
s-au sedentarizat peste populațiile de aici, urmașe ale traco-dacilor, dar și venetici de
prin toate părțile, pe care le-au asimilat sau le-au alungat.
Desigur, ceea ce s-a întâmplat este deja istorie, modelată după vremuri, vremuiri
și interese. Dar caracteristica principală a populațiilor actuale de aici este fermitatea,
demnitatea, încăpățânarea, curajul, eroismul, pe de o parte, și intoleranța, pe de
altă parte. Comportamentul fiecărui grup civilizațional de aici este unul acaparator,
asimilator și exclusivist, cam ca al tuturor popoarelor războinici migratoare care
s-au sedentarizat. Este doar o constatare, care trebuie privită și tratată nuanțat, în
relativitatea ei.
Pentru că nici un popor nu are scris pe frunte Bun sau Rău, fiecare comportânduse cum îi dictează interesul vital și cum îi permit împrejurările istorice. Sârbii sunt
un astfel de popor. Cântecul lor Tamo Daleko, un fel de Treceți batalioane române
Carpații, dar de o altă factură, este unul tragic. Cântecul reprezintă glasul unui soldat
sârb din Primul Război Mondial, aflat departe de casă, undeva, la Salonic, care
exprimă marea iubire pentru Serbia…
Așa se explică și acțiunile partizanilor sârbi din timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial. În acele împrejurări tragice, inflexibilitatea poporului sârb a
însemnat eroism.
Dar ei n-au uitat acțiunile ustașilor și nici urmașii ustașilor n-au uitat că, deși
fac parte din același mare grup etnic slav și orbesc, practic, aceeași limbă, între
croați și sârbi există o barieră de netrecut, care nu constă numai în faptul că unii sunt
catolici și alții ortodocși, ci mai ales în efectul geopolitic esențial al istoriei. Unii sunt
aici un avanpost al Vestului, alții un cap de pod al Estului sau, mai degrabă, un pilon
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pe care, la nevoie, s-ar putea sprijini Estul slav, adică Marea Rusie, într-o eventuală
reconfigurare geopolitică a Europei. Oricum, în pofida politicii federaliste sau
regionaliste a Uniunii Europene, Rusia, transformând cele patru culoare strategice de
odinioară (culoarele Baltic, central-european, dunărean și maritim - Marea Neagră
– Marea Mediterană), din coridoare de război și ofensivă migraționistă, în coridoare
energetice, precum și prin parteneriate strategice adecvate, își continuă expansiunea
sa în Europa de Vest, deși, aparent, încă din vremea lui Tito, a pierdut capul său de
pod din Balcani.
În 1991, Iugoslavia s-a destrămat printr-o serie de războaie sângeroase care au
generat nu doar victime și secesiuni, ci și crime de genocid pe care le judecă, azi, TPI.
Violențele nu aparțin însă numai sârbilor. Practic, toate părțile angajate în
aceste războaie au participat, într-o formă sau alta, la dezastrul din spațiul slavilor de
sud. Acest spațiu, practic, s-a destrămat.
Este posibil ca efectul politic și strategic să fi fost planificat din timp, sau,
dimpotrivă, el să fi fost generat de o explozie spontană, de tipul celei din România
din 1989, în măsura în care putem vorbi de spontaneitate în generarea aceste explozii,
îndelung planificate.
Dar faptul că o parte dintre republicile care făceau parte din Iugoslavia s-au
pregătit din timp pentru o astfel de eventualitate (asimilare de armament din afara
frontierelor, pregătirea unor forțe paramilitare, crearea unor structuri care să acționeze
violent la nevoie etc.) arată că, de fapt, totul a fost planificat. Desigur, nu susținem
aici teoria victimizării Serbiei – în fond, toate componentele fostei Iugoslavii au fost
victime, deși intervenția NATO a vizat aproape în exclusivitate Serbia –, ci doar
relevăm imanența unui suport de frustrări și virulență acumulat aici și, probabil, nu
numai aici.
Nu insistăm asupra derulării evenimentelor care au recreat și refărâmițat spațiul
de aici. Dorim doar să atragem atenția că astfel de acumulări și de frustrări se mai află
și prin alte zone ale Europei, iar actuala criză financiară, precum și comportamentul
arbitrar și chiar dictatorial al unor lideri europeni în soluționarea crizei politice din
România, ca și degradarea semnificativă a moralei politice în spațiul european, arată
că speranța unui viitor sigur și lipsit de conflicte devine din ce în ce mai fragilă.
Serbia are o populație de 7.243.007 locuitori, situându-se pe locul 98 în lume,
din 224 de state, în ceea ce privește numărul locuitorilor. :
Situația populației după etnie este următoarea: sârbi 82,9%,maghiari
3,9%,rromi (țigani) 1,4%, iugoslavi1,1%, bosniaci 1,8%, muntenegreni 0,9%, alții
8% (diagrama de mai jos)
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1% 8%
2%
1%
1%
4%

83%

Sârbi
Maghiari
Rromi
Iugoslavi
Bosniaci
Muntenegreni
Alții

Limbi vorbite: sârba (limbă oficial) 88.3%, maghiara 3,8%,bosniaca 1,8%,
rroma (țigăneasca) 1,1%, altele 4,1%,necunoscute 0,9%. După cum se observă,
deși, pe Valea Timocului și în Voivodina există comunități de români (români vlahi)
care vorbesc limba română / și nu un dialect al acesteia, în recensământul sârbesc
nici măcar nu se pomenește de așa ceva. Sârbii din Banat și din Clisura Dunării
vorbesc limba sârbă, iar în statisticile românești această limbă este luată în seamă și
recunoscută ca atare.

1% 4% 1%
4%2%

88%

Sârbă
Maghiară
Bosniacă
Rromă
Altele
Necnoscute

Religii
:
ortodoxă sârbă 85%, catolică 5,5%, protestantă 1,1%, musulmană 3,2%, nespecificată
2,6%, altele, în care se inclus și ateii, 2,6%.
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Serbia s-a dorit a fi un stat-nucleu în această parte a Europei, în jurul căreia să
graviteze slavii de sud. Inițial, din federația slavilor de sud, trebuia să facă parte și
Bulgaria. Dar, probabil puternica influență germană și orgoliul bulgăresc, ca și posibila rivalitate cu Serbia în leadership-ul zonei, ca și alte cauze (prezența unui număr
mare de islamici în spațiul bulgăresc, ca urmare a faptului că Bulgaria a fost 500 de
ani sub Imperiul Otoman) n-au făcut posibilă această reuniune.
Probabil că frustrările Serbiei n-ar trebui să fie atât de mari. În Fond,Iugoslavia
a fost o federație. O federația care s-a destrămat, ca și Uniunea Sovietică, fiecare țară
având, de-acum, foaia ei de parcurs, drumul ei.

2.8. Croația
Spațiul croat a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar până la Primul Război
Mondial. În 1919, a fost inclusă în Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, care a
devenit, în 1929 Iugoslavia. În timpul celui d-Al Doilea Război Mondial, ustașii au
acționat împotriva sârbilor, dar partizanii au fost conduși de un croat, Iosif Broz Tito.
Acest personaj legendar a reușit să creeze un nou suport de unitate pentru slavii de
sud, fiind, la vremea respectivă unul din cei mai respectați oameni din Iugoslavia.
În 1991, Croația s-a separat de Iugoslavia prin acțiuni violente, la care armata
federală a răspuns tot prin violență. Ultima enclavă sârbă în Croația – Krajna – a
fost pur și simplu evacuată într-o noapte, prin folosirea unei stratageme. Croația și-a
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declarat independența față de Iugoslavia în 1991, dar războiul dintre formațiunile
croate și armata federală a durat patru ani.
În aprilie 2009, Croația a aderat la NATO și în decembrie 2011, a semnat Tratatul de Aderare la UE, ratificat în ianuarie 2012. Probabil că în iulie 2013, după ce
toate cele 27 de state vor ratifica acest tratat, va deveni membru al UE.
Croația are o populație de4.475.611, fiind pe locul 124, din 224 de state,
privind numărul locuitorilor.
Potrivit recensământului din 2001, în Croația trăiesc următoarele grupuri
etnice: croați 89,6%, sârbi 4,5%, alții (bosniaci, maghiari, sloveni, cehi, rromi) 5,9%.
Croați
5%

6% 0%

Sârbi
Alții (bosniaci,
maghiari, cehi,
sloveni)
Sector 4

89%

Limbi vorbite : croată (limbă oficială) 96.1%, 1%, sârbă și altele (maghiară
italiană, cehă, slovacă, germană) 2,9%.
Croată
3%
1%

Sârbă
0%

96%

Altele (maghiară,
italiană, cehă,
germană etc.)
Sector 4

Religii : romano-catolici 87,8%, ortodocși 4,4%, creștini 0,4%, musulmani
1,3%, altele nespecificate 0,9%, nici una 5,2% (2001 recensământ)
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2.9. Slovenia
Și spațiul Sloveniei, ca și cel al Croației, a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar până în 1918, apoi au făcut parte din regatul sârbo-croato-sloven și din Federația
Iugoslavia.
În 1991, după un război de yece zile, Slovenia a ieșit din Federația Iugoslavă și
a devenit independentă. Slovenia a beneficiat, în timpul cât a făcut parte din federația
Iugoslavă, de o economie puternică. Are puternice legături istorice cu Europa de
Vest. După obținerea independenței, Slovenia a devenit un stat modern și prosper,
sprijinit puternic de Vest. A aderat în la NATO și la UE în 2004, iar în 2007 la zona
euro. Slovenia este un fel de enclavă de prosperitate în zona balcanică și, de aceea,
n-ar trebui inclusă în această zonă, ci mai degrabă în cea a Europei Centrale. Deși de
origine slavă, această populația face parte din categoria slavilor care s-au occidentalizat și au ieșit d sub tutela panslavismului.
Slovenia este o țară e mică, dar foarte echilibrată din toate punctele de vedere.
Are o populație de 1.992.690, fiind pe locul 147 în lume (din 224 de state).
Potrivit recensământului din 2002, Structura pe etnii este următoarea: sloveni
83,1%, sârbi 2%, croați 1,8%, bosniaci 1,1%, alții 12%.
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Sloveni
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Sârbi
Croați
Bosniaci
Alții

83%

Limbi vorbite : limba oficială este cea slovenă 91%, sârbă și croată 4,5%,
nespecificate 4,4%.
Religii : catolici 57,8%, musulmani 2,4%, ortodocși 2,3%, alți creștini 0,9%,
neafiliați 3,5%, adepți ai unor religii nespecificate 23%, neaparținători la nicio
religie 10,1%.

Catolici
Ortodocși

10%

Musulmani

23%
58%

4%
1%
2%

Alți creștini
Neafiliați
Nespecificați
Neaparținători

2%

Situația etnicilor și grupurilor etnice în zona Balcanilor este aproximativ următoarea:
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Structura pe etnii a populației din zona Balcanilor se prezintă astfel într-o reprezentare grafică sumară:
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Aparent, această distribuție nu spune mare lucru. În fond, lumea este în continuă mișcare, în continuă devenire. Populațiile cresc sau scad, când cresc, când
scad, intră în raporturi de confluență, își construiesc un viitor comun, temându-se, în
același timp, unele de altele. Dar, cum bine se știe, temerile sunt depășite, iar lumea
merge înainte. Rețeaua, informația, cunoașterea și înalta tehnologie fac imposibil
regresul și înlesnesc, ba chiar impun, accesul spre globalizare, spre universalizare.
De aici nu rezultă neapărat că populațiile se îndreaptă spre o zonă cu entropie zero,
deci spre moarte, spre dispariție, ci doar faptul că ies din izolare. Poate că ar fi foarte
simplu ca, printr-un acord semnat de toate statele balcanice, să de desființeze frontierele, etniile și embargourile. Dar nimeni nu poate desființa memoria, sentimentele,
rădăcinile și mendrele vieții. Iar viața, în Balcani, a fost, este și, probabil, va rămâne,
pentru încă foarte multă vreme, tumultuoasă, conflictuală și, uneori, chiar frumoasă.
Dacă ar fi fost lăsați în pace, probabil că și Balcanii, ca oricare alt colțișor de pe planeta Pământ, ar fi devenit un colț de rai și nu un butoi cu pulbere.
Printre principalele caracteristici civilizaționale, culturale, geopolitice și de
securitate ale spațiului balcanic pot fi, deci, situate, în opinia noastră, și următoarele:
- menținerea și chiar proliferarea unei conflictualități endogene induse, ca
efect remanent al conflictualității strategice a imperiilor de odinioară;
- intersecția tensionată a spațiilor fluide ale unor expresii identitare autohtone
induse ale celor patru identități civilizaționale (slavă, greacă, macedoneană și musulmană) care viețuiesc și supraviețuiesc tensionat în zonă;
- efectele de marginalizare crete de imperii și preluate, nolens, volens, de puterile europene ale secolului trecut;
- rănile adânci, create de-a lungul timpurilor, în memoria colectivă a acestor
identități prin presiunile crete asupra lor de interesele strategice ale marilor puteri și
de războaiele desfășurate aici;
- dezvoltarea economică inegală;
- efectul de falie strategică creată în timpul Războiului Rece etc.
Balcanii rămân, deci, o zonă cu un potențial încă semnificativ de conflictualitate. Este vorba nu doar de frustrările populațiilor de aici, ci și de presiunile care vin,
voit sau nu,din tot felul de vecinătăți și de interese, unele în favoarea unei entități
europene comune și nediscriminatorii, altele, pe firul revolut l istoriei, de refacere,
în noi forme și formule a ceea ce a fost cândva. Nucleele acestei noi reconfigurații
devin deja vizibile. Unele dintre ele sunt centre de distribuție energetică, altele centre
culturale care adună în jurul lor valorile regiunii și dovedesc un potențial cultural
impresionant, altele cultivă, insensibil, dar profund, într-o revenire subtilă la ceea ce
a fost înainte de dezastre și de renașteri, discrepanțele și faliile generatoare de reîntoarceri la filosofia imperială de acum două secole.
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3. Țări și organizații implicate nemijlocit în relația cu spațiul balcanic
Nicolae Iorga spunea că situația critică din Balcani nu se datorează populațiilor
care locuiesc aici, ci se situează în afara Balcanilor. Zona Balcanilor nu poate fi nici
decupată, nici izolată de continentul european, întrucât face parte nemijlocită din
spațiul acestuia, din valorile și tragediile acestuia, așa cum au fost ele de-a lungul
timpurilor. Balcanii au dat continentului european și lumii întregi valori deosebite, iar populațiile de aici au o cultură a lor și o civilizație a lor care, e drept, a fost
deseori agresată, dar valorile ei sunt perene. Să ne amintim, spre exemplu, că, pe
aceste meleaguri, în satul Smilijan, de lângă Gospic, Croația, s-a născut Nikola Tesla,
care era etnic sârb. Dar fiecare dintre aceste țări a dat lumii savanți și oameni foarte
importanți, care au contribuit la progresul civilizației umane. Dar Balcanii și Carpații
nu au fost lăsați niciodată - nici ieri, nici acum – să trăiască în plinătatea populațiilor
lor, ci au fost obligați să suporte și să supraviețuiască în siajul puterilor imperiale, al
conflictelor și războaielor. Dar istoria este cum a fost și nu putem da timpul înapoi.
3.1. Turcia
Pentru faptul că se află, cu o parte a teritoriului său, în spațiul Balcani, Turcia
ar putea fi considerată a fi și o țară balcanică. Desigur, această afirmație nu este decât
în foarte mică măsură adevărată. Turcia rămâne o țară islamică, situată la răscrucea
a două continente – deci, o țară euro-asiatică –, cu o parte a teritoriului ei în Europa
și cu un puternic cap de pod în Balcanii de Vest. La drept vorbind, pe fruntea Turciei
nu pot fi puse orice fel de blazoane. Nici orice fel de coroane. Turcia este urmașa
și moștenitoarea unui imperiu înfipt puternic în coasta Europei și a lumii, cu efecte
importante, pe termen lung. Istoria popoarelor de aici, din Balcani, din această zonă
de falie strategică între imperii – ne referim îndeosebi la vremea Imperiului Habsburgic și a celui Otoman, dar, într-o foarte mare măsură, a celui Țarist – este una de
supraviețuire la uriașele presiuni exercitate de aceste imperii și de luptă continuă și
dramatică împotriva lor.
Balcanii n-au suportat niciodată vreun jug, dar au fost tot timpul sub juguri
și sub presiuni care au afectat grav existența, cultura și viața popoarelor de aici.
Probabil că unii ar spune că, dimpotrivă, prezența acestor imperii, mai ales a celui
Austro-Ungar, a avut un efect civilizator, dând popoarelor de aici un suport de cultură și accesul la valori pe care ele, aceste popoare, nu le puteau crea. Linia trasă de
Huntington pe creasta Carpaților și prin inima zonei Balcanilor, pe fosta frontieră a
Imperiului Austro-Ungar (acest imperiu făcând parte din civilizația occidentală, iar
dincolo de linie situându-se civilizația ortodoxă și cea islamică), cu tot realismul ei
logic, nu este, în fond, decât un efect ale acelei mentalități care mai faliază și astăzi
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Balcanii.
Mai are oare Turcia vreun interes în Balcani? În afara conflictului ei frontalier
și nu numai cu Grecia, mai menține și mai susține Turcia presiunile ei ancestrale
asupra Balcanilor? S-au eliberat oare Balcanii de imperiile care i-au fărâmițat, i-au
partajat și i-au dominat?
Sunt întrebări la care se poate da cu greu un răspuns tranșant. Cert este că
Turcia se prezintă ca o țară puternică, foarte demnă, care se străduiește, pe de o parte,
să rezolve marile probleme cu care se confruntă ea însăși, la ea acasă – mai ales problema kurdă –, dar și pe cele care-i revin, nolens, volens, din dinamica dramatică și,
de atâtea ori, tragică a Orientului Mijlociu, a Orientului Apropiat, a Asiei Centrale și
chiar a Orientului Îndepărtat. Turcia, o țară de peste 80 de milioane de locuitori, majoritatea islamici, are vecinătăți cel puțin neliniștite, astfel încât putem spune că nucleul fostului imperiu de odinioară se află încă la răscruci de uragane strategice și de
presiuni ancestrale, cărora le face însă față cu bine, deținând supremația și inițiativa
strategică în continua și discreta ei bătălie dintr-o zonă situată în cel mai complicat și
mai tensionat spațiu strategic al planetei.
Turcia este singura țară din zonă care are resurse inepuizabile de apă (peste
120.000 de lacuri cu apă dulce și aproape toate locurile din care izvorăsc majoritatea fluviilor și râurilor care trec dincolo de granițele sale, inclusiv fluviile Tigru și
Eufrat), în timp ce majoritatea vecinilor săi suferă de problema apei, pentru care,
probabil, în viitor, la nivelul planatei sau al anumitor regiuni lipsite de această resursă vitală, se vor declanșa teribile războaie. Populația kurdă, care numără între 20 și
30 de milioane de oameni, se află, în majoritatea ei, în Turcia, dar și în vecinătățile
apropiate (Siria, Irak, Iran și chiar în unele țări caucaziene). Turcia este una dintre
țările importante din NATO (a doua armată, ca mărime) și candidată la Uniunea
Europeană, cu rol important în gestionarea conflictualității din zonă. În acest sens,
Turcia este aliatul principal al Statelor Unite și, cu toate schimbările care au survenit
relativ recent în orientarea sa strategică, nu încape nicio îndoială că ea va continua
să-și consolideze puterea și influența în zonă.
Rolul Turciei în Balcani este unul foarte important, atât prin faptul că ea deține
strâmtorile și un teritoriu-pivot în spațiul european, dincoace de Bosfor și Dardanele,
cât și prin prezența semnificative a unei populații de religie islamică în zonă și, efectiv, prin creșterea numărului populației europene care provine din Turcia (numai în
Germania se găsesc peste cinci milioane de turci).
Astăzi, Turcia nu mai duce o politică imperială. De la Ataturk încoace, Turcia
a devenit, cel puțin la nivelul elitelor intelectuale și conceptului civilizațional, o țară
modernă și foarte activă. Contribuția ei la forțele NATO, la echilibrul strategic al
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zonei și la controlul strategia al NATO al unei regiuni extrem de complexe, cum este
cea a Mării Negre, este remarcabilă.
Dincolo de aceste considerații, populațiile turcice dintr-un teritoriu foarte vast,
care cuprinde o mare parte Asia Centrală și chiar zona uigură (regiunea Xianjiang
situată în China, de fapt, cea mai mare regiune autonomă din China) creează, pentru
Turcia, atât un suport prin care să-și extindă influența (ceea ce este foarte important din punct de vedere strategic), cât și unele responsabilități în ceea ce privește
generarea unei anumite politici pentru protecția mediului de securitate, într-o zonă
relativ instabilă și chiar tensionată, care face parte din vechiul foaier perturbator al
Antichității și Evului Mediu, situat undeva între nordul Mării Caspice și Extremul
Orient.
Turcia s-a retras demult din cea mai mare parte a Balcanilor, iar Imperiul Austro-ungar a dispărut. De aici nu rezultă că urmașii celor două imperii și chiar cei ai
Imperiului Țarist și-au luat complet mâna de pa Balcani, că au uitat de popoarele de
aici, ci doar faptul că, în aceste vremuri, geopolitica zonei Balcanilor are cu totul alte
coordonate. Fiecare dintre țările-urmașe ale imperiilor de care vorbim aici este preocupată, în primul rând, de propria sa securitate și de asigurarea condițiilor necesare
pentru a-și asigura toate suporturile posibile de dezvoltare durabilă, inclusiv prin
influența pe care continuă s-o aibă asupra spațiilor care le-au aparținut odinioară.
Turcia face acest lucru într-un mod discret și chiar benefic, având un rol foarte
activ, atât în zona Mării Negre, cât și în cea a Balcanilor, în cea a Mediteranei și în
cea a Asiei Centrale. Să nu uităm că oleoductul Baku-Ceyhan trece prin Turcia, iar
proiectul Nabucco de asemenea. Turcia devine, ca și Austria (țările-nucleu ale celor
două imperii de odinioară) centre de distribuția a resurselor energetice vitale – gaz
și petrol –, iar Rusia continuă să fie principalul furnizor și transportator. Ce asociație
fericită! De unde rezultă, într-un fel, că tot ce-a fost imperial nu piere!
Așa cum afirmam mai sus, Turcia are o populație de 80.694.485 locuitori,
fiind pe locul 17 în lume în ceea ce privește numărul locuitorilor.
Grupuri etnice existente în Turcia sunt următoarele: turci 70-75%, kurzi
18%, alte minorități 7-12%.
Limbi vorbite: turcă (limba oficială), kurdă și alte limbi minoritare.
Distribuția populației pe religii este următoarea: musulmani 99,8% (cea
mai mare parte sunniți), alții 0,2% (cea mai mare parte creștini și evrei).
Grafic, această distribuție, în procente, se prezintă astfel:
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Datele nu sunt însă foarte precise. Etnicii majoritari turci sunt estimați a reprezenta între 70 și 75%, de unde rezultă că s-ar putea ca, în Turcia, procentajul celorlalte minorități, în afară de cea kurdă, să ajungă la 12%.
Dacă la populația de etnie turcă din Turcia se adaugă și populația turcă din
afara țării, precum și populațiile înrudite cu turcii, îndeosebi din Asia Centrală, atunci
s-ar putea ca, în evaluarea presiunilor populaționale turcice care se exercită în noile
reconfigurări geopolitice, inclusiv asupra Balcanilor și a întregii Europe, să fie mult
mai mari. Spre exemplu, numai în Germania se găsesc, după unele date, în jur de
cinci milioane de turci. Aceste presiuni n-ar trebui să constituie o problemă. La urma
urmei, cei cinci milioane de turci care se află în Germania au căutat acolo un loc de
muncă. Rețeaua, transnaționalizarea economiei și multinaționalele asta fac. Amestecă populațiile și dau posibilitatea fiecărui om să muncească acolo unde este cel mai
bine pentru el. Acest trend nu mai poate fi stopat. Evident, el intră în contradicție flagrantă cu politica statelor, dar nici această politică nu este bătută în cuie. Turcia deja
și-a flexibilizat atitudinile, căutând să pătrundă din ce în ce mai mult, prin finanțarea
unor programe, în toate zonele importante din punct de vedere strategic pentru ea.
Prin Bosnia și nu numai, Turcia și întreaga lume musulmană au un cap de pod foarte
consistent pe teritoriul european, nu neapărat pentru pregătirea unei invazii, ci pentru
cultivarea unui concept de proiecție a puterii.

3.2. Rusia
Rusia este o țară foarte mare, practic, cea mai mare de pe Terra, privind
suprafața și resursele. Implozia comunismului și desființarea Imperiului Roșu, cum
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îl numesc unii cercetători�, au fost, considerăm noi, necesare pentru Rusia. Susținem
acest lucru, întrucât Rusia nu are nevoie nici de colonii, nici de resurse. Nevoile
Rusiei țin de formatarea unei forțe moderne (economice, informaționale și militare)
care să-i asigure, în continuare, un rol important în ecuația puterii mondiale, ieșirea
nestingherită la oceanul cald și o remarcabilă capabilitate de proiectare a forței.
Rusia veche, tradițională, ca țară eurasiatică, s-a aflat dintotdeauna în confruntare și
în parteneriat cu Vestul, jucând un rol foarte important în geopolitica europeană și
euro-asiatică. Odinioară, Rusia își dezvolta un concept strategic, având în vedere (ca
și Vestul) patru mari coridoare strategice:
a. Coridorul sau culoarul strategic baltic, care asigură ieșirea, prin nordul
continentului, adică prin Marea Baltică, la Oceanul Atlantic, adică la unul dintre
oceanele calde, și, invers, care permite Vestului, să efectueze o manevră strategică
maritimă, în folosul culoarului strategic central-european,pentru a pătrunde în
heartland;
b. Culoarul strategic central european, care începe de undeva din Galiția
Occidentală (Nordul Ucrainei de azi și al României), trece pe la nord de lanțul muntos
european, adică prin centrul platoului european, are drept ax marile capitale europene
de pe această direcție strategică (Varșovia, Berlin, Paris) și se oprește în Normandia.
Invers, asigură centrarea și concentrarea forțelor Vestului pentru ca, într-o eventuală
confruntare strategică de tipoul celor două Războaie Mondiale, pentru a pătrunde în
heartland și în zona resurselor;
c. Culoarul strategic al Dunării, adică axul fluvial al Europei, cu importanța sa
uriașă, atât în transport, cât și în acțiunile de tip economic, civilizațional și militar.
d. Culoarul strategic maritim (Marea Neagră, Marea Mediterană, cu gâtuitura
Bosfor/Dardanele, care asigură Estului ieșirea la Atlantic, deci la Oceanul lumii și
manevra strategică maritimă în folosul culoarului strategic central-european, iar
Vestului, debușeul spre zona Mării Negre și de aici spre Marea Caspică, vastitatea
Asiei Centrale și a continentului asiatic.
În prima mare rocadă strategică între trei din cele patru culoare (Central
european, al Dunării și maritim de sud) se situează teritoriul românesc dintre Prut și
Nistru.
Al doilea mare spațiu deopotrivă de manevră strategică și operațională, dar și
de rocadă între culoarul maritim de sus și cel dunărean o constituie spațiul balcanic.
Subliniem aceste lucruri, întrucât vremea coridoarelor sau culoarelor strategice
nu a trecut, ci doar s-a reactualizat. E drept, e greu de presupus că, în epoca rachetelor
strategice și armelor nucleare, a laserilor și sistemelor de amplificare a undelor și
altor arme de pe planșetele cercetătorilor de care, probabil, habar n-avem, se vor
mai desfășura diviziile și corpurile de armată pe astfel de spații imense. Probabil
că, în viitor, nu vom mai asista la astfel de desfășurări. Războiul bazat pe Rețea,
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

71

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
cum numim noi noul război, simplificând un pic lucrurile, se bazează pe o bătălie în
spațiul controlului strategic și nu pe acțiunile propriu-zise din spațiul tactic. Aceste
coridoare strategice au, astăzi, o altă utilitate. Ele sunt folosite, se pare cu destul
succes, în geopolitica energetică. Astfel North Stream trece exact prin coridorul
strategic baltic și leagă resursele energetice din Rusia de partenerul strategic german,
inamicul din cel de-Al Doilea Război Mondial, dar coparticipant la teoria și practica
heartland-ului, în timp ce proiectul South Stream, care va trece exact prin Marea
Neagră, realizează o conexiune, în domeniul resurselor energetice între Est și Vest,
pe acest culoar. Austria, țară situată, deopotrivă, pe culoarul strategic al Dunării și
pe cel central european este deja țară de tranzit energetic, iar Turcia, așa cum am
subliniat mai sus, candidează cu succes pentru funcția de țară de tranzit energetic pe
coridorul de Sud și, în același timp, la confluența celor trei mari grupuri de interese
strategice fundamentale: estice, vestice și ale Orientului Mijlociu și Apropiat.
Aceste realități arată că problema Balcanilor nu este una de tip izolat sau
doar una a Uniunii Europene, ci implică realități și interese care vin din istorie și
se proiectează în viitor. Chiar dacă Rusia nu mai pare strict interesată de problema
Balcanilor (Uniunea Europeană, NATO și, prin NATO, Statele Unite făcând aici
cărțile unui joc cu miză importantă), majoritatea populației țărilor de aici este slavă,
iar rușii nu vor renunța niciodată nici la panslavism, nici la istoria, nici la necesitatea
de a se recunoaște și a se respecta rolul lor în scoaterea Balcanilor de sub stăpânirea
turcească. Parteneriatul Rusia Germania va avea, fără îndoială, și un efect balcanic.
Rusia are o populație de 142.500.482 oameni, situându-se pe locul 9 în lume,
în ceea ce privește numărul locuitorilor.
Potrivit datelor recensământului din 2002, distribuția pe etnii a populației
Rusiei este următoarea: ruși 79,8%, tătari 3,8%, ucraineni 2%, bașkiri 1,2%, cazaci
1,1%, altele sau nespecificate 12,1%. Grafic, situația se prezintă astfel:
1%
1%
2%

Ruși

12%

Tătari

4%

Ucraineni
Bașkiri
80%

Cazaci
Alții

În Rusia, limba oficială este cea rusă. Se vorbesc însă și unele limbi minoritare.
Religii : Potrivit unui sondaj, 83% din populația activă rusă se declară a fi
creștină, din care mai mult de 50 % ortodocși, dar nu de „toate zilele”. Majoritatea
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acestora o reprezintă populația în vârstă. În jur 10% dintre ruși se declară atei, 3,5%
musulmani, 0,4% budiștii, și 03% catolici.

Ortodocși
Catolicii
Musulmani
Budiști
Atei
Alții

Aceste distribuții nu par a fi esențiale. Dar panslavismul – care nu se bazează
numai pe ortodoxism – face parte din strategia de putere și de influențare a Rusiei,
din interesul ei important. Prin panslavism, Rusia reușește să mențină activă flacăra
civilizației slave, chiar dacă societatea modernă se bazează pe alte principii și pe alte
valori, cum ar fi cele ale economiei de rețea, ale circulației libere a forței de muncă,
ale resurselor și înaltelor tehnologii etc. Nici Rusia nu este străină de aceste principii,
dar, dincolo de ele, există unele repere de la care această uriașă țară nu se abate. Unul
dintre aceste repere în reprezintă tocmai panslavismul.

3.3. Ungaria
De când s-a constituit această țară prin cele șapte sau 14 triburi ugro-finice
care a descălecat aici, cum spun ungurii, venind de undeva din zona munților Ural,
atitudine ei a fost totdeauna ofensivă, expansivă și extrem de arogantă. Sedentarizarea lor în Câmpia Panoniei, peste populațiile existente aici, n-a reprezentat tocmai o
sedentarizare, ci constituirea unei baze de plecare la acțiuni ofensive în Est, în Vest,
în Sud și în Nord. În vremea Imperiului Austro-Ungar, Budapesta a prosperat și, deși
populația maghiară din teritoriul Ungariei de atunci reprezenta doar ceva mai mult
de 30 la sută, dominația ei era clară, iar politicile și strategiile de maghiarizare a
populațiilor autohtone făceau parte din interesul vital al Ungariei milenare.
După destrămarea Imperiului Austro-Ungar, în țările care au făcut parte din
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acest imperiu, inclusiv în Principatul Transilvaniei, au rămas puternice enclave locuite de maghiari sau de populația maghiarizată, care reprezintă adevărate capete de
pot în lupta Ungariei pentru refacerea Ungariei Mari, a Ungariei imperiale sau măcar
pentru destrămarea țărilor care s-au întregit după Primul Război Mondial. Ungaria a
devenit, după Primul Război Mondial, o țară revanșardă și folosește toate mijloacele
posibile și imposibile pentru distrugerea țărilor din jur, mai ales a României, dar nu
numai.
Această politică este clară ca lumina zilei și nu trebuie demonstrată. Ea este
exprimată destul de tranșant, iar presiunile exercitate de vecinii noștri din Vest sunt
destul de mari. Destrămarea Iugoslaviei și dezmembrarea de catifea a Cehoslovaciei
i-au venit ca o mănușă. A mai rămas doar România. De aceea, politicienii și strategii
de la Budapesta, împreună cu toți cei care-i susțin, fac tot posibilul pentru a demonstra că Ardealul nu este și nu a fost niciodată românesc și că i-ar sta foarte bine dacă
s-ar separa de România. A reușit parțial ruperea unei părți din Ardeal, în 1940. Și,
probabil, revanșarzii de la Budapesta și de prin alte locuri cred – sunt chiar convinși
– că o nouă rupere a României este nu numai posibilă, ci chiar necesară.
De aceea, politica europeană de regionalizare, înțeleasă altfel decât este ea cu
adevărat, le vine ca o mănușă acestor revanșarzi. Numai că România nu s-a constituit din lipirea unor state deja existente, ci prin întregirea spațiului românesc, prin
soluționarea corectă a unei nedreptăți uriașe a istoriei, începută încă din vremea atacului roman asupra Daciei. Probabil că românii nu vor auita acest adevăr.
Cumpărarea românilor și a pământului lor, oferirea pe scară largă a cetățeniei
maghiare românilor din Transilvania, sărăcirea populației și a țării (naturală sau artificială), deposedarea poporului român de avuțiile și de valorile sale, încurajarea și
chiar forțarea fenomenului migraționist dau apă la moară acestei politici revanșarde
maghiare și nu numai. Sper că cei în drept se vor trezi la timp, înaintea celui de-Al
Treilea Război Mondial fierbinte…
Evident, această atitudine are rezonanțe dintre cele mai complexe și mai diferite și în spațiul Balcanilor. Politica Uniunii Europene în legătură cu acest spațiu,
în afară de Pactul de Stabilitate și de alte câteva măsuri neînsemnat pentru nivelul
strategic, n-a făcut mare lucru.
Desigur, integrarea țărilor de aici în Uniunea Europeană este un concept de
mare importanță (Balcanii nu pot fi stabilizați decât printr-o astfel de integrare), dar
bulversarea frontierelor politice, conceperea și implementarea a fel de fel de politici,
care de care mai complicată și mai nerealistă, în condițiile existenței unui astfel de
spirit revanșard, poate genera, în anumite condiții, un nou butoi cu pulbere atât în
Balcani, cât și în Carpați.
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Ungaria are o populație de 9.939.470, situându-se pe locul 87 în lume, din 244
de state.
Distribuția pe etnii a acestei populații este următoarea: maghiari 92,3%,
romi 1,9%, alții 5,8%.Această distribuție spune foarte mult în legătura cu politica
populațională a Ungariei, dar aceasta-i realitatea și ea trebuie luată ca atare.

2% 6%
Maghiari
Rromi
Alții
92%

Limbi
vorbite:
maghiară 93,6%, altele sau nespecificate 6,4%.
Din punct de vedere al confesiunilor religioase, cetățenii Ungariei sunt:
romano-catolici 51,9%, calviniști 15,9%, luterani 3%, greco-catolici 2,6%, alții 1%,
aparținători ai unor confesiuni nespecificate 11,1%, neafiliați la nicio confesiune
14.5%.
Poate că Ungaria, ca stat membru al Uniunii Europene și al NATO, nu
poate promova, în mod oficial, politici antiromânești și antieuropene, dar pozițiile
anumitor personalități și cercuri din această țară și de aiurea, cărțile scrise și apărute
în diverse părți ale lumii, legitimația de maghiar, cetățenia acordată nemaghiarilor,
valorificarea, prin unele personalități extremiste din România și de prin alte părți,
a unor realități deformate cu intenție sau care permit un anumit tip de interpretare,
atitudine anti-Trianon și foarte multele lucrări scrise pe această temă arată care sunt,
de fapt, intențiile vecinului nostru din Vest, care vizează, probabil un nou dictat în
defavoarea statului unitar român. Pentru că românii sunt singurii din întreaga zonă
carpato-balcanică-dunăreană care nu reacționează aproape în nici un fel la această
ofensivă hungaristă nestăpânită și extrem de periculoasă.

3.4. Germania
Germania este o țară europeană cheie din punct de vedere strategic. Complexele celui de-Al Doilea Război Mondial au trecut demult. Germania de azi nu
are nicio legătură cu cea de atunci, deși plătește și acum consecințele acelui război
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revanșard pustiitor, care a adus Europa în pragul unui dezastru de mari proporții, mai
ales dacă Germania era lovită de bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki…
Dar timpurile acelea au trecut și, probabil, n-ar trebui să ne mai gândim la ele.
Germania de azi, reconciliată cu Franța, este motorul economic al Uniunii Europene,
chiar dacă politica sa de austeritate pentru ieșirea dintr-o criză care n-are nicio justificare pentru unele dintre țările europene, impuse însă tuturor, a produs, la un moment
dat, o falie între membrii marcanți ai acestei comunități.
Odată cu venirea socialiștilor la putere în Franța și cu atitudinea anti-austeritate a 12 țări, dar și a altora, se pare că Uniunea Europeană, fără să de îndepărteze prea
mult de calea germană, a adoptat o politică axată pe dezvoltare durabilă, pe relansare
economică și crearea unor noi locuri de muncă.
Dar, datorită unor dezechilibre produse de ciudățeniile unui sistem financiar
care poate duce rapid unele țări în faliment, Grecia, Portugalia, Spania, Cipru și chiar
Italia, la care se adaugă și România (din afara zonei euro), întâmpină unele probleme
extrem de dificile care pun în pericol atât moneda europeană, cât și politicile care
configurează sau reconfigurează viitorul continentului european.
Nimeni nu se îndoiește că Uniunea Europeană este o soluție pentru toate țările
europene, pentru continent și, considerăm noi, pentru întreaga omenire, întrucât forța
de 500 de milioane de oameni a UE și a PIB-ului său actual de 15.630 de miliarde de
dolari, la paritate cu PIB-ul SUA de 15.660 de miliarde de dolari, constituie nu doar
un factor de echilibru economic și financiar global, ci și unul de construcție durabilă
pentru toate țările Uniunii.
Ceea ce reprezintă însă un sistem de provocări endogene uriașe este dinamica
interioară, greu de armonizat și de echilibrat (este vorba, desigur, de un echilibru dinamic) a repartiției interioare a efortului, beneficiilor și riscului generat de provocări
și de fizionomia riscului. UE nu reușește să echilibreze situația economică, financiară și strategică, datorită incapacității sale de a gestiona diferențele și de a înțelege că
nu poate fi posibilă o unitate a continentului decât în situația în care statele ajung la
niveluri compatibile de dezvoltare.
Or, interesul unor dintre marile companii și al unora dintre bănci, care trece
pur și simplu dincolo de realitățile efective ale continentului și ale fiecărei țări în
parte, s-ar putea să transforme Uniunea într-o bază de date folositoare pentru sustenabilitatea unor reconfigurări de un nou tip imperial, necunoscut până acum de
omenire, în care rețeaua și centrele vitale ale acesteia, situate în unele dintre marile
capitale, să dicteze un comportament de centru și altul de periferie, redimensionând
totul, potrivit noilor cerințe de rețea, în care periferiile suportă efectul și centru gestionează cauzele.
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Fără îndoială, Germania este unul dintre principalii arhitecți ai unei astfel de
structuri cu geometrie integrată.
Populația: Germania are o populație de 81.147.265, fiind pe locul 16 în lume
din cele 244 de țări.
Distribuție etnică: Germania părea a fi unul dintre statele locuite în întregime
de etnia germană. Dar câte ceva s-a mai schimbat pe ici pe acolo. La ora actuală,
91,5% din populația țării este constituită din etnici germani, în timp ce numărul
turcilor stabiliți în Germania, deci deveniți cetățeni germani, reprezintă un procent de
2,4%. Un procent de 6,1% îl constituie populațiile de etnie greacă, italiană, poloneză,
rusă, sârbo-croată, spaniolă etc.
Germani

2% 6%

Turci

92%

Alții (greci,
italieni, polonezi,
ruși, sârbi, croați,
spanioli etc.)

Limbi : În Germania, se vorbește limba germană.
Religii : protestanți 34%, romano-catolici 34%,
neafiliat sau alte 28,3%

musulmani

3,7%,

După cum se vede, populația țării este relativ omogenă,iar distribuție pe
confesiuni arată, de fapt, un suport religios partajat. Musulmanii reprezintă un
procentaj mic, dar, în cifre absolute, la nivelul întregii populații reprezintă aproape
două milioane.
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Germania are foarte bune legături cu Ungaria, cu Croația, cu Slovenia și cu
Bulgaria și este posibil ca politicile și strategiile acestor țări să se bazeze foarte mult
pe sprijinul tradițional german.

Aceste legături sunt foarte vechi și nu țin numai de participarea comună, de
aceeași parte, în marile războaie, ci și de interesul german pentru culoarul strategic
dunărean (în fond, Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, care se află în Germania), în care conceptul de mitteleuropa (Europa Centrală) are în vedere și o extensie către țările periferie, care fac parte, într-o formă sau alta, din spațiul de siguranță
strategică pentru Germania.
Balcanii rămân, astfel, pentru Germania, în primul eșalon strategic defensiv
dar mai ales ofensiv.
Nu este vorba neapărat de o ofensivă sau de o defensivă în sens tradițional, ci
mai degrabă de o construcție geopolitică, în care marile puterii ale Europei, chiar și
ale Europei Unite (care ar trebui să excludă noțiunea de mare putere, în sensul ei de
stat-mare putere), rămân nuclee esențiale, pivoți sau, mai precis, centre generatoare
de putere europeană esențială, în care periferiile sunt doar spații de siguranță apropiată, de alimentare, desfacere și de piață.
Iată, în harta de mai jos, dimensiunea estică a Europei Centrale, cu prima
parte a arealului balcanic – Balcanii de Vest – chiar pe falia strategică tradițională,
citată atât de exact și de Huntington, între Balcanii civilizației vestice și Balcanii
civilizației estice.
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3.5. Italia
Italia este, în opinia noastră, o țară cu totul specială din punct de vedere geopolitic și geostrategic. Italia se află pur și simplu ca un intrând în coridorul strategic
maritim, pe care, practic, încă din vremea Imperiului Roman, îl controlează. Noțiune
de control geopolitic și geostrategic nu trebuie înțeleasă însă în mod rigid, ci în complexitatea ei. Aici, ca și în Turcia, se află baze ale NATO, aceste două țări – la care
se adaugă acum și Bulgaria și România – constituind pivoți importanți în controlul
strategic al unei dintre cele periculoase zone ale planetei. Spunem acest lucru întrucât aici, în arealul mediteranean și în vecinătățile acestuia se află, în afară de marile
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probleme ale Balcanilor și Adriaticii, și alte probleme mult mai mari și mult mai greu
de soluționat. Este vorba de problema conflictului arabo-israelian, de problemele
nordului Africii, de cea a Canalului de Suez, de problema siriană, de problema kurdă
și, în ultimă instanță, de o falie strategică săpată între lumea musulmană și civilizația
europeană, cu efectele uriașe ale rănilor de război, încă nevindecate de istorie.
Desigur, Italia are interese și în Balcani, mai ales în zona albaneză, dar și în
Adriatica, păstrând o legătură tradițională cu populația slovenă.
Italia a participat la soluționarea crizei albaneze din 1993 și la soluționarea
celorlalte crize din Bosnia și Kosovo. Balcanii se află în vecinătatea Italiei, iar Marea
Adriatică, Trieste și gâtuitura de la Udine a acordă acestei țări o importanță cu totul
specială în perspectiva unei confruntări Est-Vest, pe aici trecând axul principal al
teatrului de operații de Sud-Vest al Tratatului de la Varșovia din acea vreme. Avioanele NATO care au lovit Armata generalului Ratko Mladic în toamna anului 1995 și
Iugoslavia (Serbia și Muntenegru, în primăvara și vara anului 1999 au decolat de pe
portavioane și de pe aerodromurile NATO din Italia.
Italia, Germania, Austria, Ungaria, Turcia și, într-o oarecare măsură, Bulgaria
și România, sub vizorul strategic al Uniunii Europene, al NATO,al Statelor Unite și
al Rusiei, alcătuiesc, într-un fel,cordonul de ameliorare strategică a faliei Balcanilor,
îndeosebi în zona Balcanilor de Vest.
Italia are o populație de 61.482.297, fiind pe locul 23 în lume.
Italienii vorbesc limba italiană (limba oficială) care are câteva dialecte, mai
ales în nord și în sud. Se mai vorbește germana în regiunea Tretino-Alto Adige,
franceza, în zona Valle d’Aosta și slovena în zona Trieste-Gorizia. În cadrul populației
din Italia sunt incluse și grupuri mici de germani, francezi, sloveni și greci.
Religii : creștini predominant romano-catolici 80% (cu grupuri foarte mici de
Martorii lui Iehova și protestanți), musulmani NEGL, atei și Agnosticii 20%

20%

Romano-catolici

80%

80

Musulmani, atei și
agnostici
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3.6. Romania
După părerea noastră, România nu face parte din spațiul balcanic. Din foarte
multe puncte de vedere, România se deosebește esențial de țările balcanice, chiar
dacă are o istorie comună cu acestea și, în multe privințe, împărtășesc aceleași valori.
România, cu provinciile sale istorice, s-a situat, în vremea imperiilor, între cele trei
mari imperii – Rus, Habsburgic și Otoman – doar o parte din teritoriul său (Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Basarabia, vremelnic și Dobrogea) fiind inclusă în respectivele imperii. În rest, țara a fost sub suzeranitate, sub protecție etc.,cam
cum erau toate țările neîntregite, fracționate din acea vreme. De la 1812, Basarabia
a fost inclusă în Imperiul Rus, în primul rând pentru faptul că se constituia în prima
rocadă strategică între trei din cele patru culoare strategice de care am vorbit mai sus
(central-european, al Dunării și cel maritim – Marea Neagră, marea Mediterană).
Imperiul Țarist a încurajat schimbarea naturii populației de la gurile Dunării,
din zona basarabeană, îndeosebi în județele Cahul și Ismail, și în nordul Bucovinei,
pentru a stăpâni pe vecie intrarea în cele trei mari culoare strategice.
Moldova dintre Prut și Carpați a fost menținută de Imperiul Rus ca zonă de
siguranță strategică sau zonă-tampon la granița cu imperiul Austro-Ungar. O asemenea zonă trebuie să fie suficient de mare pentru a permite manevra strategică
pe linii exterioare, dar nu prea mare, pentru a nu pune probleme de suveranitate și
independență sau pentru a întreprinde acțiuni de amploare împotriva imperiului respectiv.
Țara Românească, situată între Dunăre și Carpații Meridionali se constituia
în zonă de siguranță strategică, la nord de Dunăre, pentru Imperiul Otoman, care era
interesat îndeosebi de zona balcanică pentru o atitudine ofensivă de-a lungul Dunării,
spre Budapesta și spre Viena. Rocadele operaționale pe această direcție strategice
dintre cele două culoare strategice e situau de-a lungul Văii Timocului, de-a lungul
fluviilor Drina și Vardar etc.
Aceste zone de siguranță strategică erau vasale celor două imperii, practic, care
le gestionau efectiv. Imperiul Austro-Ungar nu le putea folosi în nici un fel ca zone
tampon sau ca zone de siguranță strategică. Și atunci, între cele trei culoare strategice
de care am amintit mai sus, ei au realizat o zonă de siguranță strategică interioară, în
Carpații de Curbură, cam prin zona județelor Covasna,Harghita și o parte din Mureș,
de azi. Această zonă era, pe de o parte, una de flexibilitate strategică și, pe de altă
parte, o zonă centrală din care se puteau întreprinde manevre pe linii interioare către
cele trei culoare strategice. În plus, zona era și un fel de bază de plecare, în eventualitatea unei ofensive austro-ungare spre Poarta Focșanilor și Gurile Dunării, pentru
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a stăpâni în întregime culoarul strategic al Dunării și pe cel maritim și a avea ieșire
la încă o mare, la Marea Neagră. Era un vis mai vechi al Imperiului Habsburgic și a
celui Austro-Ungar, care i-a succedat. În aceste condiții, leagănul românilor, spațiul
carpatic, avea alt rol geopolitic și geostrategic și, de aceea, dar și din foarte multe alte
motive, care țin de originea românilor, de vocația lor, de civilizația lor, diferită de cea
a popoarelor slave din Balcani, țara noastră, credem noi, nu trebuie inclusă în spațiul
balcanic. De aici nu rezultă însă că ea nu are nici un rol în fizionomia și filosofia
acestui spațiu. Lupta comună a creștinătății împotriva Imperiului Otoman, participarea efectivă a României, alături de Rusia, la Războiul Ruso-Turc din 1877-1878,
la războaiele balcanice, la cele două Războaie Mondiale, la consolidarea relațiilor
de bună vecinătate, dar și la soluționarea unor tensiuni și a unor momente dramatice
din zbuciumata istorie a acestui spațiu generează o puternică zonă de conexiune și
de consonanță a acestor areale. Astăzi, Turcia, Bulgaria, România, Grecia, Croația,
Slovenia și Ungaria – țări care au o bogată istorie comună – sunt membre NATO,
împărtășind aceleași valori euro-atlantice, dar, într-un fel, urmându-și fiecare drumul
său. Există, în interiorul acestui spațiu, ca și în vecinătatea lui, probleme nerezolvate,
efecte ale unor războaie sângeroase, răni încă nevindecate, dar și o mulțime de temeri, unele dintre ele încă emergente și azi. România are o populație de 21.790.479,
în scădere drastică față de populația din 1989, situându-se pe locul 56 în lume, din
244 state.
Grupuri etnice: români 89,5%, maghiari 6,6%, rromi 2,5%, ucraineni 0,3%,
germani 0,3%, ruși 0,2%, turci 0,2%, alții 0,4%.
1%

Români

3%
Maghiari

7%

Rromi
89%
Alții (ucraineni,
germani, ruși,
turci etc.)

Limbi : româna (limba oficială a statului român) 91%, maghiara 6,7%, rroma
1,1%, altele 1,2%.
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Religii : ortodocși 86,8%, greco-catolici, protestanți etc. 7,5%, romanocatolici 4,7%, alții 0,9%, care nu aparțin niciunei religii 0,1%.
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Alții

Ca și altădată, România poate juca un rol important în normalizarea situației
din spațiul balcanic, în transformarea faliilor strategice de odinioară în confluențe.
Sperăm că o va face, spre binele ei și al tuturor popoarelor din această zonă aruncată
mai totdeauna la coșul de gunoi al istoriei.
3.7. Uniunea Europeană
Uniunea Europeană este, de fapt, nu doar o realitate și o identitate europeană
care contează și va conta profund în noua reconfigurare a lumii, ci și un patrimoniu
comun al popoarelor din Europa, un depozitar al unei mari culturi, un creator de
civilizație. De aceea, este greu de înțeles cum, sub ochii uimiți ai acestui continent
întemeietor de civilizație, a avut loc, în plină destrămare a comunismului și revenirii
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la valorile vechi, tradiționale, un război atât de crunt cum a fost cel care a dus destrămarea Iugoslaviei. Europa n-a mișcat un deget pentru a pune capăt ostilităților, iar
dacă a încercat să facă ceva, a făcut-o după, iar efectele au fost ele însele generatore
de noi tensiuni și de noi catastrofe. Încă odată, ca și în preziua Primului Război
Mondial, spațiul balcanic, mai exact, spațiul slavilor de sud a surprins cancelariile
occidentale și aproape întreaga lume civilizată, cu excepția celor care, într-o formă
sau alta, au pus la cale această destrămare, dacă nu excludem și o astfel de ipoteză.
În principiu, nu separarea țărilor care făceau parte din comunitatea iugoslavă este
problema – oricum, Iugoslavia era o federație, iar federațiile se pot oricând destrăma –, ci violența endogenă a acestui spațiu, nebunia care i-a cuprins dintr-odată pe
niște oameni care, până atunci, erau împreună. Pentru că dramele au atins nu numai
entitățile etnice și popoarele, ci și familiile, comunitățile mici urbane sau rurale, spiritul, sufletul. Acțiunile și reacțiile extrem de violente, într-un fel, sunt specifice acestor popoare dure, mândre, care au luptat enorm pentru independență și suveranitate,
pentru demnitate și onoare. Dar faptul că cele peste șapte decenii de viață comună
iugoslavă, trecută prin focul celui de-Al Doilea Război Mondial și prin încercările
grele ale Războiului Rece, n-au contat arată că memoria colectivă, vechile frustrări și
spiritul identitar contează foarte mult atunci când mediul de securitate se degradează.
Statele sunt delimitate de frontiere politice și frontierele, ca orice realitate de
pe lumea aceasta, nu sunt bătute în cuie. Oamenii le pot modifica, fie în mod pașnic,
fir prin război. Dar Europa trecuse prin două războaie mondiale pustiitoare și e greu
de înțeles cum de l-a mai putut suporta și pe cel iugoslav.
Desigur, în sprijinul Uniunii Europene, au intervenit Statele Unite, mai exact,
NATO, dar euro-atlantizarea acestui conflict a creat foarte multe probleme, între care
și încurajarea separatismelor etnice, crearea unui cap de pod musulman în Balcanii
de Vest, instituirea și consimțirea unor frontiere etnice și multe altele. E drept, în cele
din urmă, Uniunea Europeană și-a asumat responsabilitatea stabilizării zonei și pe
cea a reintegrării continentului, dar pașii care au urmat și realitățile cu care se confruntă foarte multe țări, dar mai ales cele din Balcani, criza financiară declanșată ca
un boom, politicile ambigue – când prea ferme, când prea nerealiste –, “morala” de
multe ori îndoielnică a Bruxelles-ului în ceea ce privește alocarea fondurilor, eșuarea
proiectului Constituției europene, rigiditatea sau inflexibilitatea unor măsuri care nu
s-au întemeiat pe expertize temeinice, pe cunoașterea și respectare culturii și patrimoniului popoarelor europene, mai ales ale celor nou-venite în comunitate și multe,
multe altele au generat îndoieli și temeri serioase în legătură cu marele proiect european. Dar acest mare proiect este, poate, și singurul care poate asigura supraviețuirea
Europei în Marele Război al Mondializării.
84

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Zona Balcanilor reprezintă o rană nevindecată a continentului european, iar
tratamentul ei nu se poate rezuma la un pact de stabilitate și la o serie de măsuri care
eludează tocmai problema esențială, adică cea economică. Balcanii, ca și Carpații,
au nevoie de investiții masive, de proiecte pe termen lung, de politici și strategii
coerente, de infrastructuri solide, a economii puternice și echilibrate și nu doar de extinderea rețelelor comerciale și de transformarea lor în piețe de desfacere periferice.
Din păcate, și aici, ca și în multe alte evenimente care au marcat dramatic
Europa de Est și Europa Centrală, Caucazul, Orientul Apropiat, nordul Africii, Golful Persic etc. au acționat și interese care nu au nimic comun cu interesele vitale ale
țărilor și popoarelor din aceste zone.
Toată această desfășurare aproape sălbatică de după încheierea Războiului
Rece (războaiele din spațiul slavilor de sud și Balcanilor de Vest, crizele din Orientul
Apropiat, războiul din Irak și cel din Afganistan, conflictul transnistrean, conflictul româno-ucrainean privind delimitarea zonei economice exclusive, ajuns la Haga,
criza din Libia, din Tunisia, din Yemen, din Siria etc. etc.) ridică serioase semne de
întrebare în legătură cu direcția în care merge lumea și cu mediul ei de securitate.
Politicile financiare și cele ale multinaționalelor trec peste frontiere, introduc
o nou filozofie a relațiilor internaționale, bazată pe rețea, având ca obiective transformarea fiecărui om de pe planetă într-un consumator fidel și dependent și într-un
dator pe viață. Pentru realizarea acestor obiective se folosesc nu doar politici și strategii discutabile, disproporționate sau asimetrice, ci și minciuni ordinare, induceri în
eroare, presiuni și șantaje etc.
Una dintre aceste numeroase minciuni a vizat și situația dramatică din spațiul
iugoslav din timpul războiului. Ruder Finn și Bernard Kouchner au spus lumii întregi
că în Serbia există lagăre ale morții. Ulterior s-a dovedit că lagărele respective erau
lagăre de prizonieri de război. După unele date, sârbii aveau intenția să facă schimburi de prizonieri cu ceilalți și nu să-i extermine pe cei capturați. Desigur, de aici nu
rezultă că nu au fost săvârșite atrocități – și de o parte și de alta – și că războaiele din
fosta Iugoslavie ar fi fost un fel de competiții sportive de catifea. Există însă bănuiala
și chiar dovezi în acest sens, că se dorea distrugerea ultimului pilon al socialismului
din Europa, cel de tip iugoslav (care era mai altfel decât celelalte, dar tot socialism
era) și deschiderea marilor rute comerciale, fără nici un fel de restricții, precum și a
posibilității controlului zonei de către marile companii multinaționale.
Că marea finanță și marile companii sunt implicate în gestionarea, mai exact,
în controlul conflictualității și în folosirea acesteia în interes propriu este foarte clar
pentru toată lumea. Se pune însă o întrebare tranșantă, al cărei răspuns îl știm sau
îl bănuim cu toții: Merită, oare, ca, pentru controlul pieții și al resurselor, al rutelor
comerciale și al consumatorului, să declanșezi conflicte și războaie, care pot scăpa
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oricând de sub orice control și distruge omenirea? Simpla filozofie a lui tot ce există
merită să piară nu credem că este de-ajuns.
Probabil că, în afara unor nostalgici, nimeni nu deplânge soarta Iugoslaviei.
Așa a fost să fie. Dragoste cu sila nu se poate. Dar un lanț de războaie extrem de crude în unul dintre cele mai frumoase spații ale Europei, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, este, pentru continentul european, pentru marile țări europene, pentru
Balcani și pentru noi toți, mai mult decât o tragedie, mai mult decât pierderea a sute
de mii de vieți omenești, mai mult decât o rușine. Este o umilință.
3.8. NATO
NATO este cea mai puternică alianță politico-militară care a existat vreodată pe planeta Pământ, cel puțin după cunoștințele noastre, ale actualilor pământeni.
Marea putere militară a Alianței este dată, desigur, de componenta americană, de
uriașa forță militară a Statelor Unite, care a atins, în ceea ce privește mijloacele de
luptă, strategia și experiența de teatru, performanțe foarte greu de egalat. Practic,
din punct de vedere militar, Statele Unite nu ar avea nevoie de niciunul dintre membrii NATO, întrucât forțele armate americane au absolut tot ce le trebuie pentru a
desfășura acțiuni de foarte mare amploare oriunde pe planeta Pământ și, într-o oarecare măsură, și în afara acesteia. Prezența partenerilor europeni ține de o filozofie
civilizațională, de un concept politic și strategic. După autodizolvarea Tratatului de
la Varșovia, se părea că NATO nu mai are obiectul muncii și nici rațiunea de a exista.
Interesant este că, în afara câtorva speculații teoretice, de dragul raționamentului de
tip silogistic, foarte puțină lume a susținut această idee. În afară de o forță militară uriașă, foarte bine organizată, standardizată și experimentată, NATO era și este
un concept politico-strategic unic și unitar, un sistem de valori, un club al Vestului
democratic, o expresie politico-militară a civilizației occidentale. Goana contracronometru a fostelor țări socialiste din Estul Europei de a fi primite în NATO începuse
chiar înainte de destrămarea Tratatului de la Varșovia.
Dacă Europa de Vest și Statele Unite dispuneau de această incontestabilă valoare, de această uriașă forță, de ce au acceptat războaiele iugoslave, intervenind doar
în ultimă instanță, adică în 1995, prin bombardarea armatei lui Mladici, în războaiele
din Bosnia și, în 1999, prin bombardarea Serbiei, în timpul crizei kosovare?
Este o întrebare la care, credem noi, nu se poate răspunde tranșant. Într-un
fel, NATO, întărind capacitatea de apărare și de descurajare a Europei de Vest, a
dus la demilitarizarea acesteia. Marile responsabilități au revenit partenerului american, care și-a asumat nu dor rolul de lider euro-atlantic, ci și pe cel de manager al
securității lumii, mai întâi ca partener și adversar strategic cu Imperiul Roșu, adică
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cu Uniunea Sovietică și, după încheierea Războiului Rece, ca unica forță capabilă și
responsabilă cu controlul real al conflictualității lumii.
Nu știm cât de greu sau cât de ușor este să fii în pielea Statelor Unite în calitate
de responsabil cu menținerea conflictualității militare a lumii la un prag cât mai jos
posibil, dar eu, unul, nu mi-aș dori în nici un fel o astfel de responsabilitate imensă.
Spunem că Statele Unite sunt managerul unic al acestui tip de conflictualitate, pentru că America, și nu NATO, acționează în acest fel. Deși la summit-ul de la
Washington din 1999, sub efectul puternic al bombardării Iugoslaviei, s-a încercat ca
NATO să-și extindă competențele și în afara arealului său și, în parte, chiar s-a reușit,
NATO a rămas în continuare o alianță a art. 5 din Tratatul de la Washington. Dincolo
de NATO, în lumea conflictelor, pentru gestionarea lor, acționează ONU. Dar ONU,
din punct de vedere al mijloacelor militare, înseamnă, în mare măsură, America și
celelalte patru mari puteri învingătoare în cel de-Al Doilea Război Mondial.
Acțiunile NATO în Balcani, în fostul spațiu iugoslav, au dus la încetarea
ostilităților și la trecerea la o etapă de negocieri. Negocierile și acțiunile de lichidare
a efectelor crizei nu s-au încheiat nici azi. Dar o parte din țările care, ieri au suferit
efectele războaielor iugoslave distrugătoare și p cele ale crizei primilor ani ai ultimului deceniu al secolului al XX-lea sunt, azi, membre ale Alianței (Slovenia, Croația,
Albania), iar acest lucru spune foarte mult în legătură cu drumul țărilor de aici. Serbia, Muntenegru, Kosovo, Macedonia urmează aceeași cale de integrare în lumea
democrațiilor de tip occidental și, probabil, procesul este ireversibil.
Filosofia Alianței ar trebui să domine conflictualitatea endogenă. Rămâne însă
de văzut în ce măsură acest lucru va fi posibil, cunoscute fiind tensiunile dintre Turcia și Grecia, uneltirile unor cercuri din Ungaria în problema Ardealului, conflictele
înghețate din vecinătatea europeană imediat, atitudinile separatiste le unor minorități
din arealul european, programele și proiecte de dezvoltare, problemele strategice ale
amplasării scutului antirachetă, regionalizarea și multe altele.
Integrarea cât mai grabnică și mai deplină a tuturor țărilor din Balcani în
NATO și în Uniunea Europeană pare soluția cea mai potrivită pentru prezent și viitor. Dar o astfel de integrare nu se poate face trecând peste rănile încă nevindecate, ci
pansându-le și vindecându-le.
4. Noi provocări, pericole și amenințări asupra mediului de securitate din
zona Balcanilor
Deși conflictele din zona Balcanilor par a se fi încheiat, iar Uniunea Europeană s-a implicat în gestionarea situației din Bosnia și Herțegovina, din Kosovo, din
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rea la o normalitate deplină va mai dura. E drept, majoritatea problemelor care țin
de conflictualitatea etnică – foarte puternică în regiune – au fost soluționate grosso
modo, violent și dur, prin război, este foarte probabil ca ele să reapară, datorită, pe de
o parte memoriei colective și frustrărilor milenare și, pe de altă parte, spiritului răzbunător și revanșard, specific zonei, sau presiunilor exercitate de unele dintre țările
fostului Imperiu Austro-Ungar pentru anularea Trianonului și refacerea unora dintre
frontierele politice de atunci. La aceasta se adaugă nemulțumirile etnice, revendicările teritoriale, efectele politicilor europene de regionalizare și folosirea acestora de
către anumite entități în spirit revanșard etc.
Considerăm că principalele pericole și amenințări care privesc zona Balcanilor, în afară de cele generale (armele nucleare, terorismul, cele geofizice și geoclimatice, interesele ocultei și ale paradisurilor fiscale etc.), sunt de natură endogenă.
Secolele de presiuni exercitate de marile imperii și de marile puteri europene asupra zonei, migrațiile, amestecul de populații, spiritele revanșarde etc.) au lăsat urme
adânci și răni nevindecate, chiar nevindecabile în fiecare popor, în fiecare țară și în
fiecare zonă. Cultul strămoșilor, foarte bogata și diversificata cultură locală, rolul
în istorie al fiecărei entități, simbolurile, dar mai ales interesele de supraviețuire,
de libertate, prosperitate și securitate vor putea fi cu greu armonizate în următoare
perioadă, în care UE trece cu tăvălugul pete sufletul și tradițiile unora dintre popoarele europene și încearcă să impună standarde și indicatori care, logic, ar trebui să
facă posibilă o integrare mai rapidă și mai deplină, dar care, în realitate, amplifică
frustrăeile. Este însă greu să se ajungă la consens, în lipsa unei dezvoltări economice
esențiale și durabile.
Mai mult, zona Balcanilor se află pe unul dintre culoarele strategice esențiale
ale traficului de droguri, de armament și de carne vie, rețelele de acest tip sunt foarte
dezvoltate aici, întrucât se află în conexiune cu cele din Turcia, din România, din
Republica Moldova, din Ucraina și din Rusia și chiar cu cele din Marea Adriatică,
Italia și zona Mediteranei, iar controlul lor este dificil, atâta vreme cât Asia Centrală, întregul foaier perturbator și Afganistanul, ca și o parte a Orientului Mijlociu, le
alimentează cu resurse.
Traficul ilegal, migrația ilegală, criminalitatea transfrontalieră organizată și
multe alte tare ale zonei și, în general, ale degradării condiției umane în toate zonele
constituie amplificatori puternici ai pericolului și amenințării al adresa civilizației
zonei și mediului de securitate. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât populațiile
din zonă generează și adăpostesc astfel de atitudini, fie prin participarea directă, voită
sau nevoit, a anumitor grupuri, fie prin indiferență și neimplicare.
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5. Vulnerabilități
Toate pericolele și amenințările enumerate mai sus, dar și cele specifice fiecărei țări, găsesc aici o plajă foarte largă de vulnerabilități, unele endogene, de sistem și
de proces, altele produse prin presiunile exercitate de unele dintre marile grupuri de
interese, legale sau ilegale, asupra zonei. Populațiile sunt, în general, foarte sensibile,
nivelul de neîncredere și de suspiciune este mare, anomia socială atinge, în unele țări
din Balcani, cote de avarie, însăși stabilitatea sau stabilizarea zonei fiind mai mult un
efect al normativelor europene decât unul de necesitate înțeleasă, cu piloni solizi în
interesul național și în sistemele de valori locale.
În asemenea condiții, oamenii își caută mai degrabă un refugiu, își creează un
mic sistem de securitate de grup, familială, în mediul informal sau în afara granițelor.
Mulți dintre ei își caută un loc de muncă în vest, alții emigrează în Italia, în Germania, în Marea Britanie, în Statele Unite în Franța etc., acolo unde găsesc un loc de
muncă și condiții minime de securitate economică.
Cel puțin în această etapă, există tendința ca zona să se depopuleze în mod
accentuat, în timp ce multinaționalele și rețelele comerciale continuă să o controleze
din ce în ce mai mult. Acest lucru poate fi și un avantaj, în sensul că multe dintre
aceste multinaționale vor avea nevoie de o producție locală, care va trebui încurajată.
Deocamdată, Grecia (pe care noi nu o considerăm țara balcanică) se află într-o
situație dificilă, ceea ce influențează negativ Balcanii, Bulgaria, ca și România (care,
în opinia noastră, nu este țară balcanică), nu reușește să realizeze progrese remarcabile, Serbia își găsește cu greu un culoar către integrarea europeană, programele
europene pentru această zonă întârzie să fie aplicate, sărăcia încă persistă, puterea se
diminuează și de partajează. Fiecare dintre țările de aici privesc cu încredere la mama
Europă, la NATO și la țările mari din Europa, cu care au legături istorice tradiționale,
îndeosebi Germania și Italia.
Efectele războaielor din 1991-1995 nu s-au epuizat. Probabil că nu se vor epuiza nici într-un secol. Unele dintre casele și cartierele distruse de gloanțe, proiectile
și bombe au fost reparate, s-au construit altele noi, viața merge înainte. Dar pe acolo
pe unde a trecut un război, urmele rămân pentru foarte multă vreme.
Vulnerabilitățile Balcanilor sunt generate nu numai de cele de mai sus, ci și de
noile dependențe financiare și economice, de distrugerea multor obiective industriale
care generau locuri de muncă și condiții de trai decente. Noua filozofie a economiei
de piață – deși Balcanii au fost dintotdeauna o piață foarte importantă – nu generează
putere economică și stabilitate, ci doar dependență.
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Criza financiară accentuează și mai mult aceste vulnerabilități și, pe lângă
problemele etnice și religioase, încă amenințătoare în Bosnia și Herțegovina, în Macedonia și în Kosovo, adaugă altele care nu-și au soluții pe plan local, iar planul
european, deocamdată funcționează cu viteze diferite și în nici un caz Balcanii nu
reprezintă pentru nimeni o prioritate. Odată cu destrămarea Iugoslaviei și așezarea
rezultatelor în „căsuțe” previzibile, a intervenit filosofia faptului împlinit și a acelui
tempus edax rerum (timpul le rezolvă pe toate).
Uniunea Europeană speră ca, prin politica sa de regionalizare, să ajute regiunile slab dezvoltate să atingă acei parametri care să permită o bună integrare europeană, dar revanșarzii și cercurile ostile actualei configurații a frontierelor europene
încearcă să folosească acest concept pentru dezintegrarea unor dintre state, printre
care se află și România. Sperăm că aceste intrigi de subsol, foarte bine întreținute de
cercurile interesate, să nu ducă la noi dictate de tipul celui de la Viena din 1940, dar
o astfel de temere există și ea nu este în nici un caz de bun augur pentru securitatea
și stabilitatea continentului european.

6. Risc de securitate
Nu se poate afirma, cu mâna pe inimă sau pe crucea Sfântului Petru, că, între
unele cercuri revanșarde din Ungaria, din Bulgaria și din Ucraina, ar exista vreo
înțelegere împotriva României, pentru că, din câte știm noi, în afara unor afirmații mai
mult sau mai puțin sporadice, în general, necontrolate și perfide ale unor extremiști
iresponsabili, nu sunt dovezi în acest sens. Dar este clar că destrămarea României
ar fi pe placul unora dintre aceste cercuri revanșarde. Situația politico-militară și
strategică a țării – chiar dacă România face parte din NATO – este departe de a fi
liniștitoare. România și-a distrus aproape complet industria de apărare, și-a dezvăluit
și cui trebuie și cui nu trebuie secretele și atuurile ei de securitate și apărare, și-a atacat și și-a denigrat valorile, mai ales pe cele militare, a tratat și tratează militarii, mai
ales pe cei din nivelul strategic, adică generalii, într-un fel de prostănaci sau de moș
Teacă ai națiunii, deși generalii români autentici (nu cei care au primit grad-alviță politică!) sunt printre cei mai școliți și mai bine pregătiți din NATO, au distrus bugetul,
au transformat profesia militară în una de mâna a șaptea, au denigrat valorile acestei
instituții de risc extrem, de o moralitate ireproșabilă în toate timpurile și pe toate teatrele de operații la care a participat pentru a-și apăra țara, au promovat în fruntea ei
clienți politici sau oameni fără vocație militară, fără competențe strategice, fără nici
un fel de competențe legate de sistemul de apărare și de securitate, ci doar ascultători
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ai unor nevolnici politici… Probabil, pe iluzia stupidă a unor indivizi lipsiți complet
de minte și de patriotism, potrivit căreia, n-am mai avea nevoie de o armată, care
oricum este inutilă și costisitoare, întrucât nu mai sunt războaie, iar dacă mai sunt sau
vor mai fi, ne apără NATO, ca și cum NATO ar fi altceva decât suntem noi, cei care
facem parte din această Alianță.
Balcanii încă fierb, Orientul Mijlociu este pe cale de a izbucni în flăcări, extremismul de tip terorist se deplasează din ce în ce mai mult spre folosirea unor componente înalt tehnologizate sau chiar a unor mijloace CBRN, dar și a unor componente
ale armelor nucleare, fie pentru acțiune directă, fie pentru șantaj și descurajate, extremismele etnice și religioase sunt departe de a se diminua, populațiile Balcanilor
și ale Carpaților sunt bulversate, agitate, umilite, înstrăinate, scoase din condiția lor
milenară firească, infrastructurile critice strategice sunt distruse, una câte una, obiectivele economice de anvergură națională sunt pur și simplu rase de pe suprafața pământului, centrele vitale ale țării sunt spulberate… Probabil că unii cred că astfel de
politici și de strategii de distrugere a ceea ce a fost fac posibilă integrarea mai rapidă
într-o entitate uriașă europeană. Realitatea arată însă cu totul altceva, întrucât marile
țări europene continuă să-și consolideze poziția, puterea și influența, în timp ce alte
țări, printre care și cele balcanice și România fac obiectul unor politici și strategii discriminatoare și nebenefice în nici un fel pentru identitatea, suveranitatea și condiția
europeană a populațiilor acestora. Multinaționalele și marea finanță au reușit să subjuge complet aceste țări, transformându-le pur și simplu în elemente de piață ce pot
fi oricând falimentate și scoase din propria lor identitate care, de fapt, nu mai există.
Securitatea acestor țări devine una de rețea. Ea este direct proporțională cu
atitudinea băncilor și marilor companii care gestionează aceste rețele și a căror securitate devine prioritară, chiar absolut prioritară, și nu are nimic comun cu securitatea
populațiilor, a țărilor și valorilor cestora. Valorile țărilor din Balcani, ca și cele ale
României, sunt ancorate într-o istorie a eroismului național și, din acest motiv, considerate anacronice, desuete, locale, lipsite de flexibilitate comercială și managerială
și nu servesc în mod direct, nici europenizarea pe suportul băncilor și marilor firme,
nici globalizarea, nici trecerea cu buldozerul peste inima acestor oameni care se află
aici de mii de ani. E drept, cei mai mulți dintre balcanici au venit peste alții, care erau
deja aici, printre care se află și românii vlahi (încă foarte numeroși, peste două milioane, după unele estimări), dar care, potrivit datele recensămintelor pe care le-am
prezentat mai sus, nu mai există sau sunt trecuți la categoria alții. Așa sunt vremurile.
Exact ca în perioada acumulării primitive a capitalului, dar pe o altă spirală, cu alte
coordonate. Istoria, într-un fel special, se repetă. Desigur, nu în favoarea țărilor muritoare de rând.
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lor?

7. Este oare posibilă gestionarea riscului de securitate din zona Balcani-

Cele de mai sus arată că riscul de securitate în zona Balcanilor, definit, cum se
știe, pe intersecția pericolelor și amenințărilor cu vulnerabilitățile, după reașezarea
țărilor care s-au desprins din fosta federație iugoslavă, s-a diminuat. Intervenția fermă
a NATO, prin bombardarea armatei generalului Ratko Mladic, în Republica Srpska,
și, ulterior, prin instalarea unei misiuni care să gestioneze situația de acolo, permițând
reconfigurarea Bosniei și Herțegovinei, apoi prin bombardarea Iugoslaviei (Serbiei
și Muntenegrului), în timpul crizei din Kosovo, și prin încurajarea separării Kosovo
de Serbia, ca unica soluție rezonabilă a pus lucrurile la punct. Mai exact, a tăiat nodul
gordian, urmând ca detaliile să fie rezolvate după aceea, pe cale diplomatică și prin
programe ale Uniunii Europene. Au urmat criza macedoneană și cea albaneză. Dar și
acestea s-au rezolvat, într-un fel sau altul, Albania, fiind, în prezent membră NATO.
Aici, în zona balcanică, sunt însă foarte importante detaliile. Chiar dacă epurarea etnică, în pofida imoralității și violenței ei, a rezolvat multe probleme (dar nu pe
toate), generând altele la fel de complicate. Economia fostei Iugoslavii s-a prăbușit,
patrimoniul a fost împărțit cum s-a nimerit, iar frustrările politice, etnice și religioase
n-au dispărut, deși au trecut aproape două decenii de la acele războaie sângeroase.
Balcanii sunt încă imprevizibili, chiar dacă prezența NATO și a Uniunii Europene
în zonă par a fi nu numai factori care descurajează reizbucnirea conflictelor, ci și un
orizont de speranță pentru populațiile de aici. După invazia multinaționalelor, este
posibil să fie puse în operă o serie de proiecte ale Uniunii Europene care să asigure
o anumită creștere economică a zonei, singura cale care poate duce la diminuarea
conflictualității, la ieșirea din frustrare și la un management acceptabil a nenumăratelor efecte de falie.
Nu știm dacă țările din Balcani intenționează sau nu să alcătuiască, împreună,
o organizație internațională a Balcanilor, dar multe dintre ele participă efectiv la
diferite inițiative și organizații regionale. Probabil că o astfel de organizație, care
ar fi cu totul altceva decât politicile regionale sau de regionalizare ale Uniunii
Europene, ar facilita dialogul și cooperarea între țările de aici, funcționând cam așa
cum funcționează Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).
Această organizație este alcătuită din: Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Grecia, Republica Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina. De asemenea,
la această organizație, care nu se limitează la țările riverane Mării Negre, au aderat
și alte state, iar numărul statelor care au calitatea de observator este remarcabil.
Națiunile cu statut de observator sunt următoarele: Austria, Belarus, Croația, Cehia,
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Egipt, Franța, Germania, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia, Statele Unite.
Și această organizație regională, ca multe altele, este foarte importantă pentru
cooperarea economică într-o anumită zonă. Balcanii au însă nevoie și de o cooperare
specială, de o cooperare endogenă între țările din spațiul lor, la care pot participa și
alte state, cum ar fi, spre exemplu, România, Ungaria, Grecia și Turcia, dar dialogul
intra-balcanic este, considerăm noi calea cea mai directă și cea mai sigură pentru
controlul riscului și reducerea efectului milenar de falie strategică.
8. Previziuni. Evoluții posibile
Noi vedem o zonă balcanică nu doar pitorească, tragică și eroică. Vedem o
zonă balcanică în măsură să remodeleze, prin valorile sale ancestrale, dar și prin noua
viziune integratoare europeană, un concept intercivilizațional bazat pe confluență și
inter-valoari. Țările și populațiile de aici sunt capabile de așa ceva, cu sau fără ajutor
din afara zonei. De câte ori au fost lăsate în pace, au făcut-o. Târgoveții din Brașov
își vindeau produsele la Stara Zagora, iar zarzavagii bulgar de la sud de Dunăre își
vindeau produsele, proaspete, în București. Unii dintre ei s-au stabilit aici,mai ales că
dintre aceștia unii erau chiar români. Români vlahi. Chiar dacă între populațiile slave
de la sud de Dunăre există relații mult mai puțin cordiale decât între acestea și, spre
exemplu, românii din România, este posibil ca întreaga zonă să renască frumos și generos. Sperăm ca politicile de regionalizare europene să nu strice suporturile milenare de conexiune, chiar dacă Uniunea Europeană poate oferi o asistență economică și
financiară consistentă. În lipsa dialogului intercultural, a congruenței sistemelor de
valori și politicilor de armonizare a intereselor, efectele nu vor fi cele de consolidare
a zonei, ci mai ales cele de adâncire a faliilor sau de impunere a voinței dominatoare.
Noi vedem, de asemenea, o Serbie integrată cât mai rapid în Uniunea Europeană și în NATO, o Bulgarie respectată și prosperă, o Albanie așezată, capabilă să
gestioneze rețelele de traficanți, chiar să le distrugă, în numele valorilor ei istorice
indiscutabile, o Bosnie și Herțegovină flexibilă și tolerantă, care să merite numele
de țară, deși nu a fost țară decât în Federația Iugoslavă, un Kosovo ieșit din filosofia
faliilor irecuperabile dintre etnii, o Macedonie demnă de numele pe care îl poartă,
pe care sperăm să-l accepte și grecii, pentru că numele acesta nu denigrează măreția
civilizației antice grecești (care este, în are măsură, și tracică, prim preluarea de la
populațiile de aici a unor valori), ci, dimpotrivă, îl amplifică, îl onorează.
Credem că, într-un fel, Balcanii ar trebui să devino o prioritate geopolitică
a Uniunii Europene, pentru că, zona respectivă, împreună cu spațiul românesc al
Carpaților, constituie zona de sudură euro-asiatică în această parte de conexiune,
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strict legată de zona poloneză și baltică. Cele patru mari coridoare strategice ale
conflictelor și războaielor de odinioară mari pot deveni – și trebuie să devină – coridoare de construcție a conexiunii euro-asiatice esențiale, absolut necesară atât pentru
Uniunea Europeană, deci, pentru continentul european, care nu are resurse energetice suficiente, cât și pentru continentul asiatic, care are nevoie de un suport cât mai
consistent pentru viitoarea civilizație tehnologică și informațională, pentru viitoarea
civilizație a cunoașterii.
Concluzii
1. Politicile și strategiile din zona Balcanilor au fost totdeauna asimetrice și
conflictuale. Aproape fiecare țară a avut și are, sub o formă sau alta, revendicări la
adresa vecinilor săi sau a altor țări din zonă, reproșuri, probleme în discuție, chestiuni
vechi, de zeci sau de sute de ani, nesoluționate. Abia ieșite de sub presiunile imperiilor, se află deja sub alte presiuni, unele endogene, adică din interiorul zonei, care au
culminat cu sângeroasele războaie de dezmembrare a Iugoslaviei, dar nu s-au încheiat o dată cu încetarea acestor războaie, altele care țin de conexiunile unor cercuri de
aici cu rețelele traficante, cu paradisurile fiscale, cu lumea interlopă sau cu alte forțe
interesate de dominarea zonei. Sunt răni, traume, frustrări, temeri, regrete, interese
și situații care vor menține, poate, pentru zeci de ani, un suport de nemulțumiri și
de tensiuni endogene. Niciodată cercurile revanșarde din Ungaria nu vor accepta că
Trianonul a făcut dreptate, pentru că, dacă țara ta a fost cândva imperiu, iar acel imperiu a stăpânit o parte din această zonă, nu poți sau nu vrei să accepți că vremurile
acelea au trecut și că nu mai este timpul imperiilor de acel gen. Și totuși sunt voci
care aplaudă Imperiul Austro-Ungar de odinioară, considerându-l ca un adevărat model de interculturalitate și conviețuire. Acest lucru dovedește cât de puțin cunosc
aceste voci realitatea conviețuirii realizată prin uriașele presiuni exercitate de forța
imperială asupra populațiilor din țările și provinciile acelei entități îngrăditoare și
dictatoare. De aceea s-au și destrămat acele mai imperii pe care unii, probabil urmași
ai elitelor de atunci, le iau astăzi, în epoca globalizării, drept modele. Dar un model
de conviețuire într-un spațiu conflictual a fost și Iugoslavia. Mai mult, entitățile de
aici vorbeau aproximativ aceeași limbă, provenind din același trunchi civilizațional.
Și totuși, acest stat federal nu a rezistat sub semnul durate. Au fost de-ajuns doar
câteva scântei pentru ca spațiul slavilor de sud să fie pur și simplu făcut ferfeniță. Și,
din câte știm, nici Slovenia, nici Croația, nici Macedonia, nici Bosnia și Herțegovina
și nici Kosovo, fostă regiune autonomă a Serbiei, leagănul istoric al statului sârb, nu
deplâng fosta Iugoslavie. Dimpotrivă, fiecare își caută un drum cât mai direct și mai
sigur în noua reconfigurare geopolitică numită Uniune Europeană.
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2. Deși țările europene aspiră spre un model de Europă unită și unitară, cu
respectarea identităților culturilor și popoarelor europene (în UE, spre exemplu, sunt
23 de limbi oficiale care se vorbesc în cele 27 de state membre), tendințele separatiste nu au dispărut, ba, dimpotrivă, s-au accentuat. Oare noua identitate europeană
se va realiza prin distrugerea actualelor identități și construirea altelor noi? Pe ce
criterii? Atacurile împotriva identităților legitimate și legiferate de finalul unor războaie și de năzuințele popoarelor spre unitate și identitate nu sunt însă constructive,
ci revanșarde, nu vizează reconstrucția, precum, spre exemplu, regiunile europene (și
ele discutabile, pentru că afectează unitatea statelor actuale), ci distructive, întrucât
vizează fărâmițarea unor țări și consolidarea altora, ceea ce corespunde în mare măsură cu politicile imperiale de odinioară privind vecinătatea.
3. Aparent, totul este în regulă. Fiecare stat se străduiește să atragă fonduri
europene, să acceseze politici și strategii de dezvoltare durabilă, să obțină finanțare,
să atragă investitori etc. În realitate, ofensiva transnaționalelor, multinaționalelor și
a grupurilor financiare vizează doar crearea condițiilor necesare funcționării la capacitate maximă, desigur, în condiții de securitate, a acestor rețele care să le aducă
profit maxim. Prezența multinaționalelor aici ar putea avea însă și efecte pozitive, în
sensul stimulării producției locale, angajării forței de muncă din zonă și echilibrării
economice a acesteia, chiar dacă o astfel de echilibrare devine una de tip dependent.
În fond, la ora actuală, nu mai există independență economică, toate economiile fiind într-o formă sau alta interconectate. Însă efectul trecerii de la independență la
interdependență economică, informațională, politică, socială etc. nu este același pretutindeni, pentru că statele nu sunt la fel.
4. Situația geopolitică și geostrategică, în pofida unui concept european de
integrare și de dezvoltare durabilă, este încă foarte fragilă în zona Balcanilor și, în
general a sud-estului Europei, cu multe probleme nerezolvate, cu democrații fragile
și unele fantasme ale istoriei. Popoarele de aici n-au ieșit din neîncredere, suveranitatea statelor, în pofida dreptului internațional, a tratatelor și altor documente menite
să consolideze relațiile dintre toate țările europene, nu are un suport economic solid, unele politici europene care țin de conceptul de suveranitate sunt ambigue, iar
rezistența statelor la presiuni, mai ales în condițiile actualei crize poate accentua
și extinde potențialul de conflictualitate. Ultimele decenii au adus multe probleme
Uniunii și țările membre, de la cele care țin de alocarea fondurilor europene, la cele
privind integrarea în spațiul Shengen, unele dintre țări fiind considerate, într-un fel,
mai europene decât altele, iar respectarea votului, adică a suveranității și voinței popoarelor – criteriu sfânt în arhitectura europeană și principiu de bază al funcționării
Uniunii –, ca și moralitatea acestuia, a fost departe nu numai de așteptări, ci și de
realități.
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5. Este foarte posibil ca unele interese din spațiul european, mai exact, interesele unor grupuri, să nu concorde cu cerințele efective pentru securitatea zonei și cu
interesele țărilor din această parte a Europei. În aceste condiții, faliile de odinioară nu
numai că nu se estompează, ci, dimpotrivă, se adâncesc și mai mult, se multiplică și
măresc riscul de securitate. Dialogul consistent intra-balcanic și, mai ales, asocierea
țărilor de aici, desigur, în context european, pe proiecte care privesc zona – și nu presiunile exercitate de mai marii Europei sau ai lumii – ar putea fi, așa cum am subliniat
mai sus, una dintre soluțiile necesare pentru reducerea efectului de falie, atât de dramatic și de distrugător în această zonă și pentru constituirea unor arhitecturi fiabile
de conexiune pe baza unei dezvoltări consistente și durabile.

96

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

EFECTE ALE GLOBALIZĂRII
ÎN MEDIULUI ECONOMIC
ROMÂNESC ÎN CONDIŢIILE
ACTUALEI CRIZE ECONOMICOFINANCIARE
Prof.univ.dr. Andronic BENONE1
Abstract
În cadrul actualei economii globale, celulele de bază sunt reprezentate,
cel puţin pentru stadiul actualul, de economiile naţionale, care, prin
natura noilor relaţii generate, sunt modelate şi puternic influenţate, în
sensul specializării, de diviziunea mondială a muncii. Să recunoaştem
că, în epoca actuală, dezvoltarea fiecărei economii naţionale este puternic
intercondiţionată, iar pentru unele ţări chiar determinată de contextul
economic internaţional. Se apreciază că aceste condiţii sunt determinate, în
foarte mare măsură, de procesul globalizării. Ca urmare, înţelegerea corectă
a acestui proces prezintă o mare însemnătate şi pentru definirea contextului
actual al economiei româneşti.
Cuvinte cheie: economii naţionale; economii globale; procesul globalizării;
factori interni; factori externi

Î

n condiţiile interdependenţelor economice din ce în ce mai strânse, aş putea
sublinia faptul că rolul marilor companii ce activează pe plan mondial este
esenţial în determinarea potenţialului de dezvoltare a unei naţiunii.
Cu toate că, în prezent, statul nu mai exercită în mod absolut controlul asupra
activităţilor economice, care se desfăşoară în limitele graniţelor teritoriului, acesta
continuă să aibă responsabilităţi importante în materie de guvernare. Statul îşi
împarte autoritatea şi cu alte autorităţi, naţionale, regionale sau internaţionale.
Internaţionalizarea statului ar putea înseamna că statele servesc tot mai mult
Profesor la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, membru asociat al Academiei Oamenilor de :Știință din
România
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ca instrumente pentru ajustarea politicilor interne, conform imperativelor competiţiei
de pe piaţa mondială. Asistăm astfel la modificarea esenţială a rolului economic
statelor, dar nu numai economic, rol conceput odinioară ca dispozitiv de apărare
împotriva impactului economic dăunător venit din afară. În acest mod, statele nu mai
sunt văzute ca mecanisme de protejare a bunăstării interne, devenind predominante
preocupările de reducere a serviciilor sociale în ţările bogate şi a politicilor de ajustare
structurală în ţările sărace. În toate aceste ipostaze, statele au devenit intermediari
între economia mondială, cu propria ei structură de putere, şi obiectivele naţionale.
Procesul de internaţionalizare a întărit ierarhiile globale de multe ori în dauna celor
naţionale.
O singură superputere, cu ajutorul altor câteva, poate determina acum ce
trebuie să facă unele instituţii internaţionale şi chiar naţionale, guvernamentale sau
neguvernamentale, pentru facilitarea intereselor acesteia sau acestora. Îată cum
expresia economică a internaţionalizării poartă amprenta globalizării, dar și pe cea
recentrării puterii și influenței pe marile țări sau pe marile centre de putere.
Specificul globalizării contemporane l-am putea identifica, astfel, ca fiind
reducerea puterii guvernelor naţionale, neurmată în mod necesar de o creştere pe
măsură a cooperării internaţionale sau a guvernării globale, ceea ce face ca guvernarea
naţională să devină din ce în ce mai dificilă, iar guvernarea globală, să rămână încă
insuficientă.
Iată cum statele continuă să rămână principalul loc de identificare şi de solidaritate
pentru majoritatea cetăţenilor lor. ONG-urile şi alţi actori nonstatali pot să exprime critici
la adresa organismele supranaţionale şi să atragă chiar atenţia asupra anumitor subiecte,
dar fără a avea o legitimitate. Ele se reprezintă pe sine şi pe proprii membrii şi nu statul
sau naţiunile lumii. Astfel, FMI poate acţiona nu doar pentru că guvernele îşi doresc cu
disperare să obţină un împrumut, ci pentru că vor fi susţinute de statele care furnizează cea
mai mare parte a fondurilor sale. Se observă că statele intervin tot mai des în modelarea
economiilor, investiţiilor, consumului, cât şi în finanţarea unor sectoare industriale sau
revigorarea altora mai vechi, în funcţie de conjuncturile interne sau externe, precum şi
de propriile lor interese, pentru a face faţă procesului de internaţionalizare a pieţei şi a
sistemelor bancare.
Aş putea considera astfel că o economie naţională reprezintă un ansamblu de
activităţi economice şi sociale, privite în unitatea şi interdependenţele lor dinamice,
care se desfăşoară în cadrul acelei naţiuni. Astfel o economie naţională exprimă o formă
specifică a diviziunii şi cooperării muncii, în interiorul unei naţiuni formate în timp, ca
urmare a acţiunii conjugate a factorilor interni (naturali, social-politici şi economici) şi
a interacţiunii lor dinamice cu factorii externi, rezultaţi din diviziunea şi cooperarea din
economia mondială. Spre deosebire de macroeconomie, economia naţională integrează
sub aspect social-politic, sistemele şi subsistemele de activităţi economice şi sociale
într-o formă concret-istorică a evoluţiei activităţilor umane omogene.2
2

Colectiv, Dicţionar de economie ,ediţia a doua, Editua Economică, Bucureşti, 2001, p.179
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Deoarece potenţialul economic cuprinde complexul de resurse materiale, umane,
ştiinţifice şi tehnologice etc. de care dispune o economie la un moment dat şi care
exprimă posibilităţile de dezvoltare şi progres ale acesteia, noţiunea generală de potenţial
exprimă, pe de o parte, posibilităţile încă nerealizate sau capacitatea de a fi, dar încă
nepusă în valoare și, pe de altă parte, o stare latentă, o inerentă capabilitate sau capacitate
de creştere, de dezvoltare ori de punere în valoare.
Potenţialul economic naţional are la bază criteriul ariei geografice, cuprinzând
complexul de mijloace şi factori cu care este înzestrată o anumită ţară, mijloacele şi
factorii aflaţi pe teritoriul ţării respective şi care-i aparţin, precum şi cei aflaţi pe teritoriul
altei ţări, când se referă la investiţii de capital în întreprinderi multinaţionale sau în
întreprinderi mixte în străinătate, creanţe.
De asemena, cred că este necesar, să se facă distincţie între potenţialul
economic maxim, potenţialul economic valorificabil şi potenţialul economic atras.
Să examinăm succint aceste noţiuni economice.
Potenţialul economic maxim ia în considerare întregul complex de factori
economico-sociali, deci toate elementele sale componente, indiferent dacă acestea
pot fi utilizate sau nu în momentul respectiv sau nu.
Potenţialul economic valorificabil ţine seama de posibilităţile de punere
în valoare a complexului de factori, care reprezintă numai o parte din potenţialul
economic maxim.
Potenţialul economic atras în circuitul economic reprezintă numai o parte din
potenţialul economic valorificabil. Diferenţa dintre potenţialul valorificabil şi cel
atras în circuitul economic o reprezintă factorii aflaţi în stare latentă şi nevalorificaţi,
iar diferenţa dintre potenţialul maxim şi cel valorificabil o reprezintă factorii aflaţi în
stare latentă şi nevalorificabili în condiţii tehnologice, ale eficienţei economice şi ale
cererii existente la un moment dat. Privite la nivelul economiei mondiale, diferenţele
de potenţial economic sunt considerabile.
Opinia specialiştilor în domeniu este unanimă referitor la realitatea că
potenţialul economic influenţează în mod decisiv interacţiunea unei economii cu
ceilalţi actori economici din economia mondială.
Nivelul de dezvoltare economică al unei ţări indică în ce mod se reflectă gradul de
valorificare a resurselor existente asupra vieţii locuitorilor acelei ţări. În prezent evaluarea
sintetică a nivelului de dezvoltare economică se face prin calcularea indicatorului PIB pe
locuitor. Trebuie însă subliniat faptul că doar acest indicator, de unul singur, nu este în
măsură să dea o imagine corectă asupra nivelului real de dezvoltare al unei ţări.
După părerea mea, pentru a avea o apreciere corectă, trebuie făcută o analiză
calitativă pe două niveluri, din punct de vedere economic şi social. Astfel, din punct
de vedere economic, se poate face o analiză a surselor de venit naţional (compoziţia
produsului intern brut pe surse de creare din punct de vedere sectorial), a eficienţei
utilizării resurselor (energointensivitatea pe produs, productivitatea factorilor de
producţie etc.). Din punct de vedere social, pentru creşterea calităţii vieţii populaţiei, se
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utilizează un indicator creat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
numit Indicele Dezvoltării Umane (IDU sau HDI).
Conform ONU (după P. Touchard, 1994), dezvoltarea umană este ,,posibilitatea
pentru indivizi de a duce o viaţă lungă având o sănătate bună, de a accede la cunoaştere
şi bunuri, slujbe şi venituri, astfel încât să beneficieze de un nivel de viaţă decent”.
Indicele Dezvoltării Umane este un indice compozit, care înglobează mai
multe evaluări, dintre care mai importante sunt:
- PIB pe locuitor;
- speranţa de viaţă la naştere;
- gradul de alfabetizare a populaţiei;
- numărul mediu de ani de şcolarizare;
- numărul de calorii consumate zilnic pe locuitor.
Valoarea IDU se înscrie între 0 (nevoile umane fundamentale nu sunt
satisfăcute) şi 1. Cu cât nivelul IDU se apropie mai mult de unitate, cu atât ţara pentru
care este calculat are un nivel mai ridicat de dezvoltare.
Dar o întrebare se pune mereu: De ce este nevoie de o astfel de nuanţare în analiză ?
Există unele ţări mai puţin dezvoltate care, după indicatorul sintetic PIB-ul
pe locuitor, se pot compara cu ţări dezvoltate, dar dacă analiza este aprofundată, se
observă fie faptul că ele obţin aceste niveluri ridicate de venit din activităţi economice
unilaterale (turism, extracţia de ţiţei sau de alte resurse naturale), adică pe seama
unor factori naturali daţi, fie de faptul că indicatorii calităţii vieţii sunt modeşti.
Într-o abordare generală, care ignoră perspectivele diferite ale teoriilor
economice, intervenţionismul statal se poate manifesta într-o economie de piaţă
în trei domenii (alocarea resurselor, macrostabilizarea economică, redistribuirea
veniturilor) pentru realizarea unor obiective generale.
Alocarea optimă a resurselor: intervenţia statală este socotită ca un complement
al acţiunii pieţei, aceasta din urmă fiind văzută ca cel mai mai efient mecanism de
realizare a acestui obiectiv; statul intervine pentru:
- furnizarea de bunuri publice (apărarea naţională, ordinea publică, iluminatul
public, reţeaua rutieră);
- gestionarea externalităţilor pozitive (servicii de sănătate şi educaţie) sau
negative (poluarea).
Bunurile publice sunt bunuri al căror consum este indivizibil, fiind la dispoziţia
tuturor membrilor unei comunităţi, nici unul dintre consumatori neputând fi exclus
de la consum, chiar în situaţia neachitării preţului accesului la acesta.
Evoluţia comerţului internaţional de mărfuri demonstrează existenţa a două
componente ale acestuia, relativ distincte:
- pe de o parte, comerţul exterior propriu-zis (clasic) cu produse ce fac obiectul
exportului final (direct) al agenţilor economici din ţara respectivă pe diferite pieţe şi,
respectiv, al importului de bunuri ce intră în sistemul de prelucrare (inclusiv pentru
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realizarea de produse destinate exportului) sau consum din acea ţară. În acest caz, regimul
vamal al mărfurilor este de export sau de import definitiv, iar fluxul bancar (încasări şi
plăţi) coincide cu fluxul vamal (comercial);
- pe de altă parte, într-o extindere continuă în ultimii ani, fluxuri de produse ce fac
obiectul perfecţionării active/pasive sau OPT/IPT (Outward/Inward Processing Trade),
operaţiune cunoscută şi sub denumirea, impropie în opinia noastră, de ,,lohn”. Acestea
au o natură comercială doar prin faptul că traversează frontiere şi, din acest punct de
vedere, trebuie să se supună reglementărilor vamale. Altfel, ele nu reprezintă decât un
transfer geografic de bunuri în căutarea unor resurse mai convenabile, de muncă în cazul
de speţă, ţara beneficiară a IPT nefiind de fapt exportatoare a produselor prelucrate (sau
transformate, inclusiv asamblate) respective, a căror proprietate nu îi aparţine şi care
nu are nici vreun merit sau influenţă în privinţa destinaţiei finale a acestora. În acest
caz, regimul vamal al mărfurilor de import sau de export temporar nu este totuna cu cel
bancar, iar fluxul bancar real este reprezentat doar de încasările din IPT şi nu corespunde
fluxului vamal (comercial).
Se remarcă astfel că valoarea bunurilor importate în regim IPT este nominală
(nu implică plata efectivă a acestora), mărind artificial valoarea importurilor totale.
La fel, ea este inclusă tot fictiv în valoarea exporturilor după IPT (ceea ce se încasează
efectiv fiind suma aferentă operaţiunii de perfecţionare activă), mărindu artificial
valoarea exporturilor totale”3.
La un an după evenimentele din decembrie 1989, fluxurile comerciale ale ţării
noastre au fost treptat direcţionate către spaţiul Uniunii Europene, activitate puternic
impulsionată de semnarea Acordului european de asociere în februarie 2002.
Avantajul comparativ al României în ceea ce priveşte costurile inferioare ale
mâinii de lucru a reprezentat factorul cel mai important în atragerea de subcontractori
externi cu efecte clare în volumul exporturilor româneşti dar şi în structura acestuia
prin preponderenţa lohn-ului. În consecinţă se poate afirma că, în cea mai mare
măsură, intensificarea fluxurilor comerciale ale României nu reprezintă meritul
restructurării economiei, al creşterii competitivităţii produselor româneşti sau al
promovării unor politici comerciale de succes, ci efectul utilizării ţării noastre ca una
din bazele, destul de restrânse de altfel, pentru outsurcingul global.
Indiferent de preponderenţa lohn-ului în structura exporturilor, ridicarea
volumului comerţului exterior a reprezentat un proces pozitiv pentru economia
naţională, contribuind în mod substanţial la creşterea produsului intern brut.
Însă perpetuarea şi în viitor a unor exporturi prevalent în materii prime sau
a mărfurilor cu un nivel redus de prelucrare (minerale, chimice, lemn, metale,
agroalimentare) a căror pondere este de 3/4 din acestea, cu o competitivitate externă
redusă, are şi va avea ca efect crearea unei stări de vulnerabilitate a economiei
româneşti prin deficitele comerciale din ce în ce mai mari.
Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul de Economie Naţională; coordonator
Zaman, Gheorghe, Evoluţii structurale ale exportului în România, Editura Expert, Bucureşti, 2005, p. 10.
3

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012 101

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Creşterea deficitului comercial reflectă întreaga evoluţie şi stare a comerţului
exterior românesc, nedatorându-se unei componente anume, balanţa comercială
înregistrând dezechilibre la aproape toate cele 20 de secţiuni de mărfuri. În mod
efectiv, numai în secţiunile metale (incluzând fierul vechi) şi lemn (incluzând şi
mobila), România mai reuşeşte să înregistreze excedente comerciale. Regimul de
comenzi externe de tip ,,Inward Processing Trade” (IPT) sau lohn poate fi observat
în mod clar în cadrul secţiunii materii textile şi articole, confecţiile româneşti fiind
puternic concurate pe piaţa mondială, dar şi pe piaţa internă.
În concluzie, cred că reorientarea comerţului exterior al României în perioada
tranziţiei s-a făcut în detrimentul echilibrului extern al ţării noastre, implicând
deterioarea gravă a deficitului comercial şi de cont curent.
Îmi exprim astfel convingerea că soluţia imperios necesară în vederea eliminării
sau atenuării elementelor de risc din economia românească cu impact major asupra
asigurării şi creşterii stabilităţii macroeconomice, capabilă să ofere un grad de certitudine
dezvoltării României o reprezintă înregistrarea de către economia naţională a unor ritmuri
de creştere economică ridicată, care să devanseze substanţial ritmurile ţărilor dezvoltate
şi care, în condiţiile creizei economico-financiare actuale, se lasă aşteptate.
Modalitatea concretă de recuperare a decalajelor în raport cu ţările dezvoltate
de pe plan mondial ţinând cont de faptul că şi în viitorul apropiat se va menţine cu
certitudine semnului negativ al contribuţiei exportului net la creşterea PIB, pe latura
cererii, factorul decisiv al dezvoltării economice se aşteaptă să fie cererea internă şi,
în cadrul acesteia, formarea brută de capital fix autohton.
Astfel, ameninţarea majoră ,,a dezvoltării economiei româneşti provine din faptul
că, datorită configuraţiei sale structurale şi necesarului de investiţii (elasticitatea creşterii
PIB în raport cu importurile), menţinerea unor ritmuri relativ înalte de creştere, în
condiţiile expuse mai sus, presupune deteriorarea severă a balanţei comerciale. În aceste
sens, problema limitei până la care poate fi susţinut dezechilibrul financiar extern devine
de o importanţă vitală”4.
Deficitul comercial cronic generat de raportul negativ dintre importul şi exportul
de bunuri are efecte directe asupra contului curent al balanţei de plăţi externe. Situaţia
de deficit a contului curent generează la rândul ei o altă ameninţare la adresa economiei
româneşti reprezentată de necesitatea stringentă a echilibrării balanţei de plăţi externe
,,având, în principiu, două surse majore de finanţare: investiţiile străine (fluxuri autonome)
şi, respectiv, împrumuturi externe (fluxuri compensatorii)”5 care generează la rândul lor
principalele surse de vulnerabilitate externă şi care rezidă în:
- incapacitatea potenţială de a prelungi datoriile pe termen mediu şi lung din
surse private ajunse la scadenţă;
- investiţiile străine încă isuficient de consistente;
- scurgere de depozite în valută din sistemul bancar şi ieşirea acestora din ţară.
4
5

Ibidem p. 14.
Idem.
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Economia României a reprezentat un cadru de afaceri atractiv pentru investiţiile
străine, acestea crescând de aproape cinci ori în intervalul 2007 – 2010.
Se poate observa că întreprinderile străine s-au implicat în toate sectoarele
economice în România, având tendinţa de a investi în sectoarele industriale cu
productivitate ridicată. Investiţia străină directă în România a continuat să crească prin
înfiinţarea de noi societăţi comerciale cu acţionariat străin, prin sporirea capitalurilor
sociale la societăţile care sunt deja active sau prin privatizarea, cu capital străin, a
unor sectoare de activitate, dar începând cu 2010 se observa o diminuare a acestora.
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EVOLUŢIA UNEI NAŢIUNI
NU IARTĂ GREŞELI…
Emil SIMION1
Résumé
Une nation c’est une communauté stable durée sur les critères
historiques, linguistique, de tradition commune, en ayant la conscience d’un
avenir commun.
Nous, le roumaines, avons-nous encore la conscience d’un avenir
commun ? Nous, sommes-nous encore une nation ? Certainement, nous
en avons eus. Mais en sommes-nous encore ? Que nous comparaisons les
générations du deuxième partie du XIXème siècle avec les générations
actuelles (la fin du XXème siècle et le début du XXème siècle). Il n’y a pas
presque rien en commun…
Mots-clefs: nation, communauté, fautes, générations

N

e dorim ca naţiune să reducem decalajul economic dintre noi şi naţiunile
din occidentul Europei. Să analizăm naţiunea română şi potenţialul ei.
Deţinem un teritoriu bun, avem în subsol metale preţioase: aur, argint, cupru,
wolfram, dar și gaze naturale, petrol etc., solul nostru este excelent pentru agricultură,
cel mai bun din Europa, oamenii inteligenţi, potenţial turistic, munţii noştri seamănă
cu cei din Austria şi Elveţia, dar sunt unici în felul lor prin bogății, floră, faună și
legende.
Ce ne lipseşte să ajungem acolo unde ne-am propus?
Cei mai mulţi români văd viitorul (salvarea) numai la nivel individual, eventual
la nivel familial şi nu la nivel naţional. Adică pe înţelesul tuturor, gândul românului
de rând se traduce cam aşa: Ce să fac (cum să fac) să îmi fie bine mie şi familiei
mele? Nu mă interesează dacă ceilalţi conaţionali sunt la limita subzistenţei.
Cei mai mulţi conaţionali văd contribuţia personală la progresul naţiunii ca o
picătură de interes care se diluează într-un ocean de nepăsare.
1

Licenţiat în Ştiinţe Politice
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Constat, la nivelul individului de rând, un egoism (comportament) care rupe
coeziunea necesară unei naţiuni. Există multe voci ale societăţii civile care trag un
semnal de alarmă privind coeziunea naţiunii române şi spun că tindem să devenim
doar o populaţie organizată la nivel statal care ocupă un teritoriu din inerţie.
Avem „noroc” că, după aderarea la NATO şi UE, s-au redus ameninţările la
adresa naţiunii române, astfel, mentalitatea totul de vânzare şi fără anticorpii necesari,
făceau din România o victimă sigură. E adevărat că multe naţiuni au (şi) indivizi cu
această mentalitate, diferenţa e că, aici, șa noi, comploturile reuşesc.
Acest egoism amintit mai sus îl face pe vameşul meu să accepte (sau să ceară)
mită pentru a “închide ochii” la un tir (sau mai multe) cu ţigări fără timbre fiscale...,
îl face pe poliţistul care controlează un comerciant de fructe să devină mai “flexibil”
în ceea ce priveşte legea, iar la sfârşit să plece acasă cu 2 kg de banane.
Acest egoism îl face pe doctor să-şi caute de lucru în străinătate, sau, dacă
rămâne aici, să trateze pacienţii în funcţie de “atenţia” pe care o primeşte…, îl face pe
magistratul ajuns judecător să aplice standard dublu în ceea ce priveşte legea. Astfel
infractori periculoşi sunt “scăpaţi” pe vicii de procedură, fără ca procesul să ajungă
vreodată pe fond, bineînţeles după ce sunt jumuliţi de o parte importantă din averea
pe care au acumulat-o din încălcarea legii.
Constaţi că cei care “negociază” atribuţii ale statului sunt mult peste media
populaţiei la capitolul venituri, la fel şi beneficiarii acestei “negocieri”.
De ce se comportă la nivel individual românul de rând astfel ?
Răspunsul estre cât se poate de simplu. Pentru că poate. Pentru că noi, ca
naţiune, nu avem anticorpii necesari, şi-i permitem. Mai mult, aş spune că în România
încălcarea legii e o alegere raţională. Încălcarea legii are un preţ mic şi beneficii
mari. Statul este perceput ca un duşman, care impune doar reguli și atât. Aceste
reguli, deşi sunt, teoretic, valabile pentru toţi membrii societăţii, numai o parte din
cetățeni le și respectă. Cei mai mulți le eludează sau se folosesc de permisivitatea lor
în interes propriu.
Un profesor universitar de la UCDC, Mădălina Tomescu, spunea o anecdotă
la un curs de drept. Compara legea în România cu delimitarea dintre proprietăţile
americane (acele scânduri orizontale bătute în cuie la distanţă de 1 metru între ele).
Cum se comportă diferitele categorii sociale faţă de lege? Păsările zboară peste,
vulpile trec pe sub…, numai boii se opresc în ele.
Constaţi că cei care încalcă legea prosperă, deşi toată lumea bănuieşte sursa
acestei prosperităţi, instituţiile statului nu au soluţii. Cu toţii vedem în jurul nostru
indivizi răi cărora le merge bine, de mult timp, şi oameni buni, unii dintre ei cu totul
și cu totul deosebiți, care o duc rău, chiar foarte rău. Și te întrebi dacă nu cumva chiar
şi Dumnezeu a abandonat ideea de dreptate.
Sistemul politic are o responsabilitate imensă în evoluţia unei naţiuni. Să ne
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reamintim cum s-a format statul român. Au fost generaţii de luptători pentru idealul
naţional. Bărbaţi politici care au pus pe primul plan idealul naţional, unii dintre ei,
sacrificându-și sănătatea şi o parte din averea personală pentru asta. Astăzi, această
categorie de oameni politici nu mai există în România.
Sistemul politic (cel care ordonează şi organizează celelalte sisteme de care
depinde o naţiune şi anume sistemul fiscal, sistemul economic, sistemul medical,
sistemul juridic) funcţionează azi la modul “payback”, altfel spus funcţionează
având la bază duşmănia viscerală. Abia aşteaptă să ajungă la putere pentru a plăti
„poliţe” adversarilor politici. Nu mai există acel “fair play” necesar unei naţiuni să
se dezvolte. Nu mai vezi aceea strângere de mână la sfârşit de ciclu electoral: Ai fost
mai bun! De multe ori, politicienii românii acţionează împotriva interesului naţional,
dacă plătesc o poliţă adversarului politic.
Aş enumera câteva greşeli din ultimii 20 de ani, făcute intenţionat sau nu:
- amânarea unei clarificări ideologice (câţiva ani după 1990 nu am ştiut clar în
ce direcţie mergem ca naţiune, având consecinţă întârzierea reformelor şi pierderea
startului pentru aderarea la NATO si UE);
- statul român a scos la pensie sute de mii sau chiar milioane de salariaţi înainte
de termen (la 45 – 55 ani), unii dintre ei având o înaltă calificare;
- devalizări de bănci cu acceptarea tacită a instituţiilor statului;
- privatizări ale societăţilor de stat la preţuri subevaluate și fără nici un fel de
orizont economic, adică doar de dragul privatizării și de a răspunde unui comandament
mai degrabă de distrugere a economiei decât de eficientizare a acesteia;
- privatizări ale companiilor strategice, doar de dragul privatizării, dar care au
avut ca efect spolierea și sărăcirea României și îmbogățirea altora;
- contracte cu companii străine, statul român fiind net dezavantajat (dacă o
firmă străină oferă un comision (mită) de ordinul milioanelor de euro, în mod logic
ea va obţine avantaje de ordinul sutelor de milioane de euro, sau chiar miliarde de
euro în detrimentul statului roman, sau al populaţiei).
La toate acestea (dar care sunt mult mai multe!), se adaugă și altele, la fel de
distrugătoare pentru economia țării și pentru viața oamenilor:
- desfiinţarea și devalizarea C.A.P.-urilor, fără să se pună nimic în loc, astfel
în timp ce România importă alimente, milioane de hectare rămân în fiecare an
necultivate;
- ocuparea posturilor pe alte criterii decât meritocraţie; astfel incompetenţa
adaugă la costul cu salariul celor angajaţi, pierderi datorate unor decizii proaste luate
din incompetenţă.
Regimul comunist a făcut şi el greseli, o greşeală care nici măcar nu are
legătură cu ideologia fiind „statul la coadă” pentru alimente,dar măcar oamenii aveau
un loc de muncă și economic funcționa. Timpul e o resursa preţioasă, folosită prost
în acest caz. S-au pierdut astfel milioane de ore însumate, timp ce putea fi folosit
pentru scopuri mai bune.
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Azi nu mai intenţionează nicio putere străină să ne cucerească cu forţa armată
pentru a ne lua bogăţiile. De ce? Simplu…, pentru le dăm noi, mult mai ieftin decât
i-ar costa un conflict armat. Mai exact, le dăm pe gratis și, mai mult, ne și angajăm să
suportăm cheltuielile și să devenim imediat și necondiționat servitori și chiar sclavi.
În acest mod, toate guvernele postdecembriste au cedat parţi mai mici sau mai
mari avuţia naţională pentru a veni sau a se menţine la putere.
Pentru că prezentul este o consecinţă a deciziilor luate în trecut, dacă o parte
din aceste “greşeli” ar fi fost evitate cumva, alta ar fi fost situaţia acum în România.
Mă întreb câteodată ce ar spune Bălcescu, Kogălniceanu, Cuza, Brătianu,
Alecsandri, Maiorescu, Eminescu etc. dacă ar vedea starea actuală a naţiunii… Se
pare că am revenit de bună voie la starea care ne era impusă şi împotriva căreia
aceşti bărbaţi au luptat, unii dintre ei (ca Bălcescu) plătind cu viaţa. Ne vindem iar
“dregătoriile”, ca pe timpul fanarioţilor. Sistemul politic este dominat de oameni
(desigur, există şi excepţii, dar excepții!) care nu au alt scop decât îmbogăţirea.
Au existat, în secolul al XIX-lea, câteva generaţii de românii patrioţi, care au
transformat şi modernizat statul român, mă refer la paşoptişti şi junimişti, în primul
rând. Aceste două generaţii de patrioţi au realizat un miracol, au reuşit să schimbe
radical faţa României, de la o ţară cu instituţii şi mentalitate orientale, de țară vasală,
la o ţara europeană, conectată la cultura şi economia europeană, de la alfabet chirilic
şi domnii fanariote la alfabetul latin şi monarhie constituţională, în numai câteva
decenii.
Deşi au avut şi ei confruntări de idei, au urmărit cu toţii un singur scop: o
Românie independentă şi modernă.
Un rol major în apariţia statului român modern l-a avut revoluţia de la 1848.
Izbucnirea revoluţiei române nu ar fi fost însă posibilă fără acei tineri întorşi de la
studii de la Paris. Oare nu s-au gândit să rămână în Occident (cum fac urmaşii lor din
secolul XXI) şi să trăiască o viaţă comodă ?
Datorită lor (Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu,
Ghica, fraţii Brătianu, Costache Negri, Alecu Ruso), pentru prima oară în istorie,
Principatele Române sunt conectate la un eveniment european, simultan cu cele mai
importante ţări europene. Deşi revoluţia de la 1848 este înfrântă, ideea de a crea un
stat român naţional, unitar şi independent nu dispare din mintea acestor tineri.
Un rol important în recuperarea trecutului îl are Nicolae Bălcescu, cu lucrarea
sa „Românii supt Mihai - Voievod Viteazul”. Începută în 1851, pentru care cercetase
în prealabil 225 lucrări de istorie vechi şi moderne scrise în mai multe limbi, lucrarea
rămâne neterminată, datorită dispariţiei premature a scriitorului.
Un context european favorabil naţiunii române (valorificat la maximum de acea
generaţie de patrioţi în favoarea realizări unirii) apare la 1859, după deznodământul
războiului Crimeii, când are loc o înţelegere între Marile Puteri prin care se acceptă
o uniune a Principatelor Române, mai mult formală, cu guverne diferite şi cu unele
instituţii comune. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza
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şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859, în Moldova,
şi la 24 ianuarie în Țara Românească.
Paşoptiştii introduc în principate instituţii după model francez: parlament
bicameral, monarhie constituţională, codul civil din Franţa, codul penal din Franţa,
modelul administrativ (guvern, prefect, primar).
După înfrângerea lui Napoleon, încet, dar sigur, influenţa Franţei în Europa
scade, astfel, în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea, creşte importanţa Prusiei şi
Austriei în cultura europeană. Dacă, în prima jumătatea a secolului al XIX-lea, tinerii
mergeau la studii în Franţa, în a doua jumătate merg la studii la Viena și la Berlin.
Acest fapt implică modele de gândire diferite: Franţa – drepturi individuale,
modelul de schimbare a societăţii – revoluţia, Prusia şi Austria – drepturi colective,
modelul de schimbare a societăţii reforma (sau mai multe reforme până se ajunge la
forma dorită).
Junimiştii recunosc rolul covârşitor al paşoptiştilor în crearea statului român,
dar consideră că a venit rândul lor să-l modernizeze.
Titu Maiorescu (nume important in cultura română şi cea mai importantă
personalitate din asociaţia „Junimea”) respinge alfabetul chirilic, susţinând folosirea
literelor latine, şi ideea, novatoare pentru vremea aceea, că scrierea trebuie să reflecte
schimbările survenite în evoluţia sunetelor. Titu Maiorescu contribuie efectiv la
unificarea limbii române moderne, iar normele propuse de el sunt însuşite de
Academia Română.
Aceste generaţii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea au creat (după
unii istorici, chiar au inventat)21 un popor, o istorie, o limbă şi un stat, cu toate că
au avut de trecut obstacole ce păreau insurmontabile, depăşite doar cu inteligenţă şi
perseverenţă. Dar ei au întemeiat acest stat modern numit România, nu pe un loc gol,
nu l-au coborât din cer, ci readucând în prezent trecutul, revalorificând demnitatea și
onoarea înaintașilor, începând cu cea a regilor daci.
Revenind la întrebarea de la început se mai gândeşte astăzi cineva că avem o
datorie morală, să păstram edificiul construit de ei, cu atâta sacrificiu, edificiul numit
România?

2

Sabin Daniel Drăgulin, Istoria gândirii politice româneşti 1848 – 1948, Pro Universitaria, Bucureşti 2010
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EȘEC ÎN ACTIVITATEA
DE INTELLIGENCE
(Studiu de caz: războiul ruso – georgian)
Milică SIMION1
Mari MIRZANCA.
INTELLIGENCE FAILURE
(Case study: Russian– Georgian war)
Abstract
This article will prove how a misperception at the level of community
intelligence and at the level of political leadership of a state can have
catastrophic effect for that state.
Key words: intelligence, Politics, decision, concept, leadership, Geopolitics
Resume
Nous essayerons démontrer comment une faute de perception au niveau
de la communauté intelligence et au niveau de leadership politique d’un Etat
peut avoir des effets catastrophiques pour cet Etat.
Mots-clefs: intelligence, politique, décision, concept, leadership, géopolitique
Conceptul de intelligence

C

onceptul de intelligence include patru elemente :
(1) procesul propriu-zis de solicitare, colectare, analiză a
informaţiilor importante pentru securitatea naţională şi punerea lor la dispoziția
factorilor de decizie din stat;
(2) produsul rezultat în urma acestui proces care va fi utilizat pentru susţinerea
intereselor şi obiectivelor naţionale;
(3) forma de organizare instituțională a acestui proces,
(4) protejarea informaţiilor obţinute prin activităţi de contrainformaţii.
Analiza de intelligence este supusă incertitudinii și, mai ales, secretizării cu
care operează adversarii (cei care produc ameninţările la adresa securităţii naționale).
1

Master Relaţii Internaţionale şi Comunicare, Semestrul III
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Acest fapt împinge analiştii şi factorii de decizie să facă raţionamente care sunt
vulnerabile (au un anumit grad de probabilitate, de regulă, redus).
Termenul intelligence a fost propus de Sherman Kent în lucrarea “Strategic
Intelligence for American Foreign Policy”(1949), și poate fi considerat ca fiind
„cunoaşterea pe care decidenţii politici şi militari trebuie să o posede pentru a
asigura bunăstarea naţională”2
Metoda scenariilor este folosită, în general, pentru evidențierea posibilelor
condiţii de manifestare a unei situaţii, plecând de la un set de ipoteze de lucru, fiecare
scenariu conducând la un viitor plauzibil.3
Avertizarea strategică se referă la o atragerea atenției cu privire la o ameninţare
sau la apariţia unui conflict militar, schimbarea unui regim politic etc. şi oferă
posibilitatea de a preveni apariţia unei crize prin identificarea subiecţilor acţiunii
(cine ?, ce?, cum?, de ce?, cu ce?, unde?; când?)
Situația din Georgia în 2008
În august 2008, preşedintele Georgiei, Mihail Şaakaşvili a uimit pur şi simplu
lumea întreagă, reacţionând militar la provocările provinciilor separatiste Osetia
de Sud şi Abhazia4. Reacţia Rusiei nu s-a lăsat aşteptată, acesta invadând imediat
Georgia.
Pentru a înţelege situaţia în care se găsea Georgia în august 2008, trebuie să
relevăm contextul politic în care se află atât acest stat care și-a recucerit independența
de puțin timp (dacă îl comparăm cu alte state), cât şi cu ceea ce întâmplă în întreaga
regiune a Caucazului și în ce măsură dezastrul ce se contura pentru Georgia după 8
august 2008 este un eșec în activitatea de intelligence sau este o eroare de percepţie la
nivelul leadership-ului politic al statului. Spunem dezastru, pentru că, fără voința și
calitățile de negociator ale preşedintelui francez Nicolas Sarkozy, această ”aventură”
a preşedintelui Georgiei, Mihail Şaakaşvili s-ar fi putut încheia cu consecințe
devastatoare nu doar pentru el, ca persoană, ci și pentru poporul georgian. Haideți
să analizăm (analiză din punctul de vedere al Georgiei) câteva posibile scenarii de
încheiere a acestui război ce a generat o criză politică de proporții între NATO și
Rusia :
1. Reluarea de către Georgia a controlului asupra celor două republici
separatiste;
2. Pierderea definitivă a celor două republici separatiste, însă sporirea
sprijinului politic şi economic din partea Occidentului şi accederea în NATO;
3. Pierderea celor două provincii şi reintrarea în sfera de influenţă a Rusiei
Apud Russell, Richard, Sharpening Strategic Intelligence: Why the CIA Gets it Wrong,and What Needs to be
Done to Get it Right, Cambridge University Press, 2007, p. 6.
3
Nye, Joseph S. Jr., „Peering into the Future” în Foreign Affairs (July/August 1994),1994, p. 88.( cercetător în
viitor)
4
Nicolae Filipescu Articolul “ Consecinţele războiului din Georgia”, Revista 22 din 02.12. 2008
2
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(acest scenariu dealtfel și cel mai probabil ar fi fost dezastruos pentru Georgia ).5
Regiunea Caucaz este o zonă complexă în care există conflicte îngheţate,
o zonă cu statutul juridic incert şi stabilitate redusă, ce nu încurajează firmele mari
petroliere să investească.
De ce este totuși important acest spaţiu?
Valoarea geopolitică a acestui spaţiu este dată de caracteristica dominantă şi
anume, în cazul Georgiei – valoare strategică: conducta de petrol Baku – Tbilisi –
Ceylan transportă zilnic un milion de barili. (numită astfel pentru că face legătura
între Baku şi portul mediteranean Ceylan).
Desfăşurarea conflictului (pe scurt)
Decizia preşedintelui Mihail Şaakaşvili de recâștiga controlul asupra regiunilor
separatiste a fost pe cât de neaşteptată, pe atât de naivă. Naivă pentru că și-a imaginat
că poate face faţă capacităţii imense de război a Rusiei, neașteptată că şi-a imaginat
că SUA şi Uniunea Europeană îl vor sprijini economic, politic, şi chiar militar.
Deşi îndreptăţită, încercarea preşedintelui Şaakaşvili de a recâştiga controlul
asupra unor provincii separatiste rămâne totuşi o încercare nereuşită şi naivă de a
întrerupe secesiunea ilegală a teritoriului georgian sponsorizată de Moscova.
Considerăm ca Mihail Şaakaşvili a căzut intr-o capcană întinsă de Moscova.
După unii autori6, invazia Georgiei a fost pregătită din timp de Rusia. La 16 aprilie
2008, s-au stabilit relaţii de tip stat-stat cu cele două regiunii separatiste, apoi Rusia a
introdus în aceste regiuni câteva mii de militari si echipament militar greu.
Revenind la 8 august 2008 și la invazia militarilor ruşi din Osetia de Sud,
trupele ruse din Abhazia au deschis al doilea front împotriva Georgiei, îndreptânduse spre capitala Tbilisi și încercând chiar capturarea preşedintelui Mihail Şaakaşvili.
Au existat afirmaţii făcute de preşedintele rus Medvedev (în prima parte a
conflictului) că atacul asupra teritoriului georgian nu este executat de armata
guvernamentală rusă, ci de brigăzi paramilitare ruse pe care el nu le poate opri pentru
că nu are controlul asupra lor.
Oficialii occidentali au cerut Georgiei să se abţină de la escaladarea conflictului.
Percepţiile oficialilor occidentali că un comportament mai rezervat din partea Georgiei
ar calma conducerea Rusiei au fost greşite. A fost nevoie de intervenţia preşedintelui
francez Nicolas Sarkozy (Franţa deţinea preşedinţia semestrială a Uniunii Europene),
după vizita în capitalele celor două state aflate în conflict, Moscova, respectiv Tbilisi,
pentru a calma situaţia. S-a cerut şi s-a obţinut în final revenirea la situaţia existentă
înainte de 6 august 2008 .
Revista Română de studii de intelligence nr. 3 octombrie 2010 pag 15, articolul ” Provocări la adresa analizei
strategice Studiu de caz: Implicaţiile războiului ruso-georgian asupra echilibrului de putere în Eurasia”
6
Iulian Chifu, Monica Oproiu, Narcis Balaşoiu, Razboiul Ruso – Georgian Reacţiile decidenţilor în timpul crizei
, editura Curtea Veche, Bucureşti 2009
5
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Locul şi rolul celor doi actori pe scena internaţională
Analizăm locul şi rolul celor doi actori pe scena internaţională pentru a
înțelege de ce, din punct de vedere militar, a fost o greșeală ca Georgia să răspundă
la provocările Rusiei.
Georgia7 – PNB (PIB): 11 miliarde de dolari SUA – un stat mic, cucerit de-a
lungul celor două milenii de existenţă de perşi, de Imperiul Bizantin, de arabi și de
otomani. În anul 1783, acceptă protecţia Rusiei. După trei ani de independenţă, va fi
anexată, în 1921, de către URSS. Îşi recâştigă independenţa după destrămarea URSS,
în 1991. Situată în regiunea Caucaz, delimitată la vest de Marea Neagră, la nord de
Rusia, la sud de Turcia şi Armenia şi la est de Azerbaidjan, cu un teritoriu 70 000
kilometri pătraţi şi o populaţie de 5,5 milioane de locuitori, Georgia este, în prezent,
membru ONU şi al Consiliului Europei.
Ţara doreşte să adere la NATO şi Uniunea Europeană. Georgia, nu dispune de
resurse energetice, ceea ce o face dependentă de Rusia; este însă cea mai veche regiune
viticolă cunoscută a lumii, iar economia este bazată pe exploatarea manganului şi
cuprului. Are un sector metalurgic si textil dezvoltat.
Rusia – PNB 1.477 miliarde dolari SUA8 – moştenitoare a locului de membru
permanent al fostei URSS în Consiliul de Securitate ONU (având deci drept de
veto în privinţa problemelor fierbinţi ale scenei internaţionale), putere nucleară, o
populaţie de 141 milioane locuitori, 17.000.000 kilometri pătraţi.
Dar să analizăm mentalitatea dominantă în societatea rusă. Paul Dobrescu9,
apelând la imagologie10, identifică două dimensiuni ale poporului rus și anume:
- mesianismul religios (protejarea credincioşilor ortodocşi);
- panslavismul (protejarea slavilor din alte teritorii).
Între cele două dimensiuni, nu se face distincţie clară şi nu se exclude existenţa
concomitentă a unei raţiunii geopolitice.
Comportamentul (geo)politic al Rusiei este cât se poate de elocvent în perioada
post sovietică. Cu excepţia desprinderii ţărilor baltice (şi aceasta înghiţită cu noduri),
Rusia s-a opus cu îndârjire oricărei dezertări din sfera sa de influenţă (spaţiul exsovietic). Liderii occidentali încearcă pe cât este posibil să menajeze orgoliul rănit, pe
care îl încearcă poporul rus de 20 de ani. Sentimentul de frustrare şi cel de neputinţă
acumulate de poporul rus în două decenii fac ca metodele folosite de Putin (deşi nu
sunt democratice) să fie acceptate cu o largă majoritate în Rusia și privite de liderii
occidentali cu îngăduință.
Cea mai delicată problemă cu care se confruntă ruşii în ceea ce priveşte
mentalul colectiv este cea a trecerii de la statutul imperial la cel postimperial. E
delicată pentru că, de trei sute de ani, ruşii au în minte ideea imperială, care le oferea
7
8
9
10

Enciclopedia Larousse, atlasul statelor lumii, Editura Rao, 1999
CIA WORLD FACTBOOK
Paul DOBRESCU, „Geopolitica“, Editura Comunicare. ro, Bucureşti, 2003, p. 299
Știinta ce studiază imaginile pe care popoarele și le fac despre ele însele și despre alte popoare
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o compensaţie pentru greutăţile şi lipsurile cotidiene, şi aduce în prim plan regretul
după epoca comunistă, când exista parcă o compensație de tipul: „suferim, dar cel
puţin suntem mari şi temuţi”
Greșeli în interpretarea informațiilor
Revenind la conflictul ruso-georgian, considerăm, așa cum am precizat deja
mai sus, că reacţia preşedintelui Mihail Şaakaşvili a fost pripită, naivă, luată fără o
analiză obiectivă a situaţiei, pentru că, deși nu a fost avertizat de iminența unei invazii
a armatei ruse, nici de serviciile de intelligence proprii, nici de cele occidentale
(aliate), totuși puteau fi avute în vedere următoarele elemente:
- avertismentul lui Vladimir Putin privind perspectiva unei acţiuni qui pro quo
în Caucaz, dacă puterile occidentale recunosc Kosovo, în detrimentul Serbiei (un
aliat al Rusiei în Balcani);
- pe 21 februarie 2008, a avut loc o întâlnire bilaterală între Mihail Saakaşvili
şi preşedintele rus Vladimir Putin, în care, acesta din urmă îl avertizează pe oficialul
georgian că un viitor parteneriat cu NATO ar putea deteriora iremediabil relaţiile
Moscova – Tbilisi;
- multiplicarea acuzaţiilor, provocărilor, incidentelor și a ciocnirilor armate la
granița ruso-georgiană .
- repararea de către ruși a infrastructurii rutiere şi feroviare din Abhazia;
- potrivit celor trei autori11 citați și mai sus după cercetarea unor documente
oficiale, instituţiile georgiene nu au fost pregătite să facă faţă unui atac de tip armat
din partea Rusiei;
- un alt element – care nu a funcţionat – îl constituie activitățile de intelligence,
în sensul că nu a existat niciun semnal asupra obiectivelor şi dimensiunile reale ale
trupelor ruseşti, nici măcar o avertizare strategică din partea partenerilor americani,
probabil concentraţi pe Irak şi Afganistan etc.12;
- SUA și Uniunea Europeană nu puteau să ajute militar Georgia, riscând un
conflict cu Rusia, putere nucleară, membru permanent în Consiliul de Securitate al
ONU, principalul partener economic al UE, pentru o miză relativ mică cum este
Georgia;
- orice încercare de incriminare a Rusiei ca agresoare într-o rezoluţie în
Consiliul de securitate ONU a fost blocată (Rusia având drept de veto);
- Occidentul nu avea mijloacele necesare de a opri tentativa Rusiei de a folosi
Iulian Chifu, Monica Oproiu, Narcis Bălăşoiu, Razboiul Ruso – Georgian. Reacţiile decidenţilor în timpul crizei,
Editura Curtea Veche, Bucureşti 2009, p. 125
12
Totuși, nu excludem în totalitate unele dintre semnale care, efectiv au existat: reacția rusă la incidentul din 20
aprilie 2008, când o dronă georgiană a survolat spațiul aerian abhaz, iar militarii rușii au doborât-o cu un MIG-29; au
urmat acuzații din ambele părți de violarea a încetării focului; în final, rușii au mărit numărul ”pacificatorilor ruși”
de la 458 la 3000, limită superioară impusă prin Decizia Reuniunii Șefilor de State CSI din 22 august 1994. Toate
acestea trebuiau să dea de gândit
11
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forţa în Gerogia;
- modul cum a soluţionat în trecut Rusia conflicte aflate în spaţiul ex-sovietic
invocând panslavismul ( protejarea slavilor din alte teritorii ) pentru a justifica acte
de violenţă;
- la summit-ul NATO de la Bucureşti din aprilie 2008 (doar cu câteva luni
înainte de conflict), Georgia şi Ucraina nu au primit statutul de MAP 13 ( Membership
Action Plan ), la opoziţia Rusiei, ceea ce trebuia să fie un semnal că SUA, NATO şi
UE nu vor interveni în sfera de influentă a Rusiei (de fapt, preşedintele rus Vladimir
Putin nu a acceptat să participe la summit-ul NATO de la Bucureşti din aprilie 2008,
decât după ca a primit asigurări că Georgia și Ucraina nu vor primi MAP, situație
percepută de Rusia ca un ”cec în alb”)
Aceste elemente sunt analizate post factum, dar dacă ar fi fost decriptate
corect la timpul respectiv ar fi putut fi niște semnale de avertizare.
Semnalele acestea erau destul de clare. Și chiar dacă nu ar fi existat nici un
semnal, trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că Rusia nu putea fi pusă în fața
unui fapt împlinit – desprinderea Georgiei din sfera sa de influență –, așa cum s-au
petrecut lucrurile cu celelalte foste țări socialiste sau cu statele din Asia centrală,
întrucât era vorba de o zonă strategică deosebit de importantă pentru marele colos
din Răsărit.
Consecinţe ale conflictului ruso – georgian:
- a dus la îngheţarea relaţiilor NATO – Rusia pentru o scurtă perioadă de timp;
- preocupare şi îngrijorare din partea statelor din Europa de Est și din CSI;
- ameninţări pe diferite canele prin purtători de cuvânt de rang inferior a
furnizorilor de arme pentru Georgia;
- au reieşit slăbiciunile sistemului de decizie la nivelul Consiliului de Securitate
al ONU;
- blocajele de natură instituţională în cadrul Uniunii Europene au evidenţiat
mecanismul greoi de luare a deciziilor în cadrul Uniunii.
- demisia (demiterea) unor șefi de servicii secrete din zona Uniunii Europene
pentru că nu au anticipat invazia Rusiei în Georgia;
- armata rusă a învins pe teren, dar în plan internaţional Rusia, ca mare putere,
a pierdut războiul în planul comunicării.
În acest context, ziarul rus „Gazeta”.scria, la 14 august 2008: „Războiul de
cinci zile împotriva Georgiei obligă Rusia să constate că nu are resurse geopolitice
pentru a-şi asuma rolul de „jandarm internaţional legitim”,
Publicația de mai sus afirmă că acţiunile Rusiei nu au fost susţinute direct de
niciun stat din lume, nici măcar din fostul spaţiu sovietic, „aceasta fiind o dovadă a
consecinţelor negative ale politicii externe ruse în ultimii ani”.
Iulian Chifu, Monica Oproiu, Narcis Bălășoiu, Războiul Ruso – Georgian Reacţiile decidenţilor în timpul crizei
, editura Curtea Veche, Bucureşti 2009
13
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Concluzii
Deşi, în conformitate cu dreptul internaţional, Georgia, fiind stat suveran,
membru ONU, era îndreptăţită să rezolve o problemă apărută pe teritoriul statului,
situaţia concretă în care se afla, având două regiuni cu etnici ruşi (Osetia de Sud şi
Abhazia) şi faptul că „Rusia lui Putin” aspiră din nou la statul de superputere şi este
mai puternică politic și militar decât „Rusia lui Boris Elţîn” îndemna leadership-ul
georgian la mai multă prudenţă.
Chiar dacă Rusia nu a reușit eliminarea fizică a lui Mihail Saakaşvili, acţiunea
militară rusă este considerată de mulți analiști geopolitici un mesaj al Moscovei la
adresa SUA privind capacitatea Rusiei de a controla spațiul din imediata vecinătate,
fără ca Washington-ul să se poată opune.
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Abstract
There are several Euro-Asian rail and road networks around Romania,
either through the North (Brest, Cop) or the South (Varna, Burgas, Istanbul,
Mersin). In order to ensure the East-West integration, it was established
that a dozen of transport corridors would be established in Eastern Europe,
three of them crossing Romania. The integration process aims at a land,
transcontinental route from the Pacific to the Atlantic Ocean...
Key words: economic corridor, Central Asia countries, ressources of raw
materials
Résumé
Il y a plusieurs liaisons eurasiatiques ferroviaires et routières qui
entourent la Roumanie, en passant soit par le Nord (Brest, Cop), soit par le
Sud (Varna, Burgas, Istanbul, Mersin). Au but de l’intégration Est-Ouest,
on a décidé la réalisation d’une dizaine de corridors de transport dans
l’Est de l’Europe, dont trois passent par la Roumanie. Dans le processus de
l’intégration, on a suivi réaliser une liaison terrestre, transcontinentale, de
Pacifique au Atlantique…
Mots-clefs : corridor économique, pays de l’Asie Centrale, ressources de
matières primaires
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1. Aspecte generale

Î

n prezent, predomină tendinţa de integrare în domeniul transporturilor, de
realizare a unor legături sigure, fluente între Europa şi Asia, între reţelele
feroviare rutiere şi de transport combinat ale celor două continente.
Există mai multe legături euroasiatice, feroviare şi rutiere, care ocolesc
România, trecând fie pe la Nord (Brest, Cop), fie pe la Sud (Varna, Burgas, Istanbul,
Mersin). În scopul integrării Est-Vest au fost stabilite 10 coridoare de transport în
Estul Europei, din care 3 trec prin România. În procesul de integrare s-a urmărit
realizarea unei legături pe uscat, transcontinentale, astfel încât să se creeze şi să
funcţioneze un „pod” euroasiatic de transport internaţional, de la Pacific la Atlantic.
Pe unele hărţi elaborate în cadrul ONU în ultimul deceniu, acest aşa-zis pod este
cuprins între transsiberian (Vladivostok-Novosibirsk-Moscova), la Nord, şi traseul
anticului „Drum al Mătăsii” (Beijng-Taşkent-Teheran-Istanbul), la Sud. Pentru
legarea spaţiului Asiei Centrale de Europa şi penetrarea obstacolelor amintite,
beneficiindu-se deja de tehnologiile moderne, după 1991 în ţările interesate, îndeosebi
ţările caucaziene şi ale Asiei Centrale, s-a lansat proiectul TRACECA (TRAnsport
Coridor Europa-Caucasus-Asia), cuprinzând principalele căi ferate şi drumuri de
legătură, de la graniţa Asiei Centrale cu China până la Marea Neagră.
Pentru a se realiza conexiunea între diferitele componente ale infrastructurilor
existente pe magistrala „Est-Vest”, este necesară rezolvarea tehnică a modului diferit
de abordare a conceptelor de dezvoltare a transporturilor (ex: diferenţa de ecartament
la căile ferate – largă – rusească, normală – europeană).
Lipsa unor terminale specializate în porturile georgiene Poti sau Batumi,
impune cooperarea internaţională în realizarea acestora, inclusiv pentru utilizarea
transportului cu feriboturile româneşti Mangalia şi Eforie (în Marea Neagră, Federaţia
Rusă mai are două feriboturi pe ecartament lărgit).
Abordarea problemei magistralei de transport Est-Vest nu poate fi îndeplinită
fără luarea în considerare a proiectelor prevăzute în cadrul programului „Cooperarea
Economică în zona Mării Negre – BSEC”, privind realizarea unei centuri de
transport a Mării Negre (propunerea Turciei).
Miniştrii Transporturilor din Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Azerbaidjan
şi România au semnat, în iulie 1996, un protocol privind evaluarea posibilităţilor
instituirii unei Conferinţe regionale a statelor prin care trece culoarul de transport
„drumul mătăsii”, care să stabilească liniile directoare ale colaborării în transporturi,
să realizeze un parteneriat în acest domeniu, să depună eforturi pentru realizarea
liniei maritime de feribot Constanţa (România)-Poti (Georgia), pentru realizarea
culoarului euro-asiatic „Drumul mătăsii”, care să lege Oceanul Pacific de Oceanul
Atlantic şi să faciliteze dezvoltarea Zonei Libere Constanţa Sud.
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Deschiderea acestor culoare de transport a făcut, de-a lungul anilor, obiectul a
numeroase întâlniri la nivel de experţi în transporturi şi de miniştri ai transporturilor,
precum şi la nivel prezidenţial, în cadrul unor conferinţe pe tema cooperării în zona
„Marea Neagră”.
La Conferinţa Paneuropeană a Miniştrilor Transporturilor din insula Creta,
din martie 1994, care a stabilit coridoarele de transport din Europa Centrală şi de
Est, s-a hotărât ca teritoriul României sa fie străbătut de coridorul 4 (Dresda –
Praga –Bratislava – Györ – Budapesta – Arad – Craiova – Sofia – Salonic/Plovdiv
– Istanbul), cu ramura 4 C (Arad – Bucureşti - Constanţa), coridorul 7 Dunăre –
Main – Rin) şi coridorul 9 (Helsinki – St. Petersburg – Pskov – Vitebsk – Kiev –
Liubasivka – Chişinău – Bucureşti - Plovdiv). Este de remarcat că, prin realizarea
legăturii maritime între Constanţa Sud (România) şi Samsun (Turcia), transportul
materiilor prime şi al produselor finite între Asia şi Europa (şi invers) s-a realizat prin
contribuţia României, cu utilizarea navelor feribot Mangalia şi Eforie.
Ramura 4 C continuă de la Constanţa (portul Agigea), la Samsun (Coasta de
Nord a Anatoliei din Turcia), prin linia de feribot care este deservită de două nave
româneşti specializate – Eforie şi Mangalia, această linie fiind înscrisă în Acordul
European privind Marile Linii de Transport Internaţional Combinat şi Instalaţii
Conexe (AGTC), încheiat la Geneva la 1 februarie 1991, acord la care şi România
a aderat. Prin această linie feribot, se deschide o legătură stabilă şi eficientă între
Europa şi ţările din Orientul Apropiat şi Mijlociu (Iran, Irak, Siria ş.a.), atât cu
vehicule de cale ferată, cât şi cu autovehicule (RO-RO).
În porturile Constanţa şi Samsun sunt prevăzute cu terminale speciale şi
instalaţii complexe pentru încărcarea vagoanelor de cale ferată, terminale-platforme
pentru autovehicule, iar în apropierea terminalului de feribot se află Zona Liberă a
Portului Constanţa, cu posibilităţi largi de depozitare şi prelucrare a mărfurilor în
tranzit între Europa şi Orientul Apropiat şi Mijlociu.
Navele feribot sunt organizate pe trei punţi, cu posibilitatea de transfer a
vagoanelor şi autovehiculelor la încărcare/descărcare, cu ajutorul liftului, iar manevra
vagoanelor la locurile stabilite prin cargoplan se face cu ajutorul locomotivelor de
manevră proprii ale navelor şi ale plăcilor turnante de la punţi. O navă feribot poate
prelua 108 vagoane de cale ferată sau 125 autovehicule, ori 70 vagoane de cale
ferată şi 40 autovehicule. Linia de feribot între cele două porturi este de 711 km şi
se parcurge în circa 30 ore, rezultând o reducere substanţială a distanţei şi duratei de
transport.
O altă linie de transport combinat, care este necesar să intre în funcţiune,
este legătura între porturile Constanţa (România) şi Poti (Georgia) sau Batumi,
porturi care vor reprezenta două puncte de plecare principale în crearea coridorului
TRACECA. Această linie de transport se încadrează într-un coridor de legătură între
oceanele Pacific şi Atlantic ce parcurge următoarele distanţe: portul LianyungandUrumqi (China) – Drujba – Alma Ata – Taşkent – Turkmenbashi (ţările Asiei
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Centrale) – Baku – Tbilisi – Poti – Constanţa – Curtici – Viena – Rotterdam. Traseul,
cu o lungime de circa 13.500 km, străbate mai multe ţări şi se poate parcurge în sistem
de transport combinat, adică terestru şi maritim, prin traversarea Mării Caspice şi a
Mării Negre. Portul Poti operează cca 2,3 milioane tone anual, cu tendinţe de creştere
până la 2,8 milioane tone anual.
Pe continentul nord-american, există şapte coridoare de transport între Oceanul
Pacific şi Oceanul Atlantic, două în Canada şi cinci pe teritoriul SUA.
Între Asia şi Europa se află un singur coridor de transport terestru şi anume
calea ferată transsiberiană.
Este evidentă legătura strânsă între creşterea economică a statelor, dezvoltarea
transporturilor, în special a celor combinate şi, în consecinţă, a comerţului.
Pledoaria pentru deschiderea de noi legături de transport între Europa, Asia
şi Orientul Apropiat şi Mijlociu vizează creşterea economică a ţărilor străbătute de
coridoarele propuse, precum şi a ţărilor adiacente acestora (ţările Asiei Centrale şi
caucaziene sunt regiuni bogate în materii prime; să amintim că Uzbekistan produce
patru milioane tone de bumbac; rezervele de petrol şi gaze naturale din Marea Caspică
sunt, de asemenea, notabile). Totodată, ţările Asiei Centrale constituie o piaţă de
desfacere importantă.
Din punct de vedere tehnic, parcursul feroviar are mai multe interfeţe, care
ridică unele probleme şi anume:
• traversarea Mării Negre, între Constanţa şi Poti, cu navele feribot. Dacă
portul Constanţa este dotat cu toate echipamentele necesare unui terminal de feribot,
portul Poti trebuie construit pentru a putea primi nave mari şi echipat cu instalaţiile
necesare, mai ales că în acest punct se schimbă ecartamentul (de la 1520 mm la 1435
mm);
• linia de cale ferată Poti-Baku necesită o reparaţie substanţială, iar cele cinci
feriboturi din Marea Caspică pot prelua fiecare numai 27 vagoane;
• portul Baku preia şi traficul dinspre Aqtau, port situat pe malul de nord-est al
Mării Caspice, pe teritoriul Kazahstanului;
• în staţia Drujba există o altă schimbare de ecartament.
Din punct de vedere politic, menţionăm, în primul rând, voinţa guvernelor din
ţările Asiei Centrale de a se realiza un schimb mai rapid de mărfuri (materii prime şi
mărfuri manufacturate) pe un nou coridor, mai eficient şi rapid.
Faptul este stipulat în mai multe convenţii şi declaraţii, soluţia fiind programul
TRACECA.
A fost evidenţiată existenţa unor mari cantităţi de resurse minerale în zona
Asiei Centrale, corelată cu dificultăţile legate de lipsa ieşirii la mare deschisă a ţărilor
riverane Mării Caspice (mare închisă), cât şi cu restricţiile de circulaţie impuse de
strâmtorile Bosfor şi Dardanele, care conduc la necesitatea identificării unor noi
soluţii privind culoarele de transport. Se constată existenţa unei competiţii privind
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dirijarea acestor culoare, fie prin Rusia spre porturile Marii Negre, fie prin Turcia
către porturile din Mediterana, fie prin Kazahstan către Iran şi China. Până în prezent
s-a optat în principiu pentru realizarea proiectelor de transport spre Marea Neagră.
În acest context, în august 1997, s-a înfiinţat Fundaţia „România la Răscruce”,
care avea ca scop promovarea avantajelor pe care le prezintă România în drumul
hidrocarburilor din zona Mării Caspice spre Occident.
România propune realizarea unui coridor economic de transport prin Marea
Neagră către portul Constanţa şi utilizarea, în continuare, a legăturilor europene şi a
capacităţilor de prelucrare şi depozitare ale României.
2. Interesele strategice ale României în zona Caucazului şi Mării Caspice.
Aspecte geopolitice ale zonei
A. Contextul geostrategic
Fiecare ţară este posesoarea unui patrimoniu de substanţe minerale utile, a
cărui evidenţiere se realizează printr-o mulţime de date şi informaţii geologice.
La rândul său, cercetarea geologică are în componenţă subsistemul cercetării
fundamentale şi subsistemul cercetării aplicative.
Cunoaşterea geologică fundamentală a atins deja un anumit grad de globalizare,
urmare a promovării cercetării cu instalaţii, echipamente, instrumente ş.a. de mare
rezoluţie.
Tehnica cercetării geologice este îmbogăţită cu ajutorul „tehnologiilor
reziduale”, provenite cel mai adesea din sfera militară. Se constată că sateliţii,
geofizica şi procedeele operaţionale de căutare, analizoarele, evidenţierea anomaliilor
din câmpul terestru şi cosmic, diferenţierea electrochimică şi disjuncţia fenomenelor
fizice, în momentul în care ajung la un grad de perimare în sfera militară (depășite din
punct de vedere al cerințelor performanței militare), devin elemente ce se transferă în
zona complementară productivă. În acest context, acumulările de substanţe minerale
utile nu mai sunt caracterizate de cunoaşteri limitate.
Comunitatea internaţională devine tot mai mult posesoarea informaţiilor de
bază privind existenţa şi conturul zăcămintelor de substanţe minerale solide (din
subsol), de hidrocarburi de pe fundul mărilor şi oceanelor, informaţii care circulă în
mod liber prin canalele de informare.
Zona Caspică a intrat în atenţia utilizatorilor de petrol şi gaze din două motive
principale:
• cunoaşterea efectivă (clasică) a existenţei acumulărilor de hidrocarburi din
zonă (Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Georgia);
• cerinţa politico-strategică nou apărută în zonă, odată cu dezmembrarea fostei
URSS şi tendinţa centrifugă a ţărilor constituite, pentru crearea de noi coridoare,
independente, de comunicare economică.
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Încă din primii ani ai secolului XXI, statele ex-sovietice din bazinul Mării
Caspice (în principal Kazahstan, Turkmenistan şi Azerbaidjan) devin una dintre cele
trei surse principale de aprovizionare a pieţei mondiale cu petrol şi gaze naturale,
alături de Orientul Mijlociu (inclusiv Iranul) şi de Federaţia Rusă.
Miza economică şi politică, îndeosebi pentru Europa, a accesului la noi resurse
energetice este considerabilă.
Din punct de vedere geografic, toate aceste trei surse majore de hidrocarburi se
situează pe o axă nord-sud, din Siberia Orientală până în Golful Persic. Eventuala lor
contopire sub controlul unui condominiu ruso-iranian reprezintă cel mai puţin dorit
scenariu posibil, din punctul de vedere al securităţii energetice a economiei mondiale.
Prevenirea unei asemenea evoluţii poate deveni un obiectiv strategic fundamental şi
constant al Occidentului.
Motivaţia acestei atitudini, reflectate într-o măsură crescândă în acţiuni
concrete, posibil chiar drastice, îşi are rădăcina în câteva constatări de fapt care
implică interesele naţionale vitale ale principalilor jucători de pe eşichierul mondial:
• Statele Unite au depăşit, în anul 1996, pragul critic de 50 % al acoperirii din
import a necesarului de purtători de energie, dependenţa exagerată de resursele din
Golf, fiind intolerabilă pentru o superputere ca SUA;
• dinamismul economic al ţărilor din zona Asia-Pacific, relativ săracă în resurse
energetice proprii, va crea în continuare, în ciuda reversurilor temporare, o presiune
tot mai mare asupra pieţei mondiale de hidrocarburi (deschiderea economică, a
Chinei în special, poate să contribuie la majorarea acestei presiuni, așa cum dealtfel
s-a și întâmplat în aceste ultime decenii);
• creşterea masivă a necesarului de import pentru Europa, cu precădere de gaze
naturale, a impus, la orizontul anului 2005, diversificarea surselor de aprovizionare
pentru atenuarea dependenţei excesive de Rusia şi Algeria (acest obiectiv a fost
realizat însă în foarte mică măsură, dependențele energetice de Rusia fiind în
continuare extrem de mari).
Toate aceste elemente explică efortul principalelor companii petroliere
multinaţionale (CHEVRON, BP, ENI/AGIP, EXXON, AMOCO, SHELL, ARCO,
PENNZOIL, UNOCAL, ELF, TOTAL, STATOIL), la care se adaugă giganţii ruşi
(GAZPROM, LUKOIL), chinezi (NPCC) şi japonezi (ITOCHU), de a fi angajat și de
a angaja și în continuare investiţii masive (peste 30 miliarde dolari la sfârşitul anului
1997), la îndemnul şi cu sprijinul politic al guvernelor respective, în dezvoltarea
exploatărilor de petrol şi gaze din zona Mării Caspice.
Obiectivul detaşării bazinului caspic din axa nord-sud este urmărit de Statele
Unite, cu sprijin explicit din partea principalelor puteri vest-europene şi implicit din
partea Chinei, prin promovarea unor rute de export alternative pe direcţia est-vest.
Elementele de concurenţă, vizibile de altfel, se subordonează în fapt acestui obiectiv
de factură strategică.
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B. Producţia de hidrocarburi şi traseele conductelor
Capacitatea de export de ţiţei, în raport cu rezervele identificate şi cu
investiţiile efectuate în sectorul de exploatare, a principalelor ţări producătoare din
zonă (Kazahstan, Azerbaidjan, Turkmenistan) este estimată la 150-200 milioane tone
pe an la nivelul anului 2010.
Anumite cantităţi de petrol din prima fază de exploatare (early oil) au început
deja să fie exportate, folosind sistemul de conducte rusesc, gestionat de societatea
monopolistă de stat TRANSNEFT, spre Marea Baltică şi, prin Ucraina, spre Europa,
conducta reabilitată cu capacitate redusă, până la 5 milioane tone pe an, BakuGroznîi-Novorossiisk, traseul fluvial Volga-Don şi cel feroviar Baku-Batumi.
Se afla, la data respectivă, în faze avansate de execuţie oleoductul Caspician
Pipeline Consortium (CPC), pe ruta Komsomolsk-Tihoretk-Novorossiisk, care urma
să preia producţia de ţiţei a giganticelor zăcăminte Tenghiz şi Karaciaganak din
Kazahstan (capacitate de 27 milioane tone pe an în anul 2003 şi 67 milioane tone în
2010) şi conducta Baku-Supsa (capacitate 8-10 milioane tone pe an).
În luna octombrie 1998, a început construirea unei conducte magistrale
Baku-Ceyhan, pe litoralul mediteranean al Turciei, în vecinătatea frontierei cu Siria
(capacitate proiectată 40-45 milioane tone pe an). După cum se știe, acest proiect a
fost deja realizat. Confirmarea fezabilităţii proiectului unei duble conducte, de petrol
şi gaze, cu subtraversarea Mării Caspice, poate modifica substanţial datele tehnice
ale oleoductului Baku-Ceyhan, prin aportul unor cantităţi suplimentare de ţiţei din
Kazahstan şi Turkmenistan. Se are în vedere dezvoltarea unui sistem de conducte
şi pe direcţia est, spre China, cel puţin de la zăcămintele Uzen şi Aktiubinsk din
Kazahstan. Deşi infrastructura necesară există, cel puţin parţial, transferul de ţiţei
spre sud, până la terminalul iranian, este blocat din motive politice.
Pe termen scurt şi mediu, cea mai mare parte a ţiţeiului extras din zona CaucazCaspica, precum şi o cotă însemnată a ţiţeiului din Federaţia Rusă (70 milioane tone
pe an în 2004-2005) vor avea ca debuşee maritime porturi situate pe coasta de est a
Mării Negre (în principal Novorossiisk în Rusia, Supsa şi Batumi în Georgia, posibil
Samsun în Turcia). De aici, ţiţeiul nu poate lua drumul spre pieţele mondiale decât
prin strâmtori, a căror capacitate este limitată, potrivit specialiştilor, la circa 70
milioane tone pe an, sau prin terminale aflate pe coasta de vest, în Ucraina, România
şi Bulgaria, dar și prin conducta Baku-Ceyhan.
Gaze naturale. Turkmenistanul, locul trei mondial după Rusia şi Iran, din
punctul de vedere al rezervelor confirmate, dar şi Kazahstanul, Uzbekistanul şi
Azerbaidjanul, vor fi în anii următori mari exportatori de gaze naturale.
Până acum, transportul gazelor din regiune spre piaţa europeană, în cantităţi
mici faţă de potenţialul existent, s-a efectuat exclusiv prin sistemul de conducte
controlat de compania rusă GAZPROM, în condiţii comerciale oneroase, atât pentru
producători cât şi pentru beneficiari.
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Este avută în vedere şi perspectiva construirii unor gazoducte pe direcţia sudest spre Pakistan, prin Afganistan şi pe direcţia est spre China, prin Kazahstan şi/
sau Kîrgîzstan. Aceste proiecte se află încă în faza de studii preliminare, iar în cazul
Afganistanului prezintă dificultăţi ce par deocamdată insurmontabile.
Se poartă negocieri pentru structurarea financiară a proiectului unei conducte
magistrale din Turkmenistan în Turcia, cu subtraversarea Mării Caspice şi, în
continuare, spre Europa prin Bulgaria, România, Ungaria şi Austria. O variantă a
acestui traseu ar putea trece prin Iran unde există deja infrastructura necesară prin
sudul Mării Caspice până în Turcia şi, mai departe, spre Europa.
C. Pieţe de perspectivă
Potrivit estimărilor oficiale ale Consiliului Securităţii Naţionale al S.U.A.,
încasările realizate de ţările riverane Mării Caspice, mai puţin Rusia şi Iranul, numai
din exportul de petrol, se vor cifra la peste 4000 miliarde dolari în următorii 10-15
ani. Dacă se adaugă la acestea şi prognozele privind veniturile probabile din exportul
de gaze naturale şi de petrol, precum şi de alte materiale strategice (uraniu, aur,
bumbac, metale neferoase) este evident că zona Caucaz-Caspica se află în pragul
unei decolări economice comparabile numai cu cea a unor ţări din Golf (Kuwait,
Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite) în urma cu 30-40 de ani.
Este de prevăzut că fluxurile economice de mărfuri generale, în ambele
sensuri, între Europa şi statele din Asia Centrală şi Caucaz, vor cunoaşte o creştere
geometrică în următoarele decenii, în pofida intereselor conflictuale ale marilor actori
și efectelor actualei crize financiare. Singura constrângere majoră o constituie starea
infrastructurii de transporturi (maritime - inclusiv amenajări portuare, feroviare,
rutiere şi aeriene), pe traseul „Drumului Mătăsii”, care include în mod natural şi
România, situată la intersecţia a trei coridoare paneuropene convenite: 4, 7 şi 9.
Preocupările legate de realizarea coridorului intercontinental Europa-CaucazAsia Centrală (TRACECA) au intrat într-o fază activă, în urma finalizării studiilor
de ansamblu şi definitivării, cu sprijinul experţilor comunitari, a cadrului juridic
multilateral (semnarea unui pachet de acorduri având ca obiect operaţionalizarea
coridorului TRACECA).
3. Obiective strategice ale României
România dispune de atuuri serioase şi solide pentru a se plasa într-o poziţie
favorabilă pe termen lung, în ecuaţia strategică energie-securitate, ca placă turnantă
şi punct de racord al unor interese ce pot fi convergente. Având în vedere avantajul
oferit de trecerea directă din Marea Neagră către Dunăre, România poate juca un
rol cheie în punerea în practică a planurilor de modernizare a căilor de transport
şi comunicaţie pe Marea Neagră. Pledează în acest sens portul Constanţa, cel mai
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mare, mai bine amenajat şi utilat port de la Marea Neagră, faptul că infrastructura
de transporturi terestre şi aeriene poate fi adusă relativ repede la standarde europene
acceptabile, capacităţile de rafinare şi prelucrare petrochimică, potenţialul industrial
şi agricol, precum şi cel existent în sectorul de cercetare-proiectare-dezvoltare.
Pe plan intern:
a) Adaptarea strategiei energetice naţionale pe termen mediu şi lung, în
vederea corelării modulate a obiectivelor proprii cu programele Uniunii Europene
în domeniul energiei, pornind de la cerinţa maximalizării avantajelor competitive ale
României, prin poziţionarea sa pe traseul fluxurilor de hidrocarburi din zona Mării
Caspice;
b) Asumarea în perspectivă, de către România a rolului de furnizor zonal de
energie (regional energy provider), mai ales la electricitate şi gaze de petrol lichefiate
(LPG), ţinând seama de realităţile pieţei şi de creşterea anticipată a cererii, ca urmare
a iminentei închideri a unor centrale nucleare nefiabile de concepţie depăşită;
c) Garantarea pe termen lung a siguranţei energetice a ţării (în prezent excesiv
de dependentă de livrările de petrol şi gaze provenite din Federaţia Rusă), prin
diversificarea surselor de aprovizionare şi interconectarea cu reţelele europene de
conducte şi linii de înaltă tensiune;
d) Coordonarea la nivel naţional, cu respectarea principiului liberei concurenţe,
a modului în care se realizează un echilibru relativ de interese între principalii
parteneri din Uniunea Europeană, Statele Unite, Federaţia Rusă, Japonia şi, în
perspectivă, China, în cadrul procesului de privatizare şi stimulare a investiţiilor
directe în sectorul energetic din România, pentru evitarea dobândirii unor poziţii de
monopol;
e) Asigurarea unui control rezonabil asupra acoperirii cerinţelor curente şi
viitoare ale dispozitivului de apărare a ţării, de asigurare cu materiale (în special
carburanţi şi lubrifianţi) din producţia naţională, inclusiv asupra construirii de stocuri
strategice;
f) Dezvoltarea progresivă, prin folosirea instrumentelor economiei de piaţă, a
unor capacităţi de producţie competitive în industrie şi agricultură, cu orientare spre
exportul pe pieţele solvabile şi, previzibil, tot mai exigente ale zonei Caucazului şi
Asiei Centrale;
g) Evaluarea periodică a priorităţilor investiţionale proprii şi cu atragere de
capital străin, pentru dezvoltarea infrastructurilor de transporturi (maritime, fluviale,
rutiere, feroviare, aeriene, conducte, linii de înaltă tensiune), comunicaţii şi amenajări
de puncte de frontieră, în vederea punerii de acord cu realitatea fluxurilor comerciale
în şi din România, atât ca ţară de origine sau destinaţie, cât şi ca ţară de tranzit.
Pe plan extern:
a) Cultivarea atentă şi diferenţiată, în funcţie de interesele concrete ale
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României, a relaţiilor bilaterale cu statele din zona Caucaz-Caspică, inclusiv cu
Federaţia Rusă, prin:
• contacte politice de nivel, realizate conform unui program coerent şi riguros
urmărit;
• modernizarea şi completarea cadrului juridic al relaţiilor bilaterale
precum şi, după caz, promovarea unor instrumente juridice multilaterale;
• încadrarea, inclusiv sub aspectul activităţii de informaţii operative şi dotarea
corespunzătoare cu aparatură pentru transmisiuni cifrate a oficiilor diplomatice ale
României în zonă; deschiderea unor ambasade noi la Baku (Azerbaidjan) şi la Erevan
(Armenia), precum şi a unor oficii consulare la Novorossiisk (Federația Rusa) şi Poti
(Georgia);
b) Includerea şi menţinerea permanentă pe agenda convorbirilor politice
cu statele care au interese speciale în zona Caucaz-Caspica (SUA, Rusia, Marea
Britanie, Italia, Franţa, Germania, Norvegia, China, Japonia) precum şi cu instituţiile
financiare internaţionale, a tematicii politice şi economice regionale, cu sublinierea
potenţialului României şi a disponibilităţii sale de a se angaja în acţiuni comune, mai
ales sub aspectul atragerii de investiţii şi finanţări pentru proiecte proprii;
c) Angajarea, în continuare, a unor discuţii concrete, la nivel guvernamental,
cu celelalte ţări de pe litoralul vestic şi sudic al Mării Negre (Ucraina, Bulgaria,
Turcia), concurente ale României pentru rolul de pivot al transferului de hidrocarburi
între Asia Centrală şi Europa, în vederea promovării conceptului unei colaborări
constructive, neconfruntaţionale, prin potențarea avantajelor competitive ale fiecărei
ţări;
d) Identificarea şi promovarea unor interese comune, pornind de la rolul
asumat de România pe traseul „Drumului mătăsii”, în relaţiile cu unele ţări centraleuropene, în special Polonia şi Ungaria, precum şi cu statele potenţial beneficiare din
Europa de S-E;
e) Valorificarea mai activă, pe baze reciproc avantajoase, a potenţialului
uman (specialişti, tehnicieni şi economişti care sunt cunoscători ai limbii ruse) şi
a contactelor statornicite încă din vremea fostei URSS, de care dispune Republica
Moldova în zona Caucaz-Caspica;
f) Întreţinerea unui dialog permanent cu compartimentele de specialitate ale
instituţiilor europene şi atlantice (planificarea politică, coordonatorii programelor de
asistenţă PHARE şi TACIS, precum şi a programelor TRACECA şi INOGATE ale
Uniunii Europene, diviziile politică regională şi pentru infrastructura de securitate,
ale Secretariatului NATO), OSCE, CEE/ONU, Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, Iniţiativa Central Europeană, CEFTA, CEMEN, SECI etc., pentru
marcarea şi susţinerea intereselor specifice ale României în legătură cu zona CaucazCaspica;
g) Dobândirea de către societăţile comerciale româneşti, cu sprijinul politic
necesar, a unor poziţii stabile zonei Caucaz-Caspica, prin participarea la licitaţii
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internaţionale pentru proiecte cu finanţare asigurată şi prin acţiuni directe (oferte
pentru furnizarea de tehnologii, servicii de consultanţă şi proiectare, lucrări de
antrepriză şi construcţii-montaj, eventual în asociere cu parteneri străini puternici,
iar, în perspectivă, prin export de capital);
h) Promovarea activă a imaginii României, ca ţară pivot pe traseul fluxurilor
economice dintre Europa şi zona Caucaz-Caspica şi constituirea în acest scop a
unui fond special, inclusiv prin sprijin bugetar, gestionat de Forumul „România la
răscruce” pentru:
• asigurarea participării unor experţi români la principalele conferinţe,
simpozioane, mese rotunde, dedicate dezbaterii diverselor aspecte ale problematicii
zonei Caucaz-Caspica, de interes special pentru România;
• constituirea, în acest scop, a unui fond documentar de pregătire a unor modele
de punctaje pentru expunere;
• elaborarea unor materiale de prezentare a potenţialului României, precum
şi a unor proiecte concrete în legătură cu problematica zonei Caucaz-Caspica, în
limbile engleză şi rusă, conform exigenţelor calitative internaţionale, de structură,
conţinut şi aspect grafic, în format clasic şi pe suport electronic;
• continuarea publicării buletinului tematic special cu difuzare nominală,
„Drumul Mătăsii” şi crearea unei pagini a Forumului „România la răscruce” pe
INTERNET.
Problema transportului hidrocarburilor din zona Mării Caspice va fi de o
importanţă crucială pentru dezvoltarea şi valorificarea resurselor locale. Sistemul de
transport care se va crea, trebuie să fie, în primul rând, sigur şi stabil pe termen lung
şi să fie garantat de statele tranzitate.
Alternativele posibile este necesar să se structureze pe un sistem complex de
alianţe şi acorduri de parteneriat, care să garanteze dezvoltarea imenselor resurse
existente şi să contribuie la:
• stimularea interesului ţărilor Asiei Centrale pentru dezvoltarea relaţiilor cu
statele europene;
• crearea unei alternative sigure de aprovizionare a Europei cu petrol şi alte
materii prime, în condiţiile unor posibile situaţii conflictuale în zona celorlalte
coridoare adiacente.
Poziţia și poziționarea României
România este ideal poziţionată pentru a juca efectiv un „rol de pivot”, atât ca
ţară de tranzit cât şi ca participantă activă pe traseul marilor fluxuri economice, cu
o dinamică ascendentă previzibilă între Europa şi Asia. România este producător,
importator, precum şi prelucrător de produse petroliere, având o capacitate de
procesare de 34 milioane tone ţiţei anual şi dispunând de o importantă industrie
petrochimică, de o reţea naţională de transport (portul Constanţa poate prelua 24
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milioane tone anual), putând asigura un export al produselor rafinate de 12 milioane
tone.
Sistemul de conducte, care include şi producţia naţională, a fost conceput
autarhic, astfel că, în prezent, companiile naţionale CONPET şi ROMPETROL
acţionează pentru racordarea la reţeaua europeană de transport a petrolului şi gazelor
în sistemul INOGATE, sistem care are drept obiectiv elaborarea şi punerea în aplicare
a strategiei pe termen lung pentru întărirea securităţii energetice la scara întregului
continent, prin reabilitarea, extinderea şi interconectarea reţelelor de conducte de
petrol şi gaze naturale.
Resursele de gaze naturale ale României fiind în curs de epuizare, se are în
vedere diversificarea sursei de aprovizionare, oferite până în prezent de societatea
rusească Gazprom, prin racordarea la sistemul de transport european, traversând
Ungaria, respectiv la cel ucrainean, tranzitând Republica Moldova. Urma ca România
să aibă acces şi la conducta magistrală Turkmenistan-Marea Caspică, beneficiind de
resursele de gaze transportate prin Turcia şi Bulgaria spre vestul continentului.
Interesele României faţă de coridorul Europa-Asia nu constau numai în
asigurarea cu resurse energetice necesare, ci şi în faptul că exporturile unor asemenea
produse din ţările Asiei Centrale vor genera venituri de patru mii miliarde dolari, ceea
ce va oferi oportunitatea unui avânt economic în statele respective. Caucazul poate
deveni una din zonele economice cele mai dinamice ale lumii, acum, la începutul sec.
XXI. Având în vedere aceasta, putem spune că ţările caucaziene, în număr de trei –
Azerbaidjan, Georgia şi Armenia – au avut întotdeauna posibilitatea unei legături
directe, maritime, cu Marea Neagră. Cu toate acestea, nici în prezent ele nu au o linie
maritimă de legătură cu Constanţa. În schimb, au linii spre Varna, Burgas, Istanbul,
Salonic, Atena, Sicilia. Fireşte, aceste ţări ar dori o legătură de transport permanentă
cu România, dar ar vrea ca partea română să aducă infrastructura necesară – nave,
terminale, mijloace de manipulare etc.
Când s-a pus problema unui coridor de transport în Marea Neagră între
Constanţa și Poti/Batumi, partea română s-a arătat interesată, dorind să utilizeze mai
bine navele Eforie şi Mangalia, care sunt nave de tip feribot, cu capacitate de 108
vagoane, de ecartament european, aşa cum s-a arătat, standard 1435 mm. Datorită
diferenţei de ecartament şi condiţiilor de acostare la dană în portul Poti, aceste două
nave n-au putut fi folosite. În prezent, România este interesată să întreţină legături de
transport cu porturile georgiene, în sistemele RO-RO şi conteiner.
O privire globală arată că România are legături feroviare directe cu oricare
ţară din CSI, dispunând de capacităţi de transbordare/transpunere în staţiile de cale
ferată situate la frontiera de uscat a ţării noastre, şi anume la Galaţi, Cristeşti Jijia,
Dorneşti şi Halmeu. De asemenea, oferă o legătură permanentă cu ţările Asiei
Centrale, via Iran-Turcia prin linia de feribot Constanţa – Samsun (711 km).
În aceste condiţii, un coridor de transport peste Marea Caspică, Caucaz și
Marea Neagră, via Constanţa, poate fi oportun numai dacă ţările interesate asigură
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infrastructurile din parcurs şi trafic suficient.
Marea problemă la transferul uscat–mare în porturile Georgiei aflate pe litoralul
Marii Negre – Poti şi Batumi – este incompatibilitatea ecartamentelor feroviare. În
Europa, deci şi în România, ecartamentul căilor ferate este de 1435 mm, în timp ce
în ţările caucaziene, cele ale Asiei Centrale şi în toate ţările CSI este de 1520 mm.
Diferenţa de ecartament impune transbordarea/transpunerea vagoanelor în porturile
georgiene, operaţiuni care nu se pot face din lipsa infrastructurilor necesare. O
posibilă rezolvare a acestei incompatibilităţi o reprezintă realizarea unui terminal de
transbordare/transpunere 1435/1520 mm într-un port situat pe ţărmul estic al Mării
Negre.
România dispune de cel mai mare şi bine utilat port de pe litoralul vestic al
Mării Negre, racordat firesc la marile coridoare europene şi la culoarul de transport
transcaucazian. România are mari capacităţi subutilizate în industria de rafinare şi
prelucrare petrochimică. România are capacitatea de a deveni într-un timp relativ
scurt, un furnizor important de energie electrică, pe baze convenţionale şi nucleare,
oferind o alternativă de completare atrăgătoare pentru statele învecinate, aflate
într-o dependenţă periculoasă de o singură sursă. De asemenea, este în curs de a
se implementa o infrastructură modernă de telecomunicaţii, la nivelul exigenţelor
europene şi internaţionale. Programele de privatizare şi reformă ale guvernelor
care s-au succedat la conducerea României au fost și sunt acceptate şi de instituţiile
financiare europene şi internaţionale.
Valorificarea potenţialului României se poate realiza numai prin atragerea
unor investiţii străine şi substanţiale – ca volum şi din punctul de vedere al selecţiei
inteligente a partenerilor – în condiţiile unei ascuţite concurenţe internaţionale, pe
deplin previzibile.
Din punct de vedere economic, este bine, considerăm noi, ca România să
acţioneze, în continuare, pe următoarele direcţii:
• crearea unui sistem de relaţii economice şi politice, care să ducă la dezvoltarea
economică şi la creşterea stabilităţii în zonă, prin armonizarea intereselor;
• acoperirea deficitului de resurse existent în zona Europei Centrale şi de Est,
prin crearea unei căi alternative de aprovizionare cu petrol, gaze naturale şi alte
materii prime sau produse agroalimentare din zona Mării Caspice;
• stimularea activităţii de extracţie a ţiţeiului din zonă, prin atenuarea
restricţiilor generate de insuficienţa infrastructurilor de transport;
• dezvoltarea unei pieţe atractive pentru investiţiile occidentale, atât în zona
Mării Caspice (extracţie, transport) cât şi în România (participarea la privatizarea
rafinăriilor şi a combinatelor petrochimice existente);
• facilitarea accesului investitorilor occidentali din bazinul petrolier al Mării
Caspice către o piaţă de consum de circa 50-70 milioane tone petrol/an din Europa
Centrală şi de Est;
• valorificarea posibilităţilor de depozitare, distribuţie şi comercializare pe
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care le oferă România, prin portul Constanţa şi a legăturilor acestuia cu culoarele
europene de transport fluid (conducte petroliere şi de gaz), feroviar, rutier şi fluvial
(Dunăre-Rin);
• utilizarea capacităţilor româneşti de procesare a ţiţeiului brut sau a gazelor
naturale pentru realizarea unor produse petroliere sau chimice, necesare pieţei central
şi est europene şi a celei din Asia Centrală.
Multe dintre obiectivele propuse prin proiectele care s-au derulat sau nu în
acești ani n-au fost realizate. Odată cu integrarea țării în Uniune Europeană, unele
dintre proiectele mari, de frumoasă perspectivă, pentru dezvoltarea durabilă – inclusiv
cele privind valorificarea corespunzătoare a celui mai mare și mai modern port de la
Marea Neagră, Constanța – au fost abandonate sau lăsate de izbeliște. Țara a intrat
complet nepregătită într-o ecuație generată de o criză care, la rândul ei, este foarte
greu de explicat și de înțeles.
Am relevat aici și acum aceste considerații, în speranța că șansele uriașe pe
care România încă le mari are în a-și valorifica uriașul ei potențial de creativitate, de
resurse și de reconfigurare a unui mare proiect european de transport complex euroasiatic, evident, în cadrul Uniunii Europene, vor fi, cu înțelepciune, valorificate.
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ELEMENTE DE STRATEGIE
A NATO ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
INFORMATICE
Profesor universitar doctor inginer Aurel ȘERB1
Abstract
Cyber attacks continue to pose a real threat to NATO and cyber defence
will continue to be a core capability of the Alliance. The NATO Policy on
Cyber Defence will be implemented by NATO’s political, military and technical
authorities, as well as by individual Allies.
Keywords: vulnerability, threat, cyber security, NATO
1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Î

ntr-un război în spațiul cibernetic, nu contează locația. Atacurile pot fi
lansate din orice loc. Există suficiente soluții, inclusiv instrumente care să
fie achiziționate de pe piața liberă a răufăcătorilor, care sunt disponibile pentru a
iniția atacuri în spațiul cibernetic, și pentru a preveni posibile contramăsuri.
În contextul expansiunii galopante a Internetului este posibil ca state, chiar
puternice, să-și piardă credibilitatea și legitimitatea dacă ele pierd controlul asupra
protejării spațiului lor cibernetic.
În 25.06.2009, primul ministru al Marii Britanii, Gordon Brown, spunea:
“Așa cum în secolul al 19-lea a trebuit să securizăm marea pentru securitatea și
prosperitatea noastră națională, iar în secolul 20 a trebuit să securizăm aerul, în
secolul 21 trebuie să ne securizăm poziția noastră în spațiul cibernetic, astfel încât
să oferim oamenilor și afacerilor încrederea că ei vor opera acolo în siguranță”. Din
punct de vedere strict militar, spațiul cibernetic poate fi văzut acum ca un al cincilea
spațiu care trebuie apărat, alături de spațiul terestru, de cel maritim, de cel aerian și
de cel cosmic.
1

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

130 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
2. NECESITATEA UNEI STRATEGII LIMPEZI REFERITOARE LA
SECURITATEA INFORMATICĂ
O foarte bună argumentare a necesității unei strategii limpezi referitoare la
securitatea informatică este oferită în [NATO11a]. Câteva dintre elementele din acest
document vor fi prezentate și în continuare.
Data de 11 septembrie a fost deseori denumită ziua care a schimbat totul.
Este posibil ca acest lucru să nu fie adevărat pentru viaţa noastră de zi cu zi, dar
în domeniul securităţii, el a marcat într-adevăr o nouă eră. Percepţiile noastre
tradiţionale în privinţa ameninţărilor s-au prăbuşit odată cu Turnurile Gemene.
Scenariul Războiului Rece, care dominase timp de peste 50 de ani, a fost modificat în
mod radical şi irevocabil. Ameninţarea nu mai avea o adresă clară (naţională) a unui
expeditor. Graniţele au devenit fără sens, aşa cum s-a întâmplat cu regulile militare
de spaţiu şi timp. Folosirea aeronavelor civile ca instrumente ale unui atac terorist a
demonstrat că aproape orice lucru s-ar putea transforma într-o armă, oricând. Brusc,
nimic nu mai părea imposibil sau de neconceput.
Această descriere este aproape similară cu cea a ameninţărilor cibernetice. Pe
parcursul ultimilor 20 de ani, tehnologia informaţiilor s-a dezvoltat deosebit de mult.
De la un instrument administrativ pentru optimizarea proceselor de birou, aceasta
reprezintă acum un instrument strategic al industriei, administraţiei şi armatei. Înainte
de 11 septembrie, riscurile şi ameninţările spaţiului cibernetic erau discutate doar în
grupuri mici de experţi tehnici. Dar, începând din acea zi, a devenit evident că lumea
cibernetică presupune vulnerabilităţi serioase pentru diferitele societăţi, care sunt din
ce în ce mai interdependente. Web-ul răspândit la scară globală, o invenţie veche de
câteva decenii, a evoluat. Dar la fel au făcut şi ameninţările. Viermii şi viruşii s-au
transformat din simple mici probleme agasante în serioase provocări de securitate
şi instrumente perfecte ale spionajului cibernetic. Atacurile executate cu implicarea
unui grup numeros de calculatoare care generează refuzul de a presta serviciile
solicitate (Distributed Denial of Service – DDOS), privite până acum ca, de fapt,
nimic mai mult decât nişte „blocaje de protest”, au devenit un instrument în războiul
informaţional. Şi, în fine, în iunie 2010, softul maliţios „Stuxnet” a devenit public,
ceva ca o „bombă de penetrare a ţintelor blindate digitale” care a atacat programul
nuclear iranian. Prin acesta, avertizările timpurii transmise de experţi începând din
2001 au devenit realitate, sugerând că dimensiunea cibernetică ar putea să fie folosită
mai devreme sau mai târziu pentru executarea unor atacuri serioase care vor avea
consecinţe letale în lumea reală. Pe timpul crizei generate de Kosovo, NATO s-a
confruntat cu primele sale incidente serioase cauzate de atacuri cibernetice. Acest
lucru a făcut ca, printre altele, contul e-mail al NATO să fie blocat timp de câteva
zile pentru vizitatorii externi şi ca funcţionarea website-ului Alianţei să fie întreruptă
în mod repetat. Într-un mod tipic pentru acea perioadă, s-a considerat, totuşi, că
dimensiunea cibernetică a conflictului nu a făcut altceva decât să limiteze acţiunile
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întreprinse în cadrul campanei de informare a NATO. Atacurile cibernetice erau
privite ca un risc, dar ca unul limitat ca amploare şi potenţial distructiv, solicitând
doar răspunsuri tehnice limitate, acompaniate de eforturi de informare a publicului
la o scară mică. A fost nevoie să se producă evenimentele din 11 septembrie pentru
ca acea percepţie să se schimbe. Şi a mai fost nevoie să se producă incidentele din
Estonia din primăvara lui 2007 pentru a se putea beneficia de întreaga atenţie politică
în privinţa acestei surse crescânde de ameninţări la adresa siguranţei publice şi
stabilităţii statelor. Un val masiv de atacuri cibernetice de trei săptămâni a demonstrat
că ţările membre NATO, puternic dependente de comunicaţiile electronice, au fost
extrem de vulnerabile pe frontul cibernetic. Conştientizarea crescândă a seriozităţii
ameninţării cibernetice a fost accentuată şi mai mult de incidentele din anii care au
urmat.
În 2008, unul dintre cele mai serioase atacuri de până în prezent a fost lansat
împotriva sistemului american de calculatoare. Prin intermediul unui singur memory
stick conectat la un laptop al armatei, la o bază militară din Orientul Mijlociu, un
program spion s-a răspândit nedetectat, atât în sistemele clasificate, cât şi în cele
neclasificate. Acest eveniment a realizat ceea ce a echivalat cu un cap de pod digital,
prin care mii de dosare cu date au fost transferate în servere aflate sub control străin.
Începând de atunci, spionajul cibernetic a devenit o ameninţare aproape constantă.
Incidente similare s-au produs în aproape toate statele membre NATO şi – mai
important – recent, din nou, în Statele Unite.
De această dată, au fost afectate mai mult de 72 de companii, inclusiv 22
de birouri guvernamentale şi 13 contractori din domeniul apărării. Aceste incidente
numeroase petrecute în ultimii cinci sau şase ani echivalează cu un transfer fără
precedent în istorie de resurse valoroase şi secrete naţionale strict păzite către
un destinatar anonim şi cel mai probabil rău intenţionat. În timpul conflictului
Georgia - Rusia s-au produs atacuri masive împotriva website-urilor şi serverelor
guvernamentale din Georgia, oferind termenului de război cibernetic o formă mai
concretă. Aceste acţiuni nu au produs, de fapt, nicio avarie fizică. Totuşi, ele au slăbit
guvernul georgian în timpul unei faze de o importanţă crucială a conflictului. Toate
aceste exemple, și nu numai ele, sunt dovada existenţei atacurilor cibernetice care pot
cauza avarii fizice reale şi pot genera riscuri de pierderi de vieţi umane.
Aceste incidente demonstrează clar două lucruri:
- Până în prezent, cei mai periculoşi actori în domeniul cibernetic sunt tot
statele-naţiuni. În pofida unor capabilităţi ofensive aflate din ce în ce mai mult la
dispoziţia reţelelor criminalităţii care ar putea să fie folosite în viitor, de asemenea,
de actorii non-statali precum teroriştii, spionajul şi sabotajul de înaltă sofisticare în
domeniul cibernetic au în continuare nevoie de capabilităţile, hotărârea şi raţiunea
cost-beneficii ale unui stat-naţiune.
- Pagubele fizice şi terorismul cibernetic real nu s-au produs încă. Dar este
clar că tehnologia atacurilor evoluează de la mici probleme agasante la o ameninţare
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serioasă la adresa securităţii informaţiilor şi chiar la adresa infrastructurii naţionale
de o importanţă crucială.
Nu există nicio îndoială că unele ţări investesc deja masiv în capabilităţi
cibernetice care pot fi folosite în scopuri militare. La o prima privire, cursa digitală a
înarmării se bazează pe o logică clară şi implacabilă, deoarece domeniul războiului
cibernetic oferă numeroase avantaje: este asimetric, atrăgător prin costurile scăzute
şi atacatorul deţine iniţial toate avantajele. Mai mult decât atât, nu există practic
nici o formă reală de descurajare în cadrul războiului cibernetic, deoarece până şi
identificarea atacatorului este extrem de dificilă şi, respectând dreptul internaţional,
probabil, aproape imposibilă. În aceste condiţii, orice formă de retorsiune militară
ar fi foarte problematică, atât din punct de vedere legal, cât şi din punct de vedere
politic. Totuşi, pe de altă parte, capabilităţile apărării cibernetice evoluează în mod
egal şi cele mai multe ţări occidentale şi-au sporit considerabil apărarea în ultimii ani.
O bună apărare în domeniul cibernetic face ca aceste ameninţări să fie gestionabile,
în măsura în care riscurile reziduale par, în mare parte acceptabile, în mod similar
ameninţărilor clasice.
Dar în loc să se vorbească de războiul cibernetic ca despre un război prin el
însuşi – considerând că primele lovituri digitale echivalează cu un „Pearl Harbour
digital” sau un 11 septembrie al lumii cibernetice – ar fi de departe mai potrivit să
se descrie războiul cibernetic ca pe unul dintre numeroasele mijloace de ducere a
războiului. Riscul atacurilor cibernetice este foarte real şi devine din ce în ce mai
mare. În acelaşi timp, nu există vreun motiv de panică, deoarece în viitorul previzibil
aceste ameninţări nu vor fi nici apocaliptice, nici complet negestionabile, se afirmă
în [NATO11a].
Multe dintre vulnerabilitățile la atacurile cibernetice se datorează lipsei de
pregătire atât din sectorul de stat cât și din cel privat. Conform unui studiu efectuat
în noiembrie 2008 de către Secure Computing Corporation, peste 50% dintre cei
intervievați, din U.S.A., Europa și Canada, au declarat că nu sunt pregătite pentru
un atac cibernetic nici utilitățile, nici sectoarele petrolier, gaze, transporturi,
telecomunicații, chimic, poștal, de transport naval, serviciul de urgență, etc.
[MYRL09]. Aceeași sursă estimează pierderile cauzate de atacurile cibernetice ca
fiind situate între 100 și 1000 de miliarde de dolari anual. O altă problemă majoră
este legată de dificultatea indentificării, cu certitudine, a agenților de amenințare, și,
în consecință, sancționarea lor pentru faptele comise. Nici cadrul legislativ legat de
criminalitatea informatică nu este unul corespunzător necesităților acestor vremuri,
și nici evenimentelor repetate care au loc.
În ciuda progreselor din procesul de instituționalizare a Politicii de Securitate
Cibernetică este dificil de afirmat că NATO a reușit, în totalitate, să construiască
un sistem eficient de apărare cibernetică, cu abilitățile și instrumentele necesare
pentru a contracara o altă criză de felul celei din Estonia. Conform [HUGH09]
pentru conturarea unei strategii limpezi de acțiune în cel de-al cincilea câmp de luptă
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(câmpul cibernetic) liderii Alianței NATO ar trebui să răspundă, cel puțin, la câteva
întrebări, de tipul:
- Cu ce resurse ar dori să contribuie statele membre?
- Când ar trebui să fie desfășurate resursele cibernetice: înainte, în timpul, sau
după un conflict cibernetic real?
- Ce valori dorește Alianța să protejeze în spațiul cibernetic?
- Trebuie acceptat dacă trebuie păstrate conexiunile cibernetice pentru a fi
continuate afacerile?
De fapt, cea mai grea întrebare la care trebuie să răspundă NATO este cea
legată de raportul dintre agresiunile cibernetice și războiul informatic (cibernetic), pe
de o parte și Articolele 4 și 5 ale Tratatului Nord Atlantic, pe de altă parte.
Interesul diplomatic în atacul informatic asupra Estoniei s-a concentrat asupra
modului în care trebuie interpretate prevederile Articolului 5 al Tratatului Nord
Atlantic. Articolul 5 afirmă că: “un atac armat împotriva unui membru al Alianței
trebuie să fie considerat ca un atac împotriva tuturor”. El a mai fost invocat doar
odată înainte de atacul cibernetic din Estonia, în urma atacurilor teroriste din 11
septembrie 2001. Odată cu evenimentele din Estonia, s-a pus problema de a examina
dacă este posibil a fi extinsă în mod automat clauza auto-apărării colective a NATO
și pentru victimele unui atac cibernetic. Deoarece infrastructura națională critică
a Estoniei era în mare parte dependentă de aplicațiile bazate pe Internet, ministrul
apărării al Estoniei, Jaak Aavisksoo, a spus că războiul cibernetic de astăzi reprezintă
o amenințare echivalentă cu blocarea porturilor unei țări în urmă cu două secole.
Această analogie a ridicat o mulțime de întrebări legate de faptul că atacurile
cibernetice trebuie sau nu să fie catalogate în mod convențional ca acte de război.
În elaborarea principiilor NATO de apărare împotriva atacurilor cibernetice,
după evenimentele din Estonia, membrii Alianței au plecat de la principiile
solidarității și recunoașterii suveranității statelor membre [MYRL09]. Cu alte
cuvinte, scopul comun este acela că toți aliații NATO vor fi gata și capabili să se
sprijine unul pe celălalt în eventualitatea unui atac informatic și, anterior acestui
moment, ei vor dezvolta capabilități de apărare informatică în propriile țări. Totuși,
afirmațiile oficialilor NATO au fost atent alese, pentru a pune de acord acțiunile de
apărare cibernetică cu Articolul 4, care spune: “Părțile se vor consulta împreună
oricând, dacă în opinia uneia dintre ele, este pusă în pericol integritatea teritorială,
independența politică, sau securitatea uneia dintre părți”. Secretarul General al
NATO generalul Jaap de Hoop Scheffer a afirmat faptul că a fost general acceptat
de către miniștrii apărării ai țărilor NATO faptul că apărarea cibernetică este “o
responsabilitate națională”.
În cuvântarea sa din 23.02.2010, la NATO Strategic Concept, secretarul
de stat al S.U.A., Hillary Clinton, a afirmat că [HICL10] “amenințările la adresa
rețelelor și a infrastructurii noastre de tipul atacurilor cibernetice și a întreruperilor
energetice” trebuie considerate ca acțiuni conforme cu Articolul 5, în care un atac
134 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
asupra unuia este considerat un atac împotriva tuturor. Dar doamna Hillary Clinton
nu a fost prea explicită în materie, dânsa părând mai degrabă a exclude un răspuns pe
linie militară. Nuanța introdusă de doamna Clinton a fost aceea că “Managementul
acestor probleme cere o cooperare strânsă cu sectorul privat, iar NATO nu ar trebui
să aibă un rol conducător în aceste eforturi, dar ar trebui să fie implicat. Aliații ar
trebui să lucreze împreună pentru a consolida pregătirea noastră și apărarea noastră”.
Expresie care poate fi interpretată mai degrabă ca o eschivare de la un răspuns decât
un răspuns.
Chiar dacă ultimul Summit NATO de la Lisabona a reconfirmat Articolul 5
al Alianţei ca o misiune centrală, dezbaterile despre ceea ce înseamnă acest lucru
în peisajul secolului XXI continuă. Deşi apărarea teritorială rămâne în centrul
planificării în domeniul securităţii, provocările de securitate emergente ale zilei
de astăzi intră din ce în ce mai mult în contradicţie cu această noţiune, deoarece
graniţele sunt mai permisive şi puţin relevante în cazul atacurilor cibernetice. În
mod evident, nu toate atacurile cibernetice pot sau ar trebui să fie privite ca o urgenţă
care cade sub incidenţa Articolului 5. Se ridică, totuși, întrebarea când şi cum ar
putea fi privit un atac cibernetic legat de o situaţie deosebită sponsorizată de un
stat, în care apărarea mijloacelor şi bunurilor NATO împotriva unei provocări să
cadă pe deplin sub incidenţa Articolului 5. Ceea ce este îngrijorător în acest sens
este potenţiala legătură dintre atacurile sponsorizate de state împotriva NATO şi
grupurile înarmate non-statale care ar putea fi solicitate să execute astfel de atacuri.
Acest lucru ar putea fi solicitat pentru a crea confuzie în privinţa originii unui atac
sau pentru a complica deliberările NATO în privinţa răspunsului în cazul producerii
unui astfel de atac. Întrebarea pentru Alianţă va fi în ce măsură riscă aceste tipuri de
atacuri să-i afecteze interesele de securitate. Chiar presupunând că se poate atribui
originea acestora, cum pot fi ele abordate, într-o eră în care ţările membre NATO nu
pot ajunge întotdeauna la un acord în privinţa folosirii forţei şi cu atât mai puţin în
privinţa acţiunilor preventive? [NATO11b]
3. PAȘI SPRE CONTURAREA UNEI STRATEGII
REFERITOARE LA SECURITATEA INFORMATICĂ

LIMPEZI

La numai un an de la 11 septembrie, NATO a adresat deja o solicitare vizând
îmbunătăţirea “capabilităţilor sale de a se apăra împotriva atacurilor cibernetice”,
ca parte a angajamentelor de la Praga privind capabilităţile, convenite în noiembrie
2002. Totuşi, în anii de după 2002, Alianţa s-a concentrat în primul rând asupra
implementării unor măsuri pasive de protecţie, care fuseseră solicitate de partea
militară. [NATO11a]
Deşi NATO își proteja de mult timp sistemele sale de comunicații şi informatice,
Summit-ul de la Praga a plasat în prim plan apărarea cibernetică pe agenda politică a
Alianţei. Bazându-se pe realizările tehnice puse în aplicare la Praga, liderii Alianței
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au reiterat necesitatea de a oferi protecţie suplimentară acestor sisteme informatice la
Summit-ul lor de la Riga din noiembrie 2006. [NATO12a]
O serie de atacuri cibernetice majore asupra instituţiilor publice şi private din
Estonia, în aprilie-mai 2007, au determinat NATO să realizeze o analiză mai profundă
asupra apărării sale cibernetice. La o întâlnire din iunie 2007, miniştrii apărării din
ţările NATO au convenit că este necesară luarea unor măsuri de urgență în acest
domeniu. În lunile ce au urmat, NATO a desfăşurat o evaluare temeinică a abordării
sale din domeniul apărării cibernetice şi concluziile evaluării au dus la recomandări
pentru sarcini specifice ale Alianţei, precum şi la punerea în aplicare a unui număr de
noi măsuri care să vizeze îmbunătățirea protecției împotriva atacurilor cibernetice.
De asemenea, ele erau menite dezvoltării unei politici NATO de apărare cibernetică.
După atacurile cibernetice din 2007 împotriva Estoniei, ameninţările cibernetice
au evoluat rapid în frecvenţă şi complexitate. În urma atacurilor cibernetice din
aprilie-mai 2007 asupra Estoniei, a fost definită Politica de apărare cibernetică, care
s-a sintetizat la Summitul de la București din 2008, în următorii termeni: “Am adoptat
recent o Politică de apărare cibernetică, și se dezvoltă structurile și autoritățile care
să o pună în practică. Politica noastră de apărare cibernetică scoate în evidență
necesitatea, pentru NATO și națiunile sale, de a-și proteja sistemele informaționale
de bază, în conformitate cu responsabilitățile ce le revin; de a-și împărtăși cele mai
bune practici; și de a furniza capabilități care să asiste națiunile partenere, la cerere,
pentru luarea în evidență a atacurilor cibernetice. Noi privim spre viitor pentru
continuarea dezvoltării capabilităților de apărare cibernetică ale NATO și întărirea
legăturilor dintre NATO și autoritățile naționale”.
În vara anului 2008, războiul din Georgia a demonstrat că atacurile cibernetice
au potenţialul de a deveni o componentă majoră a războiul convențional. Dezvoltarea
şi utilizarea de instrumente cibernetice distructive, care pot pune în pericol securitatea
naţională şi Euro-Atlantică şi stabilitatea reprezintă o schimbare strategică, care a
condus la urgentarea spre o nouă politică de apărare cibernetică a NATO, pentru a
întări apărarea cibernetică nu numai la cartierul general al NATO, ci şi la structurile
sale asociate, și la nivelul Alianţei în întregul său.
Declarația șefilor de state și de guverne, participanți la reuniunea de la Lisabona
din 19.11.2010, a precizat elemente importante referitoare la securitatea informatică.
Ele sunt sintetizate atât în Articolul 40 al declarației, cât și în documentele ulterioare
inspirate de acesta.
Articolul 40: Amenințările cibernetice au crescut rapid și au evoluat ca
nivel al complexității. În scopul asigurării unui acces permanent și neîngrădit al
NATO la spațiul cibernetic și la integritatea sistemelor sale critice, noi vom lua în
considerare, în doctrina NATO, dimensiunea cibernetică a conflictelor moderne și
ne vom îmbunătăți capabilitățile noastre de detectare, evaluare, prevenire, apărare și
restabilire în cazul atacurilor împotriva sistemelor de importanță critică ale Alianței.
În particular, vom depune eforturi pentru a accelera evoluția NATO Computer
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Incident Response Capability (NIRC) spre capabilitățile operaționale complete până
în 2012, și spre aducerea tuturor organismelor NATO sub o protecție cibernetică
centralizată. Vom utiliza procesele de planificare NATO ale apărării pentru a promova
dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică ale aliaților, pentru a asista, în mod
individual, aliații, la cerere, și pentru a optimiza partajarea informațiilor, colaborarea
și interoperabilitatea. Referitor la riscurile la adresa securității care emană din spațiul
cibernetic, vom lucra strâns cu alți actori, precum ONU și UE. Consiliul a fost
mandatat să dezvolte un draft important pentru iunie 2011 având ca bază structurile
internaționale existente, cu scopul revizuirii politicii NATO referitoare la apărarea
cibernetică, și să pregătească un plan de acțiune pentru implementarea acestei
politici. [LISA10a]
În acest sens, Conceptul Strategic adoptat tot la Summit-ul de la Lisabona
din 2010 a subliniat necesitatea accelerării eforturilor pentru apărarea cibernetică
şi a însărcinat Consiliul Nord Atlantic ca să dezvolte o nouă politică NATO privind
apărarea cibernetică, ceea ce a fost și adoptat deja de miniştrii apărării din țările
NATO pe 8 iunie 2011, şi un plan de acţiune care urmează să fie pus în aplicare.
Summit-urile ulterioare celui de la Chicago din 2012 au reafirmat această politică.
[NATO12a]
Concepţia Strategică a NATO şi declaraţia Summit-ului de la Lisabona din
2010 recunosc faptul că actuala complexitate tot mai mare a atacurilor cibernetice
face ca protecţia sistemelor de informare şi comunicare a Alianţei trebuie să devină o
sarcină urgentă pentru NATO, una de care depinde acum securitatea sa. În data de 8
Iunie 2011, miniştrii apărării din ţările NATO au aprobat o politică revizuită a NATO
privind apărarea cibernetică, o politică care stabileşte o viziune clară referitoare la
eforturile pentru apărarea cibernetică a Alianţei, şi un Plan de acţiune asociat, pentru
punerea ei în aplicare. În octombrie 2011, miniştrii au convenit detaliile planului de
acţiuni. Această politică revizuită oferă o abordare coordonată legată de apărarea
cibernetică a Alianţei, cu accent pe prevenirea atacurilor cibernetice şi întărirea
rezistenței împotriva acestora. Toate structurile NATO vor fi aduse sub protecţie
centralizată şi vor fi aplicate noi cerințe în domeniul apărării cibernetice. Politica
clarifică mecanisme politice şi operaţionale ale răspunsului NATO la atacurile
cibernetice, şi integrează apărarea cibernetică în procesul de planificare a apărării
a NATO (NATO’s Defence Planning Process). De asemenea, ea stabileşte cadrul în
care NATO va asista aliaţi, la cerere, în eforturile lor proprii de apărare cibernetică,
cu scopul de a optimiza partajarea informaţiilor şi a cunoașterii situaționale,
colaborarea şi interoperabilitatea securizate pe baza standardelor NATO convenite.
În cele din urmă, politica stabileşte principiile NATO de cooperare în domeniul
apărării cibernetice cu ţările partenere, organizaţiile internaţionale, sectorul privat
şi mediul academic. În februarie 2012, a fost acordat un contract de 58 de milioane
de Euro pentru a stabili o capabilitate NATO de răspuns la incidentele realizate
prin intermediul calculatoarelor (NCIRC - NATO Computer Incident Response
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Capability), care trebuia să fie pe deplin operaţională de la sfârşitul anului 2012. A
fost, de asemenea, înființată o celulă de conştientizare a amenințărilor informatice
(Cyber Threat Awareness Cell), gândită pentru a spori partajarea inteligentă a
informaţiilor şi a cunoașterii situaționale. La Chicago, în mai 2012, şefii de stat şi de
guvern au reafirmat angajamentul lor de a îmbunătăţi apărarea cibernetică a Alianţei,
prin aducerea tuturor reţelelor NATO sub protecţie centralizată şi implementarea
elementelor critice de capabilitate operaţională deplină NCIRC până la sfârşitul
anului 2012. Pe 1 iulie 2012, pe fondul reformei agenţiilor, care este parte a unui
proces de reformă NATO în curs de desfăşurare, a fost înființată Agenția NATO de
comunicaţii şi informaţii. Agenţia va facilita aducerea tuturor organismelor NATO
sub protecţie centralizată şi oferirea de beneficii semnificative de costuri operaţionale
şi economice pe termen lung. [NATO12b]
4 ELEMENTE ALE CONCEPȚIEI STRATEGICE A NATO ÎN
DOMENIUL SECURITĂȚII INFORMATICE
Există mai multe documente care prezintă concepția NATO în domeniul
securității informatice.
Astfel în [NATO10] această concepție este prezentată sintetic în cadrul a două
articole definitorii:
“Articolul 12: Atacurile informatice au devenit mai frecvente, mai organizate
și mai costisitoare prin distrugeri, atunci când ele lovesc în administrațiile
guvernamentale, afaceri și economii, și în mod potențial asupra rețelelor de transport
și alimentare și a altor infrastructuri critice; ele pot atinge un prag care amenință
prosperitatea, securitatea și stabilitatea națională și Euro-Atlantică. Grupări militare
și servicii secrete, criminalitatea organizată, teroriștii și/sau grupurile extremiste pot
fi, fiecare dintre ele, o sursă a unor astfel de atacuri.
Articolul 19: Ne vom asigura că NATO are gama completă de capabilități
necesare pentru a împiedica și pentru a ne apăra împotriva oricărei amenințări la
siguranța și securitatea populațiilor noastre. De aceea:
Articolul 19 – aliniatul 8: vom dezvolta, în continuare, abilitățile noastre
pentru prevenirea, detectarea, apărarea și restabilirea după atacuri cibernetice,
inclusiv prin utilizarea proceselor de planificare NATO, de îmbunătățire și coordonare
a capabilităților naționale de apărare cibernetică, punând toate organismele NATO
sub o protecție cibernetică centralizată, și prin mai buna integrare a cunoștințelor,
avertizărilor și răspunsurilor NATO la atacuri informatice, cu cele ale națiunilor
membre.”
Noua politică NATO în domeniul apărării cibernetice furnizează un fundament
solid pe baza căruia aliaţii pot desfășura următoarele etape și activitățile din domeniul
securității informatice. Documentul clarifică atât priorităţile NATO, cât şi eforturile
NATO în apărarea cibernetică – inclusiv ce reţele trebuie să fie protejate şi modul în
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care acest lucru poate fi realizat.
Principalul obiectiv al politicii NATO în domeniul apărării cibernetice este
protecţia reţelelor NATO şi a cerinţelor de apărare cibernetică legate de reţelele
naţionale pe care NATO se bazează pe a-și efectua sarcinile sale de bază: apărarea
colectivă şi managementul crizelor.
Orice răspuns de apărare colectivă a NATO va fi supus deciziilor politice ale
Consiliului Nord Atlantic. NATO nu face judecăți anterioare pentru nici un răspuns
şi, prin urmare, menţine flexibilitatea de a stabili un curs de acţiune care poate sau
nu poate să fie luat.
O detaliere a acestei concepții NATO în domeniul securității cibernetice este
realizată însă în [NATO12b]. Unele elemente ale acestui document oficial NATO vor
fi prezentate în continuare.
Sinteza politicii de apărare cibernetică
- Integrarea consideraţiilor de apărare cibernetică în structurile NATO şi
planificarea proceselor în scopul efectuării misiunilor de bază ale NATO referitoare
la sarcinile de apărare colectivă şi de gestionare a crizelor.
- Accentul pe prevenire, rezistenţa şi apărare sarcinilor cibernetice critice ale
NATO şi aliaţilor.
- Dezvoltarea capabilităţilor robuste din domeniul apărării cibernetice şi
protecţia centralizată a reţelelor proprii NATO.
- Dezvoltarea cerințele minime pentru apărarea cibernetică a reţelelor naţionale
critice pentru sarcinile de bază al NATO.
- Acordarea de asistenţă pentru aliaţi pentru a atinge un nivel minim de apărarea
cibernetică şi a reduce vulnerabilităţile infrastructurilor naţionale critice.
- Realizarea de angajamente cu partenerii, organizaţiile internaţionale, sectorul
privat şi mediul academic.
Considerații generale
Mediul de securitate din secolul XXI s-a modificat în mod considerabil.
Societăţile şi economiile moderne sunt cablate împreună de reţele, cabluri şi adresele
IP ale calculatoarele. În contextul creșterii dependenței de comunicațiile şi sistemele
informatice (CIS – Communication and Information Systems) complexe și critice,
Alianţa trebuie să se adapteze şi să-și sporească apărarea pentru a se confrunta cu
provocările emergente. În acest scop, politica revizuită a NATO relativă la apărarea
cibernetică a dezvoltat o viziune clară legată de modul în care Alianţa dorește să-și
susţină planurile sale relative la apărarea cibernetică.
Concepţia Strategică a NATO 2010 a subliniat necesitatea de a „dezvolta în
continuare abilitatea noastră de a preveni, detecta, a ne apăra şi recupera după atacuri
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informatice... „. Ameninţările informatice au evoluat rapid, atât în frecvenţă cât şi în
complexitate. Ameninţări provenite din spaţiul virtual – fie că sunt de la state, hackeri
sau organizații criminale, printre multe altele - reprezintă o considerabilă provocare a
Alianţei şi trebuie să fie tratate ca o chestiune de urgenţă.
În acest context, la Summitul de la Lisabona din 2010, şefii de stat au însărcinat
Consiliul Nord Atlantic să dezvolte o politică revizuită de apărare cibernetică a NATO.
Un nou Concept NATO privind apărarea cibernetică a fost elaborat de miniştrii
apărării, în martie 2011, el constituind baza conceptuală a politicii revizuite a NATO
privind apărarea cibernetică. Politica, în sine, a fost apoi dezvoltată şi aprobată de
către miniştrii apărării NATO pe 8 iunie. Documentul este cuplat cu un instrument de
implementare – un Plan de acţiune, care reprezintă un document detaliat cu sarcini
specifice şi activităţi pentru structurile proprii ale NATO precum şi pentru forțele de
apărare ale aliaţilor.
Prezentare generală a politicii
Focalizări
Pentru a îndeplini sarcinile de bază ale Alianţei de apărare colectivă şi
de management a crizelor, trebuie să fie garantate integritatea şi continuitatea
funcționării sistemelor informatice. De aceea, focalizarea principala NATO este pe
protecţia propriilor sisteme de comunicații şi informatice. În plus, pentru a apăra mai
bine sistemele informatice şi reţelele sale, NATO își va spori capacităţile sale de a
face față gamei vaste de ameninţări cibernetice cu care se confruntă în mod curent.
Obiective
NATO va pune în aplicare o abordare coordonată a apărării cibernetice, care
cuprinde aspecte de planificare şi dezvoltare a capacităților, în afară de mecanismele
de răspuns în cazul unui atac cibernetic. Pentru a realiza acest lucru, NATO va
încorpora şi integra măsurile de apărare cibernetică peste toate misiunile Alianţei.
Pentru dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică, Procesul de Planificare
a Apărării NATO (NDPP - NATO Defence Planning Process) va ghida integrarea
apărării cibernetice în cadrul apărărilor naţionale. Recunoscând că NATO are nevoie
de o infrastructură sigură pe care să se poată opera, reţelele NATO, inclusiv agenţiile
NATO şi misiunile NATO din străinătate, vor fi aduse sub protecţie centralizată.
De asemenea, NATO va dezvolta cerinţele minime pentru aceste reţele naţionale
care sunt conectate sau procesează informaţiile NATO. Pentru a realiza acest lucru,
NATO va identifica dependenţele sale critice de sistemele informatice și rețelele
naţionale ale aliaţilor şi va lucra cu aliaţii pentru a dezvolta cerințele minime ale
apărării cibernetice. NATO are nevoie de o infrastructură sigură pe care să poată
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opera, prin urmare este important ca aliaţii să asigure protecţia şi apărarea sistemelor
informatice şi reţelelor naţionale critice. Dacă se solicită, NATO va asista aliaţii în
realizarea unui nivel național minim de apărare cibernetică.
Principii
Eforturile de apărare cibernetică ale NATO se bazează pe principiile generale
de prevenire, rezistenţă şi non-duplicarea. Prevenirea şi rezistenţa sunt deosebit de
importante având în vedere realitatea că anumite amenințări vor persista în ciuda
tuturor eforturilor de protejare şi apărare împotriva lor. Prevenirea apariției unor
astfel de atacuri va fi realizată, în primul rând, prin creşterea nivelului de pregătire
al utilizatorilor şi atenuarea riscului prin limitarea întreruperilor şi consecinţele lor.
Rezistenţa este cheia, deoarece aceasta facilitează recuperarea rapidă în urma unui
atac.
Răspunsul
După cum se menţionează în concepţia strategică, NATO va apăra teritoriul
și populațiile sale împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv provocările emergente de
securitate legate de apărarea cibernetică. Politica NATO privind apărarea cibernetică
reiterează faptul că orice răspuns de apărare colectivă este supus deciziilor Consiliului
Nord-Atlantic. NATO va menţine ambiguitatea strategică, precum şi flexibilitatea
referitoare la modul în care va răspunde la diferitele tipuri de crize, care includ o
componentă de apărare cibernetică. De asemenea, NATO va integra aspectele de
apărare cibernetică în procedurile de gestionare a crizelor NATO, care vor ghida
răspunsul NATO în cadrul unei crize sau conflicte mai mari.
NATO va oferi asistenţă coordonată în cazul în care un aliat sau aliaţii sunt
victime ale unui atac cibernetic. Pentru a facilita acest lucru, NATO va spori mecanisme
de consultare, avertizare timpurie, conştientizarea situaţiei şi schimbul de informaţii
între aliaţi. Pentru a facilita aceste activităţi, NATO are un cadru cu memorandumuri
de înțelegere în domeniul apărării cibernetice, realizat între autoritățile de apărare
cibernetică ale aliaților şi Consiliul de management a apărării cibernetice a NATO.
Pentru a răspunde incidentelor din cadrul infrastructurii NATO de informaţii
proprii, Capabilitatea de răspuns la incidentele cu calculatorul a NATO (NCIRC NATO Computer Incident Response Capability) are grijă de problemele de zi cu zi şi
aplică măsurile corespunzătoare.
Implicarea comunităţii internaţionale
Ameninţările cibernetice transcend frontierele statelor şi limitelor
organizaţionale. Vulnerabilităţile lor şi riscurile sunt partajate de toţi. Recunoscând
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natura cu adevărat globală a spaţiului cibernetic şi ameninţările sale asociate, NATO
şi aliaţii vor lucra cu partenerii, organizaţiile internaţionale, mediul academic
şi sectorul privat într-un mod care să promoveze complementaritatea şi să evite
duplicarea. NATO își va adapta angajamentele sale internaţionale bazate pe valori
comune şi abordări comune. Cooperarea în domeniul apărării cibernetice ar putea să
cuprindă activităţi de conştientizare şi schimbul de bune practici.
Măsuri practice
- NATO va dezvolta cerinţele minime pentru acele sisteme informatice
naționale care sunt critice pentru îndeplinirea sarcinilor de bază ale NATO.
- NATO asistă aliaţii în atingerea unui nivel minim de apărare cibernetică
pentru a reduce vulnerabilităţile infrastructurii critice naţionale.
- Aliaţilor poate oferi ajutorul lor pentru un aliat sau pentru Alianţă în cazul
unui atac cibernetic.
- Apărarea cibernetică va fi pe deplin integrată în procesul de planificare a
apărării a NATO. Vor fi identificate şi prioritizate cerinţele relevante de apărare
cibernetică în cadrul procesului de planificare a apărării a NATO (NDPP - NATO
Defence Panning Process).
- Autorităţile militare NATO vor evalua modul în care apărarea cibernetică
sprijină efectuarea sarcinilor de bază ale NATO, planificarea şi efectuarea de misiuni
militare.
- De asemenea, vor fi definite cerințele de apărare cibernetică pentru națiunile
non-NATO care contribuie cu trupe.
- Se vor aplica cerințe de autentificare foarte dure. Vor fi simplificate cerințele
de management ale procesului de achiziție și lanţului de aprovizionare.
- NATO va îmbunătăți avertizarea timpurie, conştientizarea situaţiei şi
capacităţile de analiză.
- NATO va dezvolta programe de conştientizare şi va dezvolta și componenta
cibernetică a exerciţiilor NATO.
- NATO şi aliaţii sunt încurajați să beneficieze de expertiza şi sprijinul Centrului
de excelență și colaborare în domeniul apărării cibernetice din Tallinn (Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence).
Cunoscute fiind aceste elemente definitorii, principalele activități de apărare
cibernetică au fost definite în [NATO12a] și [HUGH09] în felul următor:
Coordonarea şi consilierea privind apărarea cibernetică
Politica NATO privind apărarea cibernetică va fi implementată de către
autorităţile politice, militare şi tehnice ale NATO, precum şi de către aliaţi. Conform
142 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
politicii revizuite, Consiliul Nord Atlantic oferă asistență politică la nivel înalt pe
toate aspectele legate de punerea sa în aplicare. Consiliul va fi informat de incidentele
şi atacurile cibernetice majore şi va oferi consiliere autorităţilor decizionale din
domeniul apărării cibernetice în gestionarea acestor crize. Comitetul de politică
și planificare a apărării oferă aliaţilor, la nivel de experți, supraveghere şi sfaturi
legate de eforturile de apărare cibernetică ale Alianţei. La nivel de lucru, Bordul de
management a apărării cibernetice a NATO (CDMB - Cyber Defence Management
Board) are responsabilitatea coordonării apărării cibernetice pentru organisme de
coordonare civile şi militare ale NATO. NATO CDMB cuprinde liderii personalului
politic, militar, operaţional şi tehnic din NATO cu responsabilităţi pentru apărarea
cibernetică. NATO CDMB operează sub auspiciile Diviziei de provocări ale situațiilor
de securitate emergente din HQ NATO (adică preşedinţia şi personalul de suport).
Bordul NATO de consultare, control şi comandă (NC3 - NATO Consultation,
Control and Command) constituie corpul principal de consultare pe aspecte tehnice
şi punerea în aplicare a apărării cibernetice.
Autorităţile militare NATO (NMA - NATO Military Authorities) şi Agenția
NATO de comunicaţii şi informatică (NCI) poartă responsabilităţile specifice pentru
identificarea cerințelor operaționale, de achiziţii, punerea în aplicare şi capabilităţile
operaționale de apărare cibernetică ale NATO.
În cele din urmă, Agenţia NCI, prin centrul său tehnic NCIRC, este responsabilă
pentru furnizarea de servicii de securitate cibernetică tehnice şi operaţionale pentru
întregul NATO. Centru tehnic NCIRC constituie capabilitatea tehnică și operațională
principală a NATO şi are un rol-cheie în răspunsul la orice agresiune cibernetică
împotriva Alianţei. El oferă un mijloc de manipulare şi raportare a incidentelor şi
diseminarea informaţiilor importante legate de incidente pentru managementul
sistemelor/securității și a utilizatorilor. De asemenea, el se concentrează pe
manipularea incidentului într-un efort centralizat şi coordonat, eliminând astfel
dublarea eforturilor. Primul nivel al NCIRC este centrul de coordonare NCIRC,
situat în NATO HQ cu personalul amplasat împreună la NATO HQ C3S. Centrul de
coordonare NCIRC este un element de personalul responsabil pentru coordonarea
activităţilor de apărare cibernetică în cadrul NATO şi al naţiunilor, personalul de
sprijin pentru CDMB, planificarea exercițiilor cibernetice anuale ale coaliției și de
apărare cibernetică, împreună cu organizaţii internaţionale precum UE, OSCE şi UN/
ITU. Celula de evaluare a ameninţării cibernetice (CTAC - Cyber Threat Assessment
Cell) este, de asemenea, amplasată împreună cu centrul de coordonare NCIRC.
Asistarea aliaţilor individuali
Înainte de atacuri cibernetice împotriva Estoniei, în 2007, eforturile de apărare
cibernetică ale NATO au fost concentrate, în primul rând, pe protejarea sistemelor de
comunicare deţinute şi operaționale în cadrul Alianţei. Ca urmare a atacurilor, care
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012 143

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
au fost îndreptate împotriva serviciilor publice şi efectuate pe Internet, focalizarea
NATO a fost extinsă. NATO a dezvoltat şi va continua să dezvolte mecanisme
îmbunătăţite pentru asistarea acelor aliaţi care caută sprijinul NATO pentru protecţia
sistemelor lor de comunicații, inclusiv prin trimiterea de echipe de reacţie rapidă
(RRT - Rapid Reaction Teams). În timp ce aliaţii continuă să poarte responsabilitatea
principală pentru siguranţa şi securitatea sistemelor lor de comunicaţii, NATO are
nevoie de o infrastructură de sprijin fiabilă și mai sigură. În acest scop, se va lucra
cu autorităţile naţionale pentru a dezvolta principiile şi criteriile pentru a se asigura
un nivel minim de apărare cibernetică acolo unde interacționează reţelele naţionale
şi cele NATO.
Cercetarea şi instruirea
Conform politicii revizuite, NATO va accelera eforturile de formare şi
educaţie pentru apărarea cibernetică prin şcolile sale existente şi centrul de apărare
cibernetică din Tallinn. Centrul de excelență în domeniul apărării cibernetice în
cooperare (CCDCoE - Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) din
Tallinn, Estonia, care a fost acreditat ca o CoE NATO în 2008, conduce cercetarea
şi formarea în domeniul apărării cibernetice şi are personal calificat din domeniul
apărării cibernetice, inclusiv specialişti din ţările afiliate.
Securitatea informatică este, în general, un domeniu al persoanelor tinere.
Privind lucrurile din această perspectivă, se apreciază că ar fi bine ca să existe o
preocupare crescută a NATO pentru participarea în domeniu a “generației digitale”,
cei care au crescut odată cu tehnologia digital și se simt confortabil în acest
mediu. Generația digitală de astăzi prosperă pe conectivitate hiper și comunicare
instantanee. Pentru aceasta, Alianța și statele membre trebuie să fie foarte atente la
modul în care își definesc programele și structurile, astfel încât acestea să îi atragă
pe tineri pentru a deveni viitorii luptători cibernetici. Acest lucru devine cu atât
mai important, în acest context economic nefavorabil, cu cât “generația digitală”
are perspective nefavorabile de angajare după părăsirea universităților. Multe studii
arată că abilitățile din domeniul securității informatice sunt tot mai mult tranferate
spre sectorul privat, iar țările membre ale NATO trebuie să analizeze care ar putea
fi rolul lor în acest transfer de specialiști. Trebuie acreditate instituții proprii care să
pregătească specialiștii necesari, sau încheiate parteneriate educaționale cu instituții
de învățământ recunoscute pentru competența lor în domeniul securității educaționale.
Cooperarea cu partenerii
Faptul că ameninţările cibernetice nu recunosc frontiere de stat, nici limite
organizaţionale, face ca cooperarea cu partenerii din domeniul apărării cibernetice să
fie un element important al politicii revizuite a NATO. Angajarea cu partenerii va fi
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adaptată şi bazată pe valori comune şi abordări comune, cu accent pe complementaritate
şi non-duplicare. NATO recunoaşte, de asemenea, importanţa valorificării expertizei
sectorului privat și mediului academic în acest domeniu complex în cazul în care
noile idei și noile parteneriate vor fi cheia.
Atunci când este analizată cooperarea cu partenerii, o problemă foarte
importantă devine aceea a colaborării dintre sectorul public și cel privat. Privind
din această perspectivă, NATO trebuie să angreneze mai mult companiile IT atunci
când vine vorba de stabilirea unor reguli stricte de utilizare a spațiului cibernetic.
Dialogul este esențial deoarece companii de software precum Microsoft sau Google
sunt capabile să dezvolte diverse opțiuni software care să-și exercite influența mai
mult decât ar putea să o facă oricare stat folosindu-și puterile legislative.
În contextul actual, NATO trebuie să-și extindă parteneriatul și alianțele
sale atât cu state cât și cu organizații non-statale. La Summitul de la Riga din 2006
secretarul general al NATO De Hoop Scheffer a sugerat faptul că NATO a devenit
“o alianță cu parteneri globali”. La Summitul de la București din 2008 au participat
reprezentanți din aproape 50 de țări. Este important și faptul că în Afganistan, Japonia
și Corea de Sud au contribuit cu mai multe forțe și resurse decât multe dintre statele
membre NATO. Datorită extinderii nesfârșite a Internetului, securitatea cibernetică
a devenit un domeniu în care NATO trebuie să gândească în termeni globali.
Trebuie, de asemenea, să gândească și în “afara zonei”, deoarece o mare parte din
atacurile cibernetice provin din zona Asia-Pacific. Există aspecte ale politicii NATO
din domeniul securității informatice pentru care Alianța trebuie să colaboreze cu
alte organisme de apărare regională, așa cum ar fi Forumul Regional ASEAN, din
zona Asia-Pacific. Astfel de relații reprezintă oportunități noi pentru NATO de a
crea mijloace bazate pe încredere în domeniul securității informatice și a instruirii
personalului. Ar trebui stabilite comisii comune care să asigure buna circulație a
fluxului electronic și a datelor numerice corecte pe durata unui atac cibernetic. Liderii
NATO ar trebui, de asemenea, să promoveze colaborarea cu firme din sectorul privat
și cu organizații internaționale din afara Alianței.
La nivel internațional există multe probleme ale spațiului cibernetic nerezolvate,
probleme care afectează securitatea Alianței. De aceea este recomandabil ca NATO să
abordeze un nou curs al activităților diplomatice din domeniul afacerilor cibernetice.
Ca o parte a cadrului strategic nou Alianța ar trebui să trimită atât ambasadori formali,
cât și informali, în domeniul securității informatice, pentru a exercita influențe care
să conducă spre direcția viitoare a “guvernării spațiului cibernetic global”. Dacă
Alianța dorește să promoveze o ordine în domeniul cibernetic care să reflecte valorile
democratice istorice ale transparenței, economiei de piață, drepturilor individuale și
controlului civil asupra militarilor, atunci, împreună cu membrii săi NATO, trebuie
să definească în mod clar tipul de ordine din spațiul cibernetic pe care dorește
să-l sprijine și să-l protejeze. Există însă în momentul actual temerea legată de
militarizarea spațiului cibernetic, precum și câteva întrebări cheie de natură politică
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și morală la care ar trebui răspuns:
- Trebuie ca NATO să-și restricționeze operațiunile sale astfel încât răspunsul
său de apărare cibernetică la un atac al unei rețele să nu încalce, sau să pară a încălca
integritatea teritorială sau drepturile suverane ale oricărui stat?
- Ar trebui NATO sfătuit să evite acțiunile colective care ar putea fi considerate
ca o intruziune în suveranitatea unui stat?
- Ar putea fi considerat ca necesar un răspuns colectiv al NATO la dezactivarea
unei rețele de comunicații?
- Cum își va armoniza NATO operațiile sale de apărare cibernetică cu legile
războiului?
- Când se aplică convențiile de la Geneva?
Se poate lua în considerare și faptul că Uniunea Europeană, Națiunile Unite,
OECD, SCO, MERCUSOR, Uniunea Africană, APEC, ASEAN sunt într-o oarecare
“dezordine” cu pozițiile lor referitoare la politica în domeniul spațiului cibernetic, și
ar trebui făcuți pași concreți pentru realizarea unui tratat asupra spațiului cibernetic.
Ar trebui, de asemenea, actualizate “Legile Conflictelor Armate” prin luarea în calcul
a unui război pe scară foarte largă purtat în acest al cincilea spațiu de bătălie.
5. PROGRAME ȘI ORGANISME NATO
Există documente care apreciază că sistemul actual de comandă și control al
Alianței NATO este insuficient atât pentru a împiedica, cât și pentru a diminua un atac
cibernetic pe scară largă, efectuat asupra unuia dintre statele membre [HUGH09].
La Summitul de la Praga din 2002 NATO a hotărât să-și întărească capabilitățile
de apărare împotriva atacurilor cibernetice. Ca urmare la acest Summit au fost luate o
serie de decizii. A fost inițiat un nou Program de Apărare Cibernetică a NATO (NATO
Policy on Cyber Defence) (clasificat), și au fost înființate mai multe organisme care
să ducă la îndeplinire acestui Program [EUCS09], [MYRL09]:
- NATO Communication and Information System Services Agency
(NCIA), descrisă ca fiind prima linie de apărare împotriva terorismului cibernetic
[NATO13a]. Ea conectează forțele NATO și pe cele ale statelor membre, unde și
când este nevoie, prin furnizarea de sisteme și servicii interoperabile de comunicații
și informatice. NCIA este furnizorul de servicii IT al NATO, și printre sarcinile sale se
numără și apărarea cibernetică. NCIA a luat ființă ca rezultat al fuziunii dintre NATO
Consultation, Command and Control Agency (NC3A), NATO ACCS Management
Agency (NACMA), și NATO Communications and Information System Agency
(NCSA);
- NATO Information Assurance Technical Centre asigură furnizarea de
informații, servicii, suport tehnic și de managent a securității la nivel strategic,
operațional și tehnic, în scopul protejării informațiilor NATO împotriva oricărui tip
de atac, precum și asigurării de consultanță pentru organizațiile și agențiile NATO,
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statele membre NATO, națiunile membre ale Parteneriatului pentru Pace (PfP), și
altor coaliții NATO.
- NATO Information Security Technical Centre (NICT), responsabilă
pentru securitatea comunicațiilor și a calculatoarelor;
- NATO Information Security Operations Centre, responsabilă pentru
managementul echipamentelor criptografice și coordonarea răspunsurilor la atacurile
cibernetice împotriva NATO;
- NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC), responsabilă
cu protecția sistemelor și comunicațiilor criptate ale NATO. Este situată în Mons,
Belgia, și reprezintă capacitatea centrală de management a securității informaționale,
cu rol important în avertizarea situațională, evaluarea și managementul riscurilor din
domeniul informatic;
- NATO Rapid-reaction Team (RRT), o echipă disponibilă de a fi desfășurată
imediat în cazul unui atac cibernetic, la cererea unui stat membru NATO.
În urma Summitului de la București NATO a creat Cyber-Defence
Management Authority (CDMA), pentru a reuni “actorii” de bază ai NATO în
domeniul activităților de apărare cibernetică. Autoritatea va administra apărarea
cibernetică din domeniile comunicațiilor și sistemelor informatice și ar putea asigura
suport individual pentru aliați în apărarea împotriva atacurilor cibernetice, la cerere.
Aproape în același timp, liderii Alianței au căzut de acord asupra constituirii
NATO Co-operative Cyber Defence Centre of Excelence (CCD-CoE) din Tallin,
Estonia. Anterior au fost prezentate date explicative referitoare la acest Centru.
6 CONCLUZII
În domeniul securității cibernetice NATO a avut și are nevoie să treacă pe un
palier superior, atât prin crearea unei strategii integratoare referitoare la securitatea
informatică, cât și prin realizarea unei structuri integrate de comandă. Într-o lume
interdependentă, dar non-convergentă, este posibil să crească amenințările cibernetice
atât cele de la nivele micro, cât și cele de la macro-nivele. Date fiind cerințele ridicate
impuse de traseele cibernetice ce trebuie parcurse spre societatea informațională, spre
piețe deschise în întreaga lume, este absolut logic să fie extinse misiunile NATO și
dincolo de cele terestre, aeriene și marine oferind o viziune mai complexă, deschisă
și permanent actualizată spre misiuni legate de spațiul cibernetic.
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SECURITATEA, ŞTIINŢA,
TEHNOLOGIA, MORALA ŞI DREPTUL
Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU1
Abstract:
Ştiinţa a dovedit, pe bază de argumente consistente, că materia este
la fel de bogată şi complexă sau chiar mai bogată decât spiritul întrucât ea
poate fi supusă la transformări infinite, având resurse uriaşe şi nebănuite încă.
Din cauza acestor posibilităţi nelimitate, ştiinţa fără morală, fără conştiinţă,
scăpată de sub controlul moralei şi dreptului (justiţiei), ar putea mai devreme
sau mai târziu să descătuşeze forţe imense care să distrugă omenirea şi viaţa
pe Planeta Albastră. Se ştie că dreptul/legea nu are putere fără morală (sub
forma religiei, a culturii, a sistemelor de valori), iar morala, de-a lungul
mileniilor, nu a reuşit să impună factorilor de decizie ai omenirii să renunţe
la libertatea totală a cercetării ştiinţifice, care pune în pericol securitatea
mondială/globală. Dar fără libertate, cercetarea științifică nu există.
Morala se poate impune numai cu ajutorul dreptului/legii, iar faptul
de a aplica dreptul/justiţia presupune a aplica concomitent şi morala. În
consecinţă, Unii oameni sunt de părere că, pentru asigurarea securităţii
omenirii, ştiinţa trebuie ţinută sub dublul control al moralei şi al dreptului.
Cuvinte cheie: securitate, ştiinţă, tehnologie, morală, drept/justiţie.
SECURITY, SCIENCE, TECHNOLOGY, MORALS AND THE LAW
Abstract:

Col (ret) Prof. Eng. Eugen SITEANU, Ph. D.

Based on solid grounds, science has proved that the material is as rich
and complex as the spirit or even richer, because it can be subjected to endless
changes, enjoying rich, yet unimagined resources. Because of these endless
possibilities, science without morals, without conscience, free from the control
1

Academia Oamenilor de Știință din România
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of the morals and law (justice) could sooner or later release huge forces which
could destroy mankind and life on the Blue Planet. It is a well-known fact
that law (justice) has no power without morals (embodied in religion, culture,
value system) and over millennia morality has failed to compel world decision
makers to give up the complete freedom of scientific research which jeopardizes
world/ global security. But deprived of its freedom, scientific research ceases
to exist. Morals can be imposed only by means of law/justice and enforcing
law involves enforcing morality. Consequently, several people consider that in
order to ensure world security, science should be kept under a double control
of morality and of the law.
Key words : security, science, technology, morals, law/justice

T

raducându-l pe Rabelais, putem spune că ştiinţa fără morală poate conduce
la distrugerea omenirii, ceea ce rezultă fără echivoc din afirmaţiile marelui
savant Einstein, imediat după bombardamentele atomice asupra Hiroshimei şi
Nagasaki, în anul 1945. El, împreună cu alţi savanţi, tulburat de hecatomba atomică
ce se întâmplase cu complicitatea sa, a scris o telegramă adresată politicienilor lumii
în care arăta: „puterea dezlănţuită a atomului a schimbat totul, mai puţin obişnuinţa
noastră de a gândi şi noi alunecăm spre o prăpastie fără precedent. Noi, oamenii de
ştiinţă care am eliberat această forţă neţărmurită, avem strivitoarea răspundere în
această luptă pe viaţă şi pe moarte de a îmblânzi atomul în beneficiul omenirii şi nu
întru distrugerea ei.”2 Dar, dacă cercetarea științifică ar fi fost cenzurată de această
teamă ca nu cumva descoperirea energiei atomului să însemne un pas spre distrugerea
omenirii, nu s-ar fi ajuns la această uluitoare descoperire care, printre altele, a generat
și bomba atomică. Faptul că a fost folosită nu se datoreayă cercetării științifice, ci
unei decizii politice în timp de război. Această legătură strânsă între ştiinţă şi morală/
conştiinţă la care se referea Einstein, nu este deloc nouă; era cunoscută încă din
antichitate atunci când s-au descoperit anumite secrete ale naturii care reprezentau
mari pericole pentru securitatea omenirii şi, în general, a omului. Democrit, filozoful
grec care a descoperit teoria atomistă (atomos/atomul, în concepţia sa, era o particulă
indivizibilă a oricărui element chimic reprezentând cea mai mică parte a sa şi fiind
capabilă să se combine cu alte asemenea particule) a explicat că omul nu ar trebui să
cerceteze mai în profunzime procesul/fenomenul divizării materiei deoarece există
riscuri catastrofale care pândesc omenirea.
Democrit îi avertizase pe oamenii de ştiinţă asupra unor riscuri imprevizibile ce
decurg din cercetare: „Nu zgândăriţi materia căci răzbunarea ei este imprevizibilă”3.
Şi Aristotel, în lucrarea sa „Cartea secretelor”, avertiza: „A dezvălui prea multe
Tudor Popescu, Ştiinţa, conştiinţa şi dreptul, în „Ştiinţa la sfârşit de mileniu”, Academia Oamenilor de Ştiinţă
din România, Bucureşti, 1997, p. 99.
3
Ibidem.
2
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ascunzişuri ale naturii este ca şi cum ai rupe un sigiliu celest”4. Dar şi alţi savanţi
din Antichitate au tras un semnal de alarmă cu privire la ameninţarea pe care ştiinţa
scăpată de sub controlul conştiinţei o are asupra securităţii omenirii şi chiar au
propus unele măsuri împotriva celor care sunt indiferenţi la cauzele care produceau
ameninţarea. În secolul III î.Hr., împăratul Indiei, Asoka, fiind îngrozit de uciderea
cu bestialitate a peste 100.000 de oşteni într-o bătălie, în care obţinuse victoria, nu
a mai suportat războiul şi a interzis oamenilor să mai utilizeze inteligenţa sau ştiinţa
în scopul nimicirii semenilor. De aceea, au rămas necunoscute timp de 2000 de ani
rezultatul cercetărilor efectuate, pe timpul vieţii sale, în diverse domenii: structura
materiei, tehnicile de psihologie colectivă etc. Măsura cea mai interesantă a acestui
împărat a fost înfiinţarea unei societăţi secrete, cea mai puternică din Antichitate;
organizaţia era alcătuită din savanţi care aveau misiunea de a ţine sub control
rezultatele cercetării ştiinţifice şi de a păstra secretul absolut faţă de militari şi de
politicieni.
Fizicianul Niels Bohr, care a descoperit teoria structurii atomului, avea ca
asistentă o tânără (Hellen Smith) care, înţelegând consecinţele pe care teoria nouă
putea să le exercite asupra securităţii şi chiar existenţei omenirii, a plecat din
organizaţia de cercetare a fizicianului atomist (care a luat premiul Nobel 1922) şi
s-a înscris la o facultate de drept. Gândindu-se la securitatea omenirii, profesorul
de drept Despotopoulos, din Atena, a expediat la UNESCO un manifest care avea
următorul mesaj: „în sectoarele în care ştiinţa poate scăpa de controlul Conştiinţei
şi poate declanşa forţe capabile să distrugă întreaga omenire, trebuie exclusă orice
transparenţă”5.
Ştiinţa şi tehnologia modernă au adus multe beneficii omenirii, dar şi multe
dezastre şi catastrofe. Aşa, de exemplu, frica nucleară a permis crearea centralelor
electronucleare care furnizează energie electrică la un preţ de cost scăzut şi în
cantitate suficientă pentru omenire, însă ele aduc şi insecuritate, datorită accidentelor
şi catastrofelor nucleare de la complexele nucleare, centrele de stocare a deşeurilor
radioactive, reactoarele nucleare experimentale sau aflate în exploatare la centralele
nucleare sau nuclearo-electrice, complexele atomice, uzinele de combustibil nuclear,
şantierele navale, acceleratoarele de particule, submarinele nucleare etc. Numai întrun singur an (de pildă 1972/3), în lume s-au produs peste 1.000 de abateri de la
normele de funcţionare a reactoarelor nucleare şi complexelor nucleare (atomice).
Accidentele nucleare declanşează incendii şi explozii care pot distruge miezul
reactoarelor nucleare şi degaja substanţe radioactive, emisii de radiaţii radioactive,
vapori radioactivi (Iod-131, Cesiu-137, Bioxid de Uraniu, Plutoniu – 239, Neptuniu
– 239, Stronţiu – 90 etc.). Deseori accidentele sunt produse din cauza deteriorării
sistemului de răcire al reactorului (răcire cu sodiu) sau altor defecţiuni tehnice.
Acestea se datorează diverselor cauze: alimentare defectuoasă cu combustibil,
4
5

Ibidem.
Ibidem, p. 100.
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fisurarea unor conducte, abateri de la normele/instrucţiunile de exploatare şi
mentenanţă a reactoarelor nucleare, neglijenţe, catastrofe naturale, erori umane. S-au
mai semnalat şi alte defecţiuni: fisuri la generatorul de vapori pe timpul încărcării cu
combustibil nuclear, defectarea/avarierea pompelor, scurt circuite şi alte defecţiuni
majore în timpul unor lucrări de mentenanţă.
La 26 martie 1979, la uzina Three Mile Island, de lângă Harrisburg,
Pennsiylvania, a avut loc cel mai mare accident nuclear din SUA, din cauza topirii
unuia dintre reactoare. A urmat o emitere a unor gaze radioactive în atmosferă. A
doua zi după accident, deasupra reactorului, s-a format un nor de gaze radioactive
care nu a putut fi eliminat decât după 6 zile de intervenţie. În a treia zi, s-au evacuat
femeile însărcinate şi copii, s-au închis toate drumurile pe o rază de 16 km şi s-a
elaborat un plan de evacuare a populaţiei dintr-o zonă cu raza de 32 km. După acest
accident, în SUA şi în alte state, s-a trecut la acţiuni severe de sporire a securităţii
în funcţionarea CNE şi de pregătire a personalului pentru intervenţie la accidente
nucleare etc. Faptul că s-a produs un accident cu pierderea lichidului de răcire
demonstrează că accidentele la CNE sunt posibile din diverse cauze ceea ce obligă
omenirea la luarea unor măsuri severe de protecţie, indiferent de varianta CNE.
La 26 aprilie 1986, pe timpul acţiunilor de mentenanţă, mai precis pe timpul
activităţilor de descărcare-reîncărcare cu combustibil a unuia din cele patru reactoare
de la Cernobîl, care funcţiona cu numai 7% din putere, are loc cel mai grav accident
nuclear din lume. La CNE-Cernobîl (Ucraina), o explozie puternică a degajat în
atmosferă o mare cantitate de substanţe radioactive (produse prin evacuarea a 50
tone de combustibil nuclear transformate în particule de bioxid de uraniu, iod-131,
plutoniu –239, Neptuniu-239, Cesiu-137, Stronţiu-90), care a afectat cea mai mare
parte a Europei. 31 de persoane din personalul de deservire şi pompieri au fost ucişi
din prima fază a accidentului. S-a trecut la evacuarea a mii de persoane pe o rază de
30 km. Contaminarea radioactivă a unor mari suprafeţe de teren, precum şi lucrările
de cercetare şi decontaminare au dus la îmbolnăviri specifice şi chiar la mutaţii
genetice, finalizate cu moartea ulterioară a mii de oameni. Preşedintele comisiei
guvernamentale nu a aprobat evacuarea imediată a populaţiei din oraşul Pripiat. Abia
a doua zi – pe 27 aprilie – a început evacuarea. Deşi teritoriul României a fost supus
contaminării radioactive, începând cu ziua de 29 aprilie, totuşi factorii de decizie din
teritoriu au fost anunţaţi despre accidentul nuclear abia pe ziua de 1 mai 1986, iar în
zilele următoare a fost anunţată şi presa.
Populaţia României a primit o iradiere suplimentară mai mare în anii care au
urmat, în perioada în 1986-1988. Ca urmare, numărul şi gravitatea unor îmbolnăviri
datorate iradierii cetăţenilor români s-au radicalizat în toţi aceşti ani.6
30 septembrie 1999. La complexul nuclear din Tokaimura (Japonia), un
ventilator a rămas în funcţiune 12 zile după producerea unui grav accident nuclear,
Eugen Siteanu, Surse nucleare de instabilitate şi insecuritate, În: Surse de instabilitate la nivel global şi regional.
Implicaţii pentru România. A IV-A sesiune anuală de comunicări ştiinţifice – 25 noiembrie 2004, Bucureşti, Editura
Universităţii Naţionale 520 - 528. Cota C.547; Literatura militară generală - MFN: 60664.
6
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emiţând în continuu particule radioactive. Au fost evacuate 50 de locuinţe aflate la
mai puţin de 200 de metri de uzină iar 320.000 de persoane au rămas izolate în casă
timp de peste 24 de ore. Au fost iradiate cel puţin 69 de persoane, iar unul din angajaţi
a decedat datorită expunerii la o doză de radiaţii de 17.000 de ori mai puternică decât
cea normală. În urma acestui accident, ministrul japonez alComerţului Internaţional
şi Industriei a dispus trecerea la verificări minuţioase în cele 51 de centrale nucleare
din ţară. S-a demonstrat ştiinţific că acest accident este cel mai grav după explozia de
la Cernobîl din 1986.7
„Accidentul nuclear de la Fukushima-Daiichi a avut loc la data de 11 martie
2011 la centrala electrică atomică Fukushima din Japonia, care constă din 4 reactoare
nucleare, ca urmare a cutremurului din nord-estul ţării de la ora 14:46, urmat de un
tsunami de mari proporţii. Centrala nucleară Fukushima I a fost nevoită să recurgă la
acumulatoarele electrice de rezervă, dar acestea au o capacitate limitată. La 14 martie,
compania TEPCO (Tokyo Electric Power Company), care administrează centrala, a
făcut cunoscut că nici sistemul de răcire al reactorului 2 nu mai funcţiona. Fără o
răcire normală la un reactor se poate ajunge la supraîncălzirea miezului cu material
fisionabil radioactiv al reactorului până la o temperatură de 2.000 °C, crescând
riscul topirii lui şi al unor explozii. La 15 martie, autorităţile din Tokio au anunţat
că la reactorul (blocul) 2 Fukushima a avut loc o explozie care a avariat învelişul
acestuia, provocându-se astfel o creştere a radioactivităţii în zona înconjurătoare.
Administraţia centralei vorbeşte despre „valori dramatice ale radioactivităţii”. Drept
urmare, populaţia locală din perimetrul de 30 de km în jurul centralei (care nu era
încă evacuată) a fost avizată să rămână în locuinţe, pentru a nu se expune direct (este
vorba de aparatul respirator) radioactivităţii crescute. După explozia de la reactorul
2, s-a anunţat un incendiu la reactorul 4 (care, la cutremur, era în revizie). De la
acesta provine acum o creştere puternică a radioactivităţii direct în atmosferă. Se
speculează că reactorul respectiv ar avea două găuri de dimensiuni metrice în înveliş
(carcasă)”8.
În scopul asigurării securităţii omenirii şi luând în consideraţie că astăzi
scăparea de sub control a ştiinţei poate conduce la distrugerea vieţii pe pământ,
considerăm că este necesar să fie luate serios în seamă avertismentele date de înșiși
oamenii de știință care se ocupă efectiv de aceste domenii, iar decidenții ar putea,
credem noi, să urmeze exemplul împăratului indian Asoka, citat mai sus, care a
pus ştiinţa sub controlul savanţilor pentru păstrarea secretelor cercetării şi evitarea
efectelor devastatoare ale folosirii unor descoperiri științifice, tocmai pentru protecția
și securitatea omenirii. Ar trebui, considerăm noi, ca și astăzi să fie adoptată o lege,
asemănătoare cele impuse de acest împărat, pentru că lumea s-a convins deja că
altă soluţie nu există. Aşadar, justiţia/legea trebuie să ţină rezultatele cercetărilor sub
controlul conştiinţei/moralei. lecţiile istoriei ne învaţă că, pentru a împiedica ştiinţa
D. Prunache, L. V. Nemeş, P. Trandafir, Ş. Geantă, Accidentul nuclear, S.C. Telegrafia România S.R.L.,
Bucureşti, 2003, p. 69-72.
8
http://ro.wikipedia.org/wiki/Accidentul_nuclear_de_la_Fukushima-Daiichi.
7
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să ducă lumea la pieire, se pot folosi și trebuie să se folosească aceste două uriașe
două forţe: morala şi dreptul.
Savanţii, Otto Hahn şi Strassmann, care au descoperit fisiunea nucleară, sunt
stigmatizaţi/învinuiţi pentru că rezultatele cercetării lor s-au folosit la proiectarea şi
fabricarea bombei atomice.
Analizând scopul cunoaşterii/cercetării, sensurile valorice (valorizatoare)
ale cercetării şi cunoaşterii, Rabelais spunea: „Ştiinţa fără conştiinţă este ruina
sufletului”9. În ciuda progreselor uriașe ale ştiinţei şi tehnologiei, în lumea de azi,
există mari dezechilibre între nordul şi sudul Planetei Albastre, între bogaţi şi săraci,
între oameni şi natură şi coexistă alături de necesităţi fundamentale nesatisfăcute,
de resurse irosite şi capacităţi de muncă şi creativitate neutilizate. Dacă societatea
umană va continua să se comporte şi să evolueze la fel sau asemănător cu secolele și
mileniile în care, nolens, volens, știința a fost pusă masiv și în slujba distrugerii, ea
se va autodistruge indubitabil, aşa cum ne sugerează studiile şi seminariile cu privire
la contradicţiile şi crizele pe care le suferă lumea de azi.10
Ştiinţa şi tehnologia influenţează securitatea omului şi omenirii în două sensuri
opuse: pe de o parte îmbunătăţeşte securitatea, iar pe de altă parte pune în pericol
securitatea umană şi internaţională. În primul caz, dezvoltarea ştiinţei a contribuit la
crearea unor elemente de protecţie şi unor sisteme de securitate care să contracareze
pericolele. În acelaşi timp, pe lângă asigurarea unui nivel tot mai ridicat de securitate,
ştiinţa a perfecţionat continuu puterea de distrugere a armamentului şi a creat arme
noi, arme de distrugere în masă (CBRN11*). Astfel, în secolul XX omenirea a asistat la
proliferarea ADM12**, iar în secolul nostru continuă această proliferare. Sub impactul
proceselor globalizării, a diversificării actorilor globali de securitate teroriştii şi
reţelele teroriste au un acces din ce în ce mai uşor la tehnologia ADM (CBRN), ceea
ce a condus la transformarea rapidă a terorismului regional în terorism global.
La 11 septembrie 2001, teroriştii au transformat aeronavele de transport
pasageri, pe care ştiinţa şi tehnologia le-au creat pentru utilizare paşnică, în arme
teribile, în adevărate rachete de croazieră, încărcate cu oameni, care au lovit cele
două turnuri gemene ale World Trade Center, în cadrul unui atac terorist împotriva
SUA. Un al treilea aparat comercial de linie a lovit clădirea Pentagonului. Acest atacsurpriză terorist a fost cel mai devastator, de la cel japonez care a lovit Pearl Harbor. Ar
fi fost posibil ca şi un al patrulea avion să lovească Casa Albă, însă acela s-a prăbuşit
în Pennsylvania ca urmare a eroismului pasagerilor care au intrat cu forţa în cabina
pilotului terorist. Este foarte posibil ca revolta acelor pasageri să fi evitat lovirea
Casei Albe sau a Capitoliului. Atacurile au fost planificate şi organizate minuţios de
către al-Qaeda – reţeaua teroristă a fundamentaliştilor extremiști islamici –, reţea
Vasile Cândea, Ştiinţa la sfârşit de mileniu, în Lucrările Congresului organizat cu ocazia aniversării a patru decenii de la înfiinţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, 22-24 mai 1996, p. 13.
10
Ibidem.
11 *
CBRN – chimie, biologie, radiologice şi nucleare.
12 **
ADM – arme de distrugere (nimicire) în masă.
9
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care era sprijinită de guvernul taliban din Afganistan şi era condusă de Ossama bin
Laden. Acesta era vinovat şi de alte atacuri teroriste: atacuri cu bombe asupra a două
ambasade americane din estul Africii, atacul crucişătorului „USS Cole” în apropierea
coastei Yemenului (în 2000).
După atacurile teroriste din 11 septembrie, preşedintele american George W.
Bush a ţinut un discurs televizat în care spunea printre altele: „nu vom face nici o
deosebire între teroriştii care au comis aceste acte şi cei care îi adăpostesc”13. Toate
statele membre NATO au fost de acord cu punerea în aplicare a Art. 5 al Cartei
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (un atac împotriva unuia dintre statele
membre este un atac împotriva tuturor). Pe această bază, s-a constituit coaliţia
împotriva terorismului. Preşedintele Bush a declarat, a doua zi, presei că atentatele
teroriste împotriva Statelor Unite au fost acte de război. Potrivit informaţiilor deţinute
de CIA, pe teritoriul SUA existau în luna septembrie 2001 mulţi agenţi al-Qaeda,
care intenţionau să atace Statele Unite cu arme CBRN.14 Un asemenea atac ar fi fost
şi mai distrugător decât cel care tocmai avusese loc cu câteva zile în urmă.
În luna octombrie 2001, mai multe plicuri cu praf alb au fost trimise prin poştă
şi câţiva americani au inhalat antrax (o bacterie letală); din cei 17 oameni infectaţi,
cinci au decedat. Într-un plic, în care s-a descoperit antrax, era scris: „11-09-01 Nu
ne puteţi opri. Avem acest antrax. Acum veţi muri. Vă este frică? Moarte Americii!
Moarte Israelului! Allah este mare.”15 Toată America a fost cuprinsă de teamă şi
panică, iar oficiile poştale au fost închise. Se impuneau de urgenţă măsuri juridice,
financiare şi de informare corespunzătoare pentru depistarea teroriştilor, oriunde s-ar
fi aflat ei. În primul rând, s-au îngheţat conturile bancare ale reţelelor teroriste, apoi
s-a aprobat legea PATRIOT, prin care se autoriza ascultarea telefoanelor mobile, de
către Congresul SUA. Aceasta nu era o încălcare a democraţiei şi a legii, pentru
că preşedintele Lincoln ordonase interceptarea telegrafelor în timpul Războiului
de Secesiune, iar Woodrow Wilson – interceptarea telefoanelor în timpul Primului
Război Mondial; Franklin Roosevelt a permis armatei să citească şi să cenzureze
comunicaţiile în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.
Preşedintele Bush junior a aprobat Programul de Monitorizare a Teroriştilor;
pe data de 13 noiembrie 2011, a ordonat înfiinţarea unor tribunale militare pentru
judecarea teroriştilor capturaţi deoarece aceştia nu reprezentau nici un stat şi nu
semnaseră Convenţiile de la Geneva şi singura soluţie o reprezenta curtea marţială.
Fără acest Program al CIA, ar fi avut loc cu siguranţă şi alte atentate teroriste.
Pe timpul mandatului preşedintelui George W. Bush, s-a reuşit mobilizarea a
peste 90 de state (ţări) într-o iniţiativă de Securitate împotriva proliferării pentru a
stopa traficul internaţional cu materiale utilizate la fabricarea ADM. La 7 octombrie
2001, preşedintele Bush a dat ordin forţelor americane să atace taberele ale alQaeda şi instalaţiile militare ale regimului taliban din Afganistan. Începuse războiul
13
14
15

George W. Bush, Momente de decizie (Decision Points), traducere în limba română, Bucureşti, 2012, p. 204.
Ibidem, p. 213.
Ibidem, p. 230.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012 155

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
împotriva terorismului.
După atâtea accidente nucleare, nu e de mirare că opinia publică românească,
europeană şi mondială îşi pune întrebări referitoare la securitatea noastră, a tuturor,
iar lumea şi-a creat imaginea sumbră a catastrofelor nucleare cu urmările lor
cutremurătoare.
Securitatea îndoielnică a centralelor nucleare şi a armelor nucleare provoacă
nelinişte şi teamă. De aceea, opinia publică vrea să cunoască imediat faptele care
uneori se ascund de către militari sau de civilii oficiali. De aceea suntem neliniştiţi
de orice instabilitate, mai ales dacă aceasta este produsă de prin mijloace ce țin de
fizica nucleară şi de catastrofele ei. Teoretic, opinia publică nu mai acceptă să fie
dezinformată şi îşi apără dreptul la informare inclusiv despre sursele nucleare de
instabilitate şi insecuritate, care, din nefericire, nu cunosc graniţe. Dar între ceea
ce vrea opinia publică (adică între ceea ce cred unii dintre lideri că vrea o astfel de
opinie) și realitatea raporturilor de forțe și intențiilor factorilor de decizie nu există și
nu a existat niciodată o deplină consonanță, ci, dimpotrivă, o prăpastie uriașă. Dar nu
există nicio îndoială că oamenii vor să ştie aspecte tehnice care explică mecanismele
producerii accidentelor nucleare.
De aceea, voci din opinia publică pun întrebări tranșante referitoare la implicarea
relaţiilor birocratice în aceste accidente, la erorile ştiinţifice şi de construcție (tehnice)
care conduc la asemenea catastrofe. Şi, în sfârşit, de aceea cetăţenii vor să afle ce
presiuni ierarhice şi politice s-au făcut, pentru ca acestea să nu mai fie făcute pe viitor.
Căci, în aceste accidente sau catastrofe nucleare, sunt implicaţi indivizi de pe toate
treptele ierarhiei sociale şi politice, cu interesele lor adesea oculte, cu defectele lor,
cu slăbiciunile şi rătăcirile lor, dintre care unii încearcă să oprească această evoluție
absurdă spre dezastru, iar alţii, în ignoranţa lor, nu-și dau seama ce fac, în timp ce
adevărații posibili vinovaţi de dezlănţuirea monstrului atomic iau decizii în această
privință, sau influențează în mod hotărâtor astfel de decizii.
Iată de ce vrea opinia publică să cunoască toate cauzele şi urmările catastrofelor
nucleare. Este momentul ca toţi oamenii să aibă dreptul de a participa la luarea unor
decizii strategice în domeniul producerii energiei nucleare și folosirii acesteia, pentru
că de aceste mecanisme importante în luarea deciziilor și în expertizarea lor depinde
securitatea naţională, regională şi mondială!
La trei ani după catastrofa de la Cernobîl, Andrei Saharov îşi exprima opinia că
reactoarele nucleare să nu mai fie construite la suprafaţa solului ci numai în subteran,
indiferent de costuri. De asemenea el sugera ca problemele acestea să fie rezolvate
nu numai de specialişti “cu metodele lor îngust tehniciste, preconcepute şi adesea nu
tocmai interesate, cu răspunderea lor colectivă şi cu interdependenţa lor”, ci şi de
către majoritatea cetăţenilor.
“Personal, sunt convins că energetica nucleară îi este necesară omenirii şi
că trebuie să se dezvolte, dar în condiţiile unei securităţi practic absolute, ceea ce
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necesită realmente amplasarea subterană a reactoarelor”16.
Până în luna mai 1986, energia nucleară şi atomul paşnic erau prezentate ca
o culme a securităţii, a purităţii ecologice, a siguranţei în funcţionare şi a fiabilităţii.
Mulţi oameni de ştiinţă susţineau sus şi tare că centralele nucleare electrice (CNE)
sunt absolut sigure, iar reziduurile din aceste centrale sunt compacte şi se pot păstra
în deplină siguranţă, în locaţii izolate de mediul extern. Dar când s-a produs explozia
de la Cernobîl, combustibilul nuclear s-a depozitat chiar lângă reactorul distrus.
Consecinţa a fost desigur supra-iradierea constructorilor (muncitorilor).
Opinia publică, neliniştită de amplasarea CNE în zonele preorăşeneşti sovietice
era adormită de cuvintele unor academicieni comunişti care dădeau asigurări că toate
CNE din URSS sunt absolut sigure în exploatare şi nu există motive de îngrijorare.
Oamenii politici care conduceau Comitetul de Stat pentru Utilizarea Energiei
Nucleare din URSS afirmau că CNE din URSS reprezintă surse curate de energie, în
sensul că nu poluează mediul înconjurător. De asemenea, ei spuneau că nu trebuie să
existe neîncredere în CNE şi nici teamă de pericolul radiaţiilor deoarece exploatarea
acestora “dovedeşte că ele sunt absolut sigure în funcţionare”. Această propagandă se
ducea în URSS, în timp ce se opreau reactoare nucleare, deoarece se topeau casetele
de uraniu combustibil, şi erau suprairadiaţi oamenii care le reparau.
Istoria radioactivă a durat peste 15 ani, până la catastrofa de la Cernobîl. Până
atunci, personalul care repara reactoarele şi care efectua şi alte lucrări de mentenanţă
era mereu suprairadiat. Există informaţii că reziduurile radioactive erau injectate prin
sonde în subteran, iar în Marea Britanie erau evacuate sub formă de ape radioactive
în Marea Irlandei. Din aceste cauze, cetăţenii Austriei au interzis darea în exploatare
a unei CNE, după ce aceasta a fost construită. Gradul de fiabilitate al CNE sovietice
era foarte scăzut şi foarte aproape de un accident sau de o catastrofă.
Informaţiile despre accidentele petrecute la CNE din URSS și de aiurea se
difuzau numai pentru conducerea superioară de partid, iar ceilalţi nu aveau acces
decât la informaţii trunchiate. Dar lipsa informaţiilor referitoare la experienţa
negativă are consecinţe imprevizibile.
Ministerul Energiei Electrice şi al Electrificării al URSS MEEE, a desfiinţat
Direcţia Lucrări de Proiectare şi de Cercetare Ştiinţifică, a redus volumul reparaţiilor
la CNE, mărind riscul unor accidente sau catastrofe.
Un şef de şantier al CNE din Zaporojie a spus, cu puţin timp înaintea producerii
catastrofei nucleare: „Asta-i tragedia noastră naţională. Minţim şi îi învăţăm şi pe
subalternii noştri să mintă. Asta n-o să ducă la nimic bun”17. Această catastrofă s-a
datorat incompetenţei personalului cu funcţii de conducere din URSS. Aşa, spre
pildă, ministrul şi persoanele cu cele mai înalte funcţii din MEEE erau incompetenţi
în domeniul energiei nucleare şi a exploatării CNE.
Pe data de 28 aprilie 1986, dimineaţa, în Suedia, Danemarca şi Finlanda, s-a
16
17

Grigori Medvedev, Adevărul despre Cernobâl, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 6.
Apud, Grigori Medvedev, op. Cit., p. 24.
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înregistrat o creştere bruscă a nivelului de radioactivitate, fiind de 10 ori mai mare
decât cea normală. Imediat s-au cerut explicaţii URSS-ului privind cauzele iradierii.
Abia seara, pe la orele 21.00, sovieticii au difuzat un comunicat privind un accident
survenit la centrala nucleară de la Cernobîl. Foarte multă lume, pe bună dreptate,
se întreabă dacă trebuie incriminată concepţia constructivă a centralelor nucleare
sovietice şi, mai ales, cea pe bază de reactoare tip RBMK (reactor de mare putere
cu apă în fierbere)? În anul 1985, nu mai puțin de 15 din cele 46 reactoare care
funcţionau în URSS, erau de tip RBMK (reactor de mare putere cu apă în fierbere).
Aceste reactoare furnizează 37% din energia electronucleară şi aproximativ 4,5% din
producţia totală de energie electrică a statelor din fosta URSS.
S-a constatat că, de fapt, construcţia acestor reactoare, destinate atât producerii
energiei electrice cât şi obținerii plutoniului (care are bineînţeles destinaţie militară),
a fost executată necorespunzător şi cu materiale de slabă calitate. Acest tip de
reactoare există şi pe submarinele sau navele de suprafaţă cu propulsie nucleară şi au
cel puţin două importante inconveniente, şi anume:
- scăparea de produse de fisiune în apa de răcire care trece prin miezul
reactorului, întrucât soluţia tehnică nu este corespunzătoare din punct de vedere
ecologic, ceea ce nu este valabil şi pentru centralele occidentale, care au un al doilea
circuit de apă necontaminată, încălzită de circuitul primar;
- lipseşte a doua incintă de protecţie (în plus faţă de cofrajul de beton) care să
izoleze ansamblul reactorului de circuitele în contact direct cu miezul său.
După catastrofa nucleară de la Cernobîl, s-a pus problema împiedicării poluării
pânzei freatice a râurilor Pripet şi Nipru.
Până acum a reieşit, din lecţiile accidentelor nucleare, cel puţin statistic, că
există o legătură între doza de radiaţii primită de oameni şi cancer. S-a demonstrat
că muncitorii care efectuează operaţii de mentenanţă cu “risc nuclear” – încărcarea
şi manipularea combustibilului pe submarinele nucleare şi în CNE – au o rată de
îmbolnăvire de cancer de două ori mai mare decât muncitorii care nu efectuează
asemenea operaţii.
În consecinţă, lumea, diverse categorii de oameni se pronunţă cu vehemenţă
pentru închiderea unor centrale nuclearo-electrice sau pentru desfiinţarea acestora; în
lume sunt astăzi peste 460 de centrale nuclearo-electrice, repartizate în 35 de state
de pe glob, şi peste 50 de submarine şi alte nave propulsate cu ajutorul reactoarelor
nucleare.
Problema nucleară este deosebit de complexă şi de importantă și pentru
România, întrucât Guvernul României doreşte să pună în funcţiune, până în anul
2015, şi celelalte unităţi nucleare ale Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă,
ceea ce reprezintă o sarcină de o responsabilitate covârșitoare.
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IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI
DE SUPORT LOGISTIC INTEGRAT
(SLI)
Colonel ing. drd. Constantin NEGREA
Colonel (r) prof univ dr. ing. Eugen SITEANU
Abstract
The integrated logistic support implementation has the following objectives:
identify support concepts, quantify constraints, participate in source selection,
optimize support concepts, trade-offs among elements, utilize logistic support
analysis (LSA) / LSA record, update estimates with field data.
Key words: implementation, objectives, integrated logistic support, support
concepts, logistic support analysis.
Rezumat:
Implementarea suportului logistic integrat are următoarele obiective:
identificarea conceptelor de sprijin, cuantificarea restricţiilor, participarea la
selectarea resurselor, optimizarea conceptelor de sprijin, schimburi intre elemente,
utilizarea LSA/LSAR, actualizarea estimărilor cu datele din teren.
Cuvinte-cheie: implementarea, obiective, suport logistic integrat, conceptele
de sprijin, analiza sprijinului logistic.

P

entru implementarea conceptului de Suport Logistic Integrat, Statul Major
General a emis, în anul 2012, Dispoziţia pentru aprobarea normelor pentru
implementarea Suportului Logistic Integrat al echipamentelor militare pe durata
ciclului de viaţă, cu scopul asigurării unei înalte capacităţi de susţinere logistică
şi creşterii coeficientului de disponibilitate a echipamentelor/sistemelor militare pe
durata ciclului de viaţă, precum şi utilizării eficiente a acestora pe timpul misiunilor
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unităţilor (marilor unităţi). În aceste norme se precizează responsabilităţile şi
instrumentele pentru implementarea Suportului Logistic Integrat al echipamentelor/
sistemelor militare.
Conceptul de Suport Logistic Integrat se referă atât la echipamentele
(sistemele) militare (E/SM) existente în înzestrarea unităților și marilor unități U(MU) -, cât şi la cele ce vor fi achiziţionate sau proiectate şi fabricate/produse,
denumite în continuare echipamente/sisteme (E/S).
Suportul Logistic Integrat este un proces tehnic şi de management pe
baza căruia cerinţele/nevoile de susţinere logistică şi financiară ale unui E/S sunt
identificate pentru durata ciclului de viaţă (DCV) al acestuia şi integrate în programul
de dezvoltare/achiziţie pe întregul CV a E/S. Prin sintagma „susţinere logistică” se
subînţelege conceptul de suportabilitate, adică „gradul în care toate resursele necesare
pentru operarea şi menţinerea unui sistem pot fi asigurate în cantitate suficientă şi la
timpul oportun”1.
Principalul obiectiv al SLI constă în realizarea disponibilităţii E/S la un cost
minim pe CV, iar celelalte obiective pentru implementarea SLI, prin intermediul unui
proces iterativ şi bine coordonat, sunt următoarele:
- considerarea tuturor elementelor SLI ca fiind parametri măsurabili de
performanţă;
- definirea şi proiectarea sistemului SLI şi implementarea acestuia;
- menţinerea/susţinerea sistemului SLI pe DCV al echipamentului/sistemului.
Suportul Logistic Integrat are următoarele elemente:
1) planificarea mentenanţei;
2) aprovizionarea;
3) personalul;
4) echipamentele de testare şi suport;
5) managementul configuraţiei;
6) informaţiile şi datele tehnice;
7) instruirea şi susţinerea instruirii;
8) facilităţi şi infrastructura;
9) împachetarea, mânuirea, paletizarea, depozitarea şi transportul.2
Noi considerăm că în afară de acestea mai trebuie avute în vedere:
- standardizarea şi operabilitatea;
- sprijinul cu resurse informatice;
- influenţa proiectării.
Pentru planificarea mentenanţei se întocmeşte planul mentenanţei în care
se descrie modalitatea în care se poate susţine un echipament/element, conceptul
de mentenanţă care se aplică acelui echipament/element, frecvenţa lucrărilor de
mentenanţă, preventivă şi corectivă şi localizarea sau nivelul de reparaţie la care se
1
2

Allied Reliability and Maintainability Publication 7 (ARMP-7), Editura 2, 2008, pp. 28-29.
Norme pentru implementarea SLI al echipamentelor militare pe DCV, SMG, Bucureşti, 2012, p. 28-29.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012 161

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
exercită lucrările de mentenanţă.
Planul mentenanţei conţine, în general, descrierea procedurilor de mentenanţă,
metodele utilizate pentru identificarea defectelor, proceduri de mentenanţă,
preventivă, proceduri de mentenanţă corectivă şi cerinţe de performanţă. Acest
plan se aplică fie susţinerii echipamentului în integralitatea sa, fie infrastructurii de
reparaţie sau activităţilor. Planul se realizează şi se exploatează pentru planificarea,
calcularea costurilor şi procurarea susţinerii cerute pentru un echipament nou sau
pentru o aplicaţie nouă.3
Planificarea mentenanţei presupune identificarea echipamentelor de
mentenanţă, aplicaţiilor software, materialelor, facilităţilor, personalului,
procedurilor, proceselor şi a altor date şi informaţii necesare în scopul asigurării
efectuării acţiunilor/operaţiunilor de mentenanţă pentru E/S şi susţinerea/sprijinul
acestuia pe DCV. Planificarea mentenanţei cuprinde următoarele aspecte esenţiale:
nivelul de mentenanţă; timpii de imobilizare pentru reparare; fiabilitatea, mentenanţa
şi mentenabilitatea E/S; instruirea şi susţinerea; calificarea şi nivelul de specializare
a personalului de mentenanţă; responsabilităţi cu privire la mentenanţă efectuată la
nivelul structurilor din organică.4
Aprovizionarea reprezintă ansamblul activităţilor de management, tehnicilor
şi procedurilor prin care se determină cerinţele/necesităţile de achiziţie, catalogare,
recepţie, depozitare, transfer, utilizare şi casare a pieselor de schimb şi materialelor
(p.s.m.), ceea ce presupune asigurarea suportului logistic iniţial, achiziţia, distribuţia
şi completarea stocurilor conform principiilor managementului lanţului de
aprovizionare.
Pentru aprovizionare se folosesc furnizori (organizaţii externe) care oferă
produse, echipamente, componente, piese de schimb şi materiale, precum şi elemente
care alcătuiesc E/S, dar şi piese de schimb pentru reparaţii. Pentru un E/S se pot
utiliza mai multe niveluri de furnizori, care se pot găsi în centre geografice de pe
întreg globul.
Găsirea variantei optime de alocare a furnizorilor se face prin studii de
optimizare.
Pentru proiectanţii externi, necesităţile pentru elementele/articolele selectate
sunt descrise în Specificaţiile de Dezvoltare. Pentru aceşti proiectanţi (furnizori)
externi trebuie asigurate anumite informaţii despre: fiabilitate, mentenabilitate,
factori umani, disponibilitate etc., care vor fi aplicate elementelor/echipamentelor
sistemului în scopul dezvoltării acestuia. Analiza suportabilităţii trebuie să includă
şi măsurile de stabilire a furnizorilor, mai ales pentru elementele mai importante ale
E/S.
Achiziţia permanentă şi suportul logistic pe DCV permite aplicarea
tehnologiilor computerizate pe toată plaja de desfăşurarea a logisticii. Este necesară
3
4

Siteanu Eugen, Managementul logisticii de producţie, Editura ATM, Bucureşti, 2009, p. 152.
Norme pentru implementarea SLI al echipamentelor militare pe DCV, SMG, Bucureşti, 2012, p. 28-29.
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prelucrarea datelor pentru aprovizionarea pe calculatoarele electronice, în format
numeric, în vederea reducerii timpilor de pregătire şi prelucrare, a timpilor de
achiziţie şi a costurilor. În era informatizată în care a păşit deja omenirea s-a trecut
la automatizarea editării, pregătirea datelor numerice pentru aprovizionarea şi
procurarea pieselor şi subansamblurilor de rezervă pentru reparaţii şi stocarea datelor
de proiectare în format electronic.
Personalul, sau conceptul de personal, conţine identificarea cerinţelor cu privire
la necesarul de personal pentru echipamentul respectiv şi sistemul de suport/sprijin al
acestuia, educaţia şi instruirea personalului (tuturor categoriilor de personal), precum
şi gestionarea tuturor resurselor umane necesare susţinerii E/S pe DCV. Trebuie
elaborate specificaţii cu privire la forţa de muncă, personalul şi instruirea prin care
sunt definite cunoştinţele, calificările, competenţele, disponibilitatea şi instruirea
cerute pentru personalul care susţine sistemul (echipamentul).
Echipamentele de testare şi suport constau în identificarea acestora, planificarea
şi asigurarea echipamentelor (fixe şi mobile), care sunt necesare în scopul susţinerii
operării/utilizării şi mentenanţei E/S. Dintre aceste echipamente fac parte cele de
măsură şi control, de metrologie şi calibrare, testere complexe, aparate şi dispozitive
de diagnosticare etc.
Managementul configuraţiei cuprinde planificarea, organizarea, coordonarea
şi controlul activităţilor/funcţiunilor pentru: identificarea elementelor finale care
trebuie controlate (prin specificaţii, desene tehnice, documente de control al interfeţei
şi referenţiale ale configuraţiei); controlul tuturor modificărilor tehnice; evidenţa
stării; auditurile configuraţiei.
Datele esenţiale pentru managementul configuraţiei trebuie să fie accesibile
pe parcursul CV al E/S. În scopul prelucrării, analizării şi aprobării schimbărilor/
modificărilor tehnice la elementele finale trebuie stabilite şi menţinute comisii de
control al configuraţiei.5
Managementul configuraţiei reprezintă o serie de activităţi coerente din sfera
ingineriei sistemelor (IS) şi auditului funcţional (configuraţiei) sau configuraţiei
funcţionale6 care sunt menite sa influenţeze, pe întreaga DCV, dezvoltarea/evoluţia
sistemului astfel încât acesta să poată fi susţinut financiar pe termen lung şi să poată fi
operat cu uşurinţă, în condiţii de maximă disponibilitate operaţională şi cu eficienţa sporită.
Această influenţare poate avea loc, fără a fi limitată doar la acestea, prin acţionarea
asupra următoarelor elemente:
- fiabilitatea, disponibilitatea, mentenabilitatea, capacitatea de susţinere şi
accesibilitatea pentru teste şi verificări (Reliability, Availability, Maintainability,
Supportability, Testability/RAMST);
- siguranţă în exploatare;
- resursa umană implicată;
Gavril Maloş, Ion Eftimie Sandu, Vasile Năstăsescu, Ingineria sistemelor pentru apărare, Editura ATM, Bucureşti, 2002, pp. 74-75.
6
Ibidem, p. 119.
5
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- ninterfeţele aplicaţiilor software;
- managementul materialelor periculoase;
- standardizarea şi interoperabilitatea;
- mediul de operare (analiza poluării fonice, a aerului, apei etc.);
- inspecţiile non-distructive;
- mânuirea şi depozitarea.7
Informaţiile şi datele tehnice sunt acele informaţii necesare pentru operarea,
mentenanţa, repararea, susţinerea pe ciclul de viaţă a sistemului, precum şi scoaterea din
serviciu a acestuia. Obiectivul este de a identifica standardele ce trebuie folosite pentru
asigurarea datelor, cum ar fi:
- identificarea sistemului şi clasificarea;
- descrierea sistemului şi operarea;
- documentaţia tehnică, inclusiv manualele electronice interactive;
- mentenanţa sistemului - diagnosticare, întreţinere, reparare;
- asigurarea posibilităţilor de diagnosticare;
- documentaţia software;
- datele de analiza cu privire la necesităţile de instruire.
Datele referitoare la proiect trebuie colectate şi păstrate într-o bază de date
integrată (BDI) care reprezintă un depozit pentru dezvoltarea pachetului de date
integrat (PDI) şi pentru a furniza o sursă de date distribuită pentru schimbul şi
reutilizarea informaţiilor tehnice ale ingineriei sistemelor (IS) şi programul detaliat
al IS, planuri tehnice; arhitecturi funcţionale, fizice şi de sistem; argumente pentru
deciziile de proiectare; studii comerciale realizate, inclusiv recomandări şi influenţe;
evaluări ale eficacităţii şi rezultatele acestora, evaluări privind riscul şi opţiuni de
management al riscului; schiţe şi desene; date privind schimbările tehnice; structuri
arborescente ale specificaţiei; specificaţii şi referenţiale ale configuraţiei; elemente
de structură a costurilor şi valori etalon pentru produse, subproduse, procese şi
tehnici; date referitoare la forţa de muncă, personal, instruire, precum şi cerinţele şi
specificaţiile referitoare la ingineria umană; date arhivate; obiective, cerinţe, restricţii,
interfeţe şi riscuri din punct de vedere tehnic; structura divizată a sistemului; modele
de proiectare; rezultatele testelor; metrice; orice alte date care sprijină trasabilitatea
cerinţelor prin arhitectura funcţională şi arhitectura proiectului.8
Pachetul de date integrat (PDI) trebuie să documenteze arhitectura şi
informaţiile proiectului necesare pentru fabricarea E/S şi susţinerea ciclului de viaţă.
Conţinutul pachetului de date integrat trebuie să fie definit în prima sau a doua
fază a ciclului de viaţă al E/S şi ar trebui să fie extins odată cu fiecare aplicare a
procesului de ingineria sistemelor pentru a furniza cât mai multe detalii la fiecare
nivel de dezvoltare.
Norme pentru implementarea SLI al echipamentelor militare pe DCV, SMG, Bucureşti, 2012, p. 28-29.
Gavril Maloş, Ion Eftimie Sandu, Vasile Năstăsescu, Ingineria sistemelor pentru apărare, Editura ATM, Bucureşti, 2002, pp. 25-26.
7
8
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În ceea ce priveşte Hardware, pachetul de date integrat cuprinde informaţii
tehnice ale proiectului care susţin fabricarea, asamblarea şi integrarea E/S şi anume:
- desenele de montaj care documentează relaţia dintre subsistemele şi
componentele principale ale sistemului;
- desenele de ansamblu care documentează relaţia dintre o combinaţie de
repere şi subansambluri cerută pentru a forma următorul nivel superior al sistemului
sau echipamentului;
- desenele de conectare care documentează conectările electrice ale unei
instalaţii sau ale dispozitivelor/reperelor componente;
- desenele de construcţie care documentează proiectarea clădirilor sau
structurilor;
- desenele de produs care documentează configuraţia şi limitările configuraţiei,
cerinţele de performanţă şi testare, cerinţele de greutate şi spaţiu, uşurinţa accesului,
legăturile prin ţeavă sau cablu, cerinţele de suport etc., până la limita necesară ca
un element să poată fi dezvoltat sau achiziţionat de pe piaţa comercială pentru a
satisface cerinţele stabilite;
- desenele de detaliu care documentează cerinţele elementului final complet
pentru subcomponenta (subcomponentele) descrise în desene;
- desenele de perspectivă care documentează proiecţiile verticale ale
construcţiilor şi structurilor sau profilurile echipamentului;
- desenele de inginerie care arată, prin intermediul prezentărilor grafice sau
textuale sau o combinaţie a acestora, proiectul şi cerinţele funcţionale ale produsului
final sau proiectul unui element;
- desenele de instalare care documentează configuraţia generală şi informaţiile
complete necesare pentru instalarea unui element în raport cu structura suport sau cu
elementele asociate;
- diagramele logice care documentează, prin intermediul simbolurilor grafice
sau notaţiilor, succesiunea şi funcţiunile circuitelor logice şi fluxurile secvenţelor de
operare, mentenanţă, testare şi reparare;
- desenele controlate prin număr care documentează complet cerinţele de
proiectare, inginerie funcţională şi de produs ale unui element pentru a facilita
producţia prin mijloace de control pe bandă;
- schemele hidraulice care documentează interconectarea componentelor
prin instalaţie de ţevi, conducte sau furtun, precum şi fluxul secvenţial al fluidelor
hidraulice sau a aerului pneumatic în sistem;
- jurnalele de cabluri care documentează un grup de desene format din date
structurate tabelar şi instrucţiunile necesare pentru a stabili conexiunile de cabluri în
cadrul elementelor sau între acestea;
- schemele de conexiuni care documentează, prin intermediul simbolurilor
grafice, conectările electrice şi funcţiunile unei anumite scheme de circuit;
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- desenele de cablaj care documentează traseul unui grup de fire dispuse
împreună într-o configuraţie specifică astfel formată pentru a simplifica instalarea;
- modele, simulări sau baze de date ale proiectului care furnizează o reprezentare
fizică, analitică sau digitală a oricăruia dintre elementele prezentate anterior.
Despre Software, pachetul de date integrat include informaţii tehnice ale
proiectului care susţin cerinţele software, proiectul, codul sursă, verificarea şi
validarea, instrucţiunile de construire, operarea şi mentenanţa, şi anume: documentaţia
proiectului software care documentează arhitectura elementelor software, cerinţele de
proiectare, logica implementării şi structurile de date; listing-uri de cod; sursa software
care documentează instrucţiunile codului sursă care reprezintă implementarea ,,aşa
cum este construită”.9
Procese din ciclul de viaţă. Pachetul de date integrat cuprinde informaţii
tehnice ale proiectului pentru procesele din ciclul de viaţă, precum şi specificaţii şi
referenţiale pentru echipament special, listing-uri de cod software, manuale tehnice,
planuri tehnice, desene referitoare la utilităţi şi echipamente speciale pentru fabricare,
verificare, distribuire, operare, suport, instruire şi scoatere din uz.
Arhitectura proiectului pentru produsul procesului documentează arhitectura
proiectului pentru produsele din procesul ciclului de viaţă referitoare la dezvoltare
(ingineria şi integrarea sistemelor), fabricare, verificare, distribuire, suport, instruire
şi scoatere din uz. Produsele includ: echipament, software, procese şi servicii
integrate într-un proces.
Integrarea factorilor umani. Pachetul de date integrat conţine informaţii
care sprijină definirea rolului personalului care susţine ciclul de viaţă a sistemului,
după cum urmează:
- documentaţia referitoare la forţa de muncă, personal şi instruire, care
documentează cunoştinţele, calificările, competenţele, cerinţele de instruire şi
disponibilitatea personalului care operează, întreţine şi susţine echipamentul/sistemul
pe parcursul ciclului său de viaţă;
- desene de dispunere a spaţiului de lucru care documentează relaţia
între personalul care susţine fiecare fază din ciclul de viaţă şi componentele sau
subsistemele principale ale sistemului;
- specificaţii şi desene ale proiectului de interfaţă, care documentează toate
interfeţele între personalul care susţine ciclul de viaţă al sistemului şi orice alt aspect
al sistemului, inclusiv interfeţele om-om, om-hardware şi om-software;
- diagrame de secvenţe operaţionale constând dintr-o reprezentare grafică care
documentează interacţiunea între personal şi alte subsisteme sau componente ale
echipamentului/sistemului pentru a realiza o activitate în timp;
- proceduri care documentează acţiunile pe care personalul implicat în
susţinerea fiecărei faze a ciclului de viaţă trebuie să le execute pentru a dezvolta, a
Gavril Maloş, Ion Eftimie Sandu, Vasile Năstăsescu, Ingineria sistemelor pentru apărare, Editura ATM, Bucureşti, 2002, pp. 26-27.
9
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produce, a testa, a distribui, a opera, a sprijini şi a scoate din uz echipamentul/sistemul
sau produsele sale sau pentru a instrui personalul în scopul îndeplinirii acestor acţiuni.
Aceste proceduri pot fi în formă de diagrame de secvenţe operaţionale, liste, tabele
sau text;
- specificaţii de siguranţă, care documentează atributele de proiectare ale
echipamentului/sistemului, specificaţiile de performanţă şi instruirea prin care se
reduce potenţialul de erori umane sau defectări tehnice care cauzează prejudicii,
accidente sau deces în limitele restricţiilor privind eficacitatea operaţională, timpul şi
costul pe parcursul ciclului de viaţă al sistemului/echipamentului.
Structura arborescentă a specificaţiei. Organizaţia trebuie să elaboreze o
structură arborescentă a specificaţiei modelată după arhitectura proiectului la nivelul
corespunzător de dezvoltare. Structura arborescentă a specificaţiei este formată din
elementele specificaţiei şi specificaţiile de interfaţă.
Specificaţiile de interfaţă documentează cerinţele de interfaţă între elementele
care interacţionează. Specificaţiile de interfaţă ale echipamentului/sistemului definesc
interfeţele cu sistemele, platformele şi produsele externe. Specificaţiile de interfaţă
ale subsistemului definesc interfeţele între subsisteme.
Structura arborescentă a specificaţiei este dezvoltată de sus în jos. Numărul
nivelelor dintr-o structură arborescentă a specificaţiei depinde de faza ciclului de
viaţă. Nivelul cel mai de jos al structurii arborescente a specificaţiei este dependent
de complexitatea elementului proiectului şi de nivelul la care poate fi luata decizia de
realizare, de cumpărare sau de reutilizare a E/S asociat cu specificaţia.
Concluzii:
În general, implementarea suportului logistic integrat are următoarele
obiective: identificarea conceptelor de sprijin, cuantificarea restricţiilor, participarea
la selectarea resurselor, optimizarea conceptelor de sprijin, schimburi intre elemente,
utilizarea LSA/LSAR, actualizarea estimărilor cu datele din teren etc.
În particular, Normele pentru implementarea Suportului Logistic Integrat se
aplică atât echipamentelor militare care sunt în înzestrarea Armatei României, cât şi
celor ce urmează să fie achiziţionate. Pentru realizarea şi menţinerea unui coeficient
de disponibilitate cât mai mare pe durata ciclului de viaţă este necesară asigurarea
Suportului Logistic Integrat al echipamentelor militare în mod continuu şi la cele
mai scăzute costuri.
Pentru echipamente/sisteme militare, Suportul Logistic Integrat se planifică
înainte de achiziţia lor şi se asigură permanent pe durata ciclului de viaţă în scopul
utilizării eficiente a echipamentelor militare pe durata ciclului de viaţă, la un raport
optim de performanţe operaţionale/costuri şi realizării unui echilibru stabil, pe termen
lung, între cerinţele specifice ale profilului operaţional vizat şi condiţionările pe linia
susţinerii financiare a programului.
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TENDINŢE STRATEGICE
ALE TRANSFORMĂRII MILITARE
General maior doctor Gabriel GABOR1
Colonel doctor Doina MUREŞAN2
Abstract:
In the future, war will mainly settle in the sphere of the politics and
economics and will have as general purpose to aim at major economic
projects, such as: control over strategic raw materials from the point of view
of their exploitation, access routes and trade markets; restricted access to
high performance technologies; political and military control over some of
the world’s “hot spots” etc.. Basically, war will become an informational
confrontation based on the use of certain mechanisms of distribution and
combination of ways and means to support the conflict, falling within the
politics area and hardly requiring any use of armed means. Transformation
is a strategic imperative. At NATO member states defense ministries level,
modernization needs to be shaped and influenced by the imperative realities
specific to competition in the information age. This is the age when power
will directly depend on such aspects as: increased information dissemination
capacity, easy access to information and increased decision-making speed.
Cuvinte cheie: conflicte militare, razboi, transformari militare.

P

rocesul de transformare a structurilor militare reprezintă un proces continuu
de dezvoltare şi integrare de noi concepte, strategii, doctrine, tehnologii
şi capabilităţi, cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa şi gradul de interoperabilitate
a forţelor, într-un mediu de securitate aflat în continuă schimbare. Procesul de
transformare şi adaptare a NATO la noul context de securitate evidenţiază necesitatea
de reevaluare a factorului militar ca principală sursă de credibilitate.
Motorul transformării îl reprezintă contextul schimbărilor care se produc în
societate, determinate de trecerea de la era industrială la era informaţiei, a schimbărilor
Ministerul Apărării Naţionale, şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare, profesor asociat la Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Romania, email – gaborsmg@yahoo.com
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Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti , Romania, email – dmuresan_cnap@yahoo.com
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intervenite în caracteristicile războiului, precum şi a ameninţărilor privind terorismul,
utilizarea armelor de distrugere în masă şi, cu precădere, a celor biologice.
Din punct de vedere tehnologic, răspunsul este canalizat către asigurarea
unui grad ridicat de disponibilitate în tehnologia informaţiei, ceea ce va avea drept
consecinţă schimbări esenţiale nu numai în conţinutul strategiilor de securitate,
militare şi de înzestrare, ci şi în cel al strategiilor care abordează managementul
riscurilor şi ameninţărilor.
Modernizarea apărării presupune coevoluţia tehnologiei, conceptelor şi
organizaţiilor în scopul asigurării unei baze sigure pentru capabilităţile militare.
Schimbarea produsă în prezent este o provocare care impune un răspuns adecvat
din partea domeniului apărării. Acest răspuns este măsurabil prin noile concepte
tehnologice, generatoare, în perspectivă, de noi capabilităţi de susţinere a avantajelor
competitive în spaţiul de luptă. Nu se poate accepta ideea transformării ca un scop în
sine, fără o justificare realistă, în planul avantajelor fundamentale pe care le conferă
în câmpul de luptă.
Transformarea tehnologică este doar unul dintre elementele modernizării, la
fel de importante fiind şi schimbarea convingerilor, a atitudinilor şi a valorilor de
grup. În mod complementar, războiul trebuie înţeles ca o exprimare a manifestărilor
specifice comportamentului uman. În acest context, tehnologiile nu mai sunt numai
catalizatori ai schimbării culturilor, ci constituie rezultanta schimbărilor produse în
cultură sau în comportament. Transformarea reprezintă un proces dinamic şi complex,
care trebuie monitorizat consecvent, pe mai multe niveluri, printr-o coordonare fermă
şi coerentă, consecinţă a unui proces decizional eficient.
Transformarea este un proces ce răspunde nevoii de remodelare a naturii
schimbătoare a cooperării şi colaborării, în condiţiile combinaţiilor de noi concepte,
capabilităţi şi organizaţii structurale care exploatează avantajele faţă de ameninţările
asimetrice şi permit susţinerea intereselor strategice.
Pentru a menţine cultura schimbării în scopul asigurării de avantaje competitive
în era informaţiei, alimentării conducerii, educaţiei şi încurajării tendinţelor
instituţionale şi individuale, precum şi pentru a realiza un echilibru, procesul de
modernizare trebuie să includă două componente vitale: inovaţia şi transformarea.
Din această perspectivă, cerinţa fundamentală a transformării este continuitatea,
care impune crearea şi anticiparea viitorului, relaţionând evoluţia conceptelor,
proceselor, organizaţiilor/structurilor şi tehnologiilor de apărare. Drept urmare,
transformarea militară trebuie privită ca un proces complex, căruia îi este subsumat
un set de semnificaţii aflate în relaţii de interdependenţă, semnificative fiind:
transformarea, înţeleasă ca mod de adaptare, presupune remodelarea tuturor
componentelor forţelor armate, în conformitate cu noile caracteristici ale mediului
de securitate;
transformarea, înţeleasă ca reformă a domeniului apărării, implică modernizarea
continuă a infrastructurii militare, îmbunătăţirea metodelor şi a practicilor de
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management al resurselor pentru apărare şi reevaluarea eficienţei sistemului de
planificare, programare şi bugetare, în noul context, care include reducerea mărimii
forţelor armate şi schimbarea modului de planificare (prin trecerea de la planificarea
bazată pe ameninţări la cea bazată pe capabilităţi);
transformarea, înţeleasă ca efect al revoluţiei în afacerile militare, presupune
adoptarea şi implementarea tehnologiilor specifice revoluţiei tehnico-militare,
restructurarea forţelor armate în concordantă cu cerinţele erei informaţionale (unităţi
de luptă reduse numeric, cu grad ridicat de independenţă şi mare putere de lovire),
flexibilizarea ierarhiei de comandă, punerea accentului pe capacitatea de a desfăşura
operaţii în reţea şi nu pe platforme de luptă, interoperabilitatea diferitelor categorii de
forţe etc.
În concluzie, transformarea militară implică schimbări la nivelul doctrinelor,
organizării şi structurii forţelor, capabilităţilor, activităţii de informaţii, instruirii,
educaţiei şi achiziţiilor, managementului resurselor umane şi programării bugetare
care devin, astfel, principalele domenii de aplicare a modernizării în domeniul militar.
Credibilitatea NATO este şi va fi determinată în viitor de capabilităţile sale militare.
Transformarea organizaţiilor militare are, ca scop final, crearea de noi
capabilităţi militare care să permită forţelor desfăşurarea de operaţii în întregul
spectru al conflictului.
În viziunea Alianţei3, scopul transformării îl constituie crearea unor forţe
militare capabile să asigure: capacitate sporită de a acţiona în operaţii întrunite,
multinaţionale, prin implementarea de noi concepte şi arhitecturi pentru realizarea
obiectivelor de interoperabilitate; exploatarea superiorităţii informaţionale,
care presupune exploatarea avantajelor informaţionale în evaluarea globală, în
supraveghere şi recunoaştere, precum şi în sporirea capacităţilor de interpretare şi
diseminare; utilizarea conceptelor de experimentare în procesul de dezvoltare, ceea
ce necesită introducerea experimentării noilor concepte de luptă operaţionale, a noilor
capabilităţi, precum şi a structurilor prin jocuri de război, coordonarea judicioasă a
instruirii prin simulare şi aplicaţii în teren, cu accent pe rezolvarea situaţiilor de criza
(urgenţe civile); transformarea strategiilor la nivel departamental, prin realizarea
unor capabilităţi permanent adaptabile cerinţelor modernizării.
Strategiile care definesc procesul transformării abordează trei domenii,
respectiv cultura militară, planificarea şi transformarea capabilităţilor. Procesele
aferente acestor strategii se sprijină pe întărirea operaţiilor întrunite, exploatarea
avantajelor informaţionale, conceptul de dezvoltare-experimentare şi dezvoltarea
capabilităţilor de transformare.
La nivelul managementului apărării, transformarea impune schimbări în
următoarele patru domenii: identificarea cerinţelor (ca urmare a impunerii unei
perspective antreprenoriale, axată pe concepte superioare şi pe logica deciziei);
Se are în vedere concepţia de transformare promovată de NATO-ACT (Alliance Command
Transformation).
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planificarea bugetară (prin mutarea accentului, în cadrul PPBS, de pe programare, pe
adoptarea unei perspective sistemice în bugetarea militară); achiziţiile, înzestrarea şi
logistica (ca urmare a necesităţii reducerii semnificative a ciclurilor de cercetaredezvoltare-implementare a noilor capabilităţi de luptă); managementul resurselor
umane (ca urmare a profesionalizării).
Transformarea are implicaţii asupra: modernizării tehnologiilor şi
armamentelor (în sistemele informaţionale şi reţele, tehnologii şi subcomponente,
sistemele de arme moştenite/ existente, platforme noi şi muniţie inteligentă);
structurii de forţe (vizând realizarea: structurilor de luptă şi a celor organizatorice;
structurilor de conducere şi sistemelor de comandă, control şi informaţii; sistemelor
de supraveghere şi de recunoaştere; suportului logistic şi mobilităţii; infrastructurii
corespunzătoare; prezenţei în afara teritoriului etc.); operaţiunilor (pentru legarea,
în reţea, a forţelor întrunite, elaborarea doctrinelor categoriilor de forţe, realizarea de
comandamente cu responsabilităţi în elaborarea planurilor de operaţii şi a planurilor de
campanii şi realizarea interoperabilităţii cu armatele statelor membre ale Alianţei).
Obiectivele procesului de transformare diferenţiate sistemic vizează:
Transformarea în domeniul pregătirii pentru luptă. Aceasta vizează atingerea acelui
nivel care să permită, diferitelor structuri ale categoriilor de forţe, să acţioneze ca
forţe întrunite. Un rol aparte în acest domeniu va reveni sistemelor de modelaresimulare performante; Transformarea în domeniul înzestrării.
Prin aceasta se urmăreşte: modernizarea capabilităţilor militare, reducerea
ciclului de luare a deciziilor privind dezvoltarea sistemelor de arme şi de sprijin
logistic, creşterea adaptării la realitate a proceselor de programare şi bugetare din
acest domeniu, dezvoltarea de metode de urmărire şi evaluare a eficienţei programelor
de înzestrare.
De asemenea, transformarea în acest domeniu evidenţiază creşterea importanţei
proceselor de cercetare-dezvoltare şi a eficienţei utilizării tehnologiilor comerciale
din domeniile informaţiei şi telecomunicaţiilor la nivelul politicilor de înzestrare.
Noua filozofie a transformării în cadrul NATO nu modifică procesul de
planificare a forţei, însă priorităţile dobândesc noi nuanţe, astfel: obiectivul esenţial
al planificării forţei rămâne neschimbat, el identificându-se cu procesul de determinare
a forţelor şi mijloacelor solicitate de Alianţă; coordonarea procesului de planificare la
nivelul unei naţiuni trebuie să sprijine interesele de ansamblu ale Alianţei.
În cadrul noii filosofii a NATO privind transformarea, acesta constituie
un element-cheie; un principiu prioritar rămâne acela al distribuirii echitabile a
responsabilităţilor şi beneficiilor între parteneri, în cadrul proceselor din Alianţă;
monitorizarea şi evaluarea acţiunii naţiunilor în ceea ce priveşte răspunsul acestora
la cerinţele de ansamblu ale Alianţei vor fi importante pentru identificarea domeniilor
insuficient acoperite în cadrul procesului de planificare a forţei; accentuarea
disponibilităţii naţiunilor de a răspunde unor noi cerinţe, în conformitate cu evoluţiile
din mediul de securitate; impunerea interoperabilităţii în cadrul procesului de
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planificare a forţei la nivel naţional, ca element-cheie pentru atingerea scopurilor
comune ale membrilor Alianţei.
Aceste obiective sunt relaţionate, în mod direct, cu domeniile principale
ale procesului de transformare la nivelul managementului apărării asupra cărora
celelalte state membre ale Alianţei îşi concentrează eforturile: identificarea cerinţelor,
planificarea bugetară, achiziţii şi managementul resurselor umane.
Totodată, aceste obiective ale NATO se corelează, în mod armonios, cu
responsabilităţile Armatei României în domeniul apărării, respectiv cu: promovarea
intereselor României în cadrul structurilor militare ale Alianţei; operaţionalizarea şi
integrarea forţelor destinate NATO; participarea activă la întreaga gamă de misiuni
conduse de NATO, precum şi la lupta împotriva terorismului; participarea activă la
iniţiativele de cooperare militară regională.
Modernizarea este un imperativ politic. Trecerea de la ameninţările de tip
clasic – interese statale contra interese statale – la cele de tip asimetric (care se
structurează în reţele) impune o altfel de organizare a acţiunilor. Decizia politica,
prin care trebuie să se realizeze apărarea (securitatea, protecţia, exprimarea şi chiar
impunerea) intereselor proprii, îndeosebi a celor vitale, trebuie să fie racordată la
noile realităţi cerute de procesul de globalizare, la noile vulnerabilităţi rezultate din
constituirea societăţilor de tip informaţional, la noile ameninţări.
Într-un mediu de securitate caracterizat de parteneriate strategice realizate
între marii actori, de diminuarea riscurilor războaielor între state, de aderarea
unui mare număr de state la UE, la NATO, la alte organisme economice, politice
şi culturale internaţionale, vechile doctrine politice de confruntare stat contra stat
nu mai au suficientă legitimitate. Fundamentele politice ale RBR definesc noul tip
de angajare, limitele şi raţiunile acesteia şi reprezintă un nou mod de gândire şi de
operare, o angajare selectivă, punctuală, limitată şi foarte precisă, în condiţii de
maximă securitate, cu sprijinul partenerilor săi, de regulă, în coaliţie.
Transformarea armatei este determinată de o serie de ameninţări, cu implicaţii
directe în: scăderea protecţiei forţelor, ca urmare a depărtării geografice şi a punerii
la punct de noi tehnologii, care permit adversarilor să depăşească acest handicap;
creşterea pericolului conflictelor regionale, ca urmare a dezvoltării tehnologiei ANM
şi a celei a rachetelor balistice, precum şi a sprijinului acordat reţelelor teroriste
de către o parte din populaţia şi regimurile statelor din Orientul Mijlociu, Asia de
Sud-Est etc.; creşterea pericolului ameninţării de destabilizare a stării de securitate
din partea statelor cu regimuri politice slabe sau din zone neguvernate; difuzarea
puterii şi capabilităţilor militare către acele entităţi non-actori care vizează, prioritar,
guvernele ce sponsorizează terorismul mondial; creşterea considerabilă a surselor de
conflict şi dificultatea de a prevedea locaţiile probabile ale viitoarelor conflicte.
Modernizarea este un imperativ tehnologic. În domeniul militar, tehnologia
necesară avansează mult mai rapid decât în domeniul civil. Combinaţia avans tehnologic
– globalizare – dezvoltare ştiinţifică a creat câteva tendinţe semnificative în ceea ce
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priveşte evoluţia strategiei şi planificării apărării, care includ: avansul tehnologiei
în domeniul senzorilor, al procesării informaţiei şi al preciziei de ochire; creşterea
ameninţării cu utilizarea armelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare, precum
şi a rachetelor balistice intercontinentale prin transferul tehnologiilor, materialelor şi
al experţilor către ţările ostile şi prin dezvoltarea tehnologiilor rachetelor balistice în
ţările cu regimuri ostile, potenţiali adversari; creşterea posibilităţilor apariţiei unei
noi competiţii militare în domeniul spaţial şi al cyber space-ului, prin dezvoltarea,
de către mai multe state, a capabilităţilor de operaţii informaţionale ofensive, apte să
atace atât sistemele militare, cât şi comerciale.
În plan militar, acestea sunt văzute ca elemente inseparabile ale componenţei
economice a politicii de apărare (“economia apărării”4). S-a constatat că structurile
economice cele mai eficiente nu sunt marile întreprinderi ierarhizate, ci aşa-numitele
întreprinderi de tip “B”, care se adaptează mai uşor condiţiilor de producţie şi de
desfacere. Mai mult, dezvoltarea fără precedent a sistemelor bazate pe tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor permite şi, în acelaşi timp, reclamă trecerea, în toate
domeniile (nu numai economice), la un nou tip de organizare, de tip reţea.
Date fiind condiţiile concrete ale ţării noastre, apreciem că, pentru micşorarea
decalajelor care ne despart, din punct de vedere militar, de celelalte ţări membre
ale NATO, este imperios necesară finanţarea cercetării ştiinţifice în domeniile
ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei de vârf, care să poată impulsiona progresul general al
cunoaşterii şi practicii militare, al artei militare în general şi creşterea performanţelor
tehnicii şi sistemelor militare, prin utilizarea integrală şi optimă a tuturor resurselor
umane, financiare, materiale, tehnologice şi informaţionale.
Procedurile, tehnicile, metodele, structurile şi echipamentele trebuie astfel
adaptate, încât să permită o viteză sporită în desfăşurarea şi întrebuinţarea (dislocarea)
forţelor, iar în situaţia în care se înregistrează pierderi, ele să se “deterioreze într-o
manieră moderată” fără blocaje în zone vitale (cum sunt, spre exemplu, capacitatea
de executare a focului, informaţiile şi comunicaţiile). Iată de ce, în procesul de
modernizare a armatei, componenta înzestrării reprezintă fenomenul şi elementul
dinamic care antrenează resurse umane, tehnico-economice şi financiare în scopul
punerii în practică a programelor de cercetare-dezvoltare, pornind de la necesitatea
menţinerii capacităţii de luptă ridicate conform exigenţelor standardelor NATO.
În noul context creat după aderarea României la NATO, cercetarea şi
dezvoltarea se concentrează pe capabilităţi care să îmbunătăţească abordarea bazată
pe efecte. Aceasta, împreună cu un program de experimentare, va reprezenta testul
pentru validarea viitoarelor concepte de modernizare care urmează a fi implementate.
Aceste concepte vor fi transpuse în cerinţe şi planuri, prin intermediul procesului
de planificare a apărării şi, începând cu anul 2007, au fost incluse în programe de
I.-E. Sandu, L. Rotaru, Economia apărării. Componenta de bază a strategiei de securitate
naţională a României, referat la Universitatea Naţională de Apărare, p. 1, Bucureşti, 2006.
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instruire stabilite în contextul desfăşurării operaţiilor bazate pe efecte, la structurile
operaţionale, pentru întregul spectru de angajamente internaţionale asumate de
România.
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Abstract
Central Asia is a relatively poor region, with a future developing
potential. Gaining its independence in 1991, together and independently
all five countries wanted to create a national transport system most likely
connected to global rail, road, river and sea networks, in order to have direct
access to an important port in the Persian Gulf, the Mediterranean Sea, the
Black Sea, the Baltic Sea or the Pacific Ocean.
Key words : raw material resources, produce, economic corridor, Central Asia
countries
Résumé
Asie Centrale est une région relativement pauvre, avec un potentiel de
l’avenir en cours de développement. En gagnant l’Independence en 1991, tous
les cinq pays ont désiré, toutes ensemble et chacun d’elles, créer un system
national de transport, le plus possible lie aux réseaux mondiaux de transport
ferroviaire, routière, fluvial et maritime, pour avoir un sortie vers un port
important du Golfe Persique, de la Mer Méditerranée, de la Mer Noir, de la
Mer Baltique ou de l’Océan Pacifique.
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1. Consideraţii generale

Z

ona Asiei Centrale cuprinde următoarele 5 ţări (în ordine de la Est la Vest):
Kazahstan, Kîrghîstan, Uzbekistan, Tadjikistan şi Turkmenistan. Toate
s-au desprins din fosta URSS, devenind state independente din anul 1991.
Pentru a avea o imagine asupra importanţei zonei se prezintă, în Tabelul nr.1,
datele generale privind cele 5 ţări.
Tabelul nr. 1. Dimensiunea economiilor unor ţări din Asia Centrală (AC)

PIB ($ / locuitor

Suprafaţa
mii km

Populaţia
mil. loc.

2671,0

16,8

3290

1340

Akmola
(din 1998)

192,0

5,0

2040

440

Biskek
(fost Frunze)

Uzbekistan

414,0

4,0

2450

1010

Taşkent

Tadjikistan

141,0

6,0

930

330

Duşanbe

Turkmenistan

470,0

5,0

1410

630

Ashabad

Total AC

3888,0

56,8

-

-

-

Ţara
Kazahstan
Kîrghîstan

Dolari-ppc* USD

Capitala

*paritatea puterii de cumpărare
Sursa: World Development Report, 1998/1999, World Bank.
După cum rezultă din tabelul nr. 1, Asia Centrală reprezintă o zonă importantă,
ocupând o suprafaţă de cca. 3,9 mil. km2, cu o populaţie de peste 56 milioane locuitori,
dar cu o dezvoltare economică de nivel redus, deși zona dispune de numeroase
resurse, îndeosebi energetice. Ne-o putem imagina ca pe un platou deşertic, mărginit
de munţi înalţi la sud şi sud-est, de o salbă de lacuri în partea centrală şi de nord
(Lacul Balhas, Marea Aral, Lacul Tenghiz etc.) şi de Marea Caspica la vest.
Asia Centrală are ca vecini: Federaţia Rusă la nord şi la nord vest (pe Volga);
China la est şi sud-est (despărţită de lanţul Munţilor Altai şi Tian San); Afghanistan
la sud, Iran şi Marea Caspică, la vest. Asia Centrală este o zonă relativ săracă cu un
potenţial viitor de dezvoltare. Odată cu câştigarea independenţei în 1991, cele cinci
ţări au dorit, fiecare, să-şi creeze un sistem propriu de transport, pe cât posibil legat
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de reţelele mondiale de transport feroviar, rutier, fluvial şi maritim, având ieşire la un
port important la Golful Persic, Marea Mediterană, Marea Neagră, Marea Baltică şi
Oceanul Pacific.
Cele 5 ţări central-asiatice dispun de un potenţial economic şi logistic care
să le permită să întreţină schimburi comerciale cu România şi cu alte ţări europene,
precum şi a unui coridor de transport, pe relaţia România, cu alte ţări europene şi
crearea unui coridor de transport România-Asia Centrală.
KAZAHSTAN
Resurse importante ale subsolului: huilă – bazinele Karaganda şi Ekibastuz;
petrol – regiunea Emba-Guriev Ural – Tenghiz; minereu de fier – regiunea Temirtan;
fosfaţi – regiunea Karatan; bauxită – Turgai; polimetale – Altai; crom, cobalt, nichel
– Mugodjari.
Industrie: siderurgie; metalurgie neferoasă; carboniferă; îngrăşăminte
chimice; construcţii de maşini.
Agricultură polivalentă: cereale, bumbac, legume, fructe, sfeclă de zahar;
zootehnie – ovine, caprine, bovine, cămile, pescuit – Marea Caspică şi Marea Aral.
Transporturi:
· reţea feroviară de 1520 km, aşezată pe transsiberian, cu ramificaţiile acestuia
spre sud:
- Turksibar Akmol – Alma Ata;
- Kandagaci – Arîsî – Taşkent.
· reţea de navigaţie fluvială (Ural, Volga) legată de reţeaua europeană prin
fluviul Volga şi prin Canalul Volga-Don-Marea de Azov;
· reţeaua de navigaţie în Marea Caspică, pe direcţia est-vest cu Rusia şi cu
ţările caucaziene şi pe direcţia nord est-sud vest cu Iranul (porturile Kazahstanului la
Marea Caspică: Aktau şi Guriev);
· punctele nodale de transport internaţional: Kazahstanul deţine majoritatea
nodurilor de transport care ar putea servi la crearea viitoarelor coridoare de transport
Asia Centrală-Europa, astfel: punctele de frontieră Drujba, de trecere de pe reţeaua
central-asiatică pe cea chineză 1435 mm în traficul cu transbordare. Această staţie se
află pe noua linie Drujba – Urumqi, special construită pentru legarea Chinei de Asia
Centrală;
· axele feroviare orientate nord-sud în număr de două: Akmola – Alma Ata
şi Kandogaci-Arîsî şi est-vest, de asemenea, în număr de două: Aktogai-Akmola –
Kandagai - Makat-Astarahan şi Aktogai – Taşkent - Ashhabad-Turkmenbashi;
· zona logistică a Mării Caspice, partea de Nord-Est, de deservire a câmpurilor
petrolifere de la Tenghiz.
Rezultă că, în ceea ce priveşte potenţialul economic şi logistic precum şi
infrastructura, Kazahstanul dispune de tot ce este necesar pentru crearea unor legături
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stabile, la nivel de coridor, pe relaţia România, atât la import/export cât şi la tranzit.
KÎRGHÎSTAN
Resurse ale subsolului: variate – hidrocarburi, huilă, minerale neferoase,
rutiliu.
Industrie: metalurgică, textilă, construcţii de maşini, produse alimentare;
industria este concentrată în oraşele Bishkek (fost Frunze), Osh, Prjevalsk, Tokmak.
Agricultură, zootehnie: cereale, sfeclă de zahar, bumbac, tutun, plante
aromate pentru parfumuri; zootehnie: ovine, bovine;
Transporturi: există o singură linie de cale ferată Lugovaia-Bishkek-Rîbacie,
care se ramifică din axa feroviară central-asiatică est-vest. Reţeaua rutieră este
mai bine dezvoltată decât cea feroviară, fiind legată direct de reţeaua Chinei prin
cunoscutul drum transsiberian dintre Kashgar (China) şi Osh (Kîrghîstan).
Puncte nodale în perspectiva unui viitor coridor – singurul punct nodal care ar
putea fi luat în considerare este Osh, pentru legătura directă China – Asia Centrală,
mai scurtă cu cca.500 km decât legătura rutieră prin Atla Pass. Pentru un viitor coridor
central-asiatic, feroviar şi rutier, ramificaţia Bishkek poate fi luată în considerare ca
punct terminus.
UZBEKISTAN
Resurse de subsol: variate hidrocarburi, metale neferoase, molibden, gaze
naturale (peste 1000 miliarde mc).
Industrie – chimică (îngrăşăminte, medicamente, petrochimie), textilă,
produse alimentare, maşini agricole (mare producător de combine de recoltat bumbac,
maşini pentru cultivarea şi prelucrarea bumbacului, covoare).
Agricultură intensivă, 97% irigată, cereale 1/3 din suprafaţa arabilă, bumbac
(deţine 20% din producţia mondială de bumbac), pomicultură, viticultură; zootehnie
– ovine (caracul).
Transporturi: axa feroviară central-asiatică traversează Uzbekistanul de la
est la vest, urmând Drumul Mătăsii şi trecând prin Taşkent (capitala Uzbekistanului),
Samarkand, Buhara.
Pe teritoriul Uzbekistanului, din axa feroviară amintită, spre sud-est se
ramifică linia de cale ferată Havast-Andijan-Osh (pe valea Fergana, una din cele mai
bogate din Asia Centrală). Această linie, în lungime de peste 500 km, trece prin trei
ţări (Uzbekistan, Tadjikistan şi Kîrghîstan) putând constitui un punct terminus de
ramificaţie al viitorului coridor. Există un proiect de legătură feroviară Osh – Kashgar
(China), care să scurteze parcursul feroviar Asia Centrală – China cu cca.1000 km,
faţă de cel prin Alta Pass. Tot pe teritoriul Uzbekistanului şi tot din axa feroviară
central-asiatică, se ramifică linia de cale ferată Buhara – Dușambe (715 km) care,
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de asemenea, trece prin trei ţări (Uzbekistan, Turkmenistan şi Tadjikistan) şi poate fi
considerată ca linie terminală a viitorului coridor.
Reţeaua feroviară a Uzbekistanului este legată de transsiberian prin linia
Tashkent – Arîsî – Aralsk – Kandagaci – Aktinbinsk – Penza – Moscova.
Reţeaua feroviară a Uzbekistanului mai cuprinde linia orientată sud-est şi nordvest, care trece prin Ciarddjoi-Nukus-Beineu-Makat. Această linie are 4 treceri de
frontieră, astfel (în ordine, de la sud la nord): Turkmenistan / Uzbekistan / Tadjikistan
/ Ztbekistan / Kazahstan. În staţia Beineu, din acesta linie, se ramifică linia de cale
ferată de legătură cu portul Aktau (fost Sevcenko), la Marea Caspică.
Reţeaua rutieră a Uzbekistanului cuprinde axa Taşhkent-Ashabad (tronson al
viitoarei autostrăzi, precum şi legături rutiere directe: Samarkand- Dushanbe-Kurgan
Tube; Samarkand-Termez. Tronsonul Tashkent-Samarkand, poate fi considerat ca o
adevărată interfaţă a traficului de colectare-distribuţie a transporturilor având origini/
destinaţii (O/D) în ţările situate la sud de acest tronson şi anume: ţările situate pe valea
Ferganei (Uzbekistan, Tadjikistan şi Kîrghîstan), ţările Asiei de Sud – Afghanistan,
Pakistan, India –, care vor fi legate de tronson prin linia (în proiect) Termez-KabulLahore-Delhi-Dacca, Chitagong (Bangladesh).
Dintre țările Asiei Centrale, Uzbekistanul este cel mai interesat în crearea şi
stabilirea unui coridor peste Marea Caspică şi Marea Neagră.
TADJIKISTAN
Resurse minerale modeste – petrol, huilă, metale neferoase, wolfram, uraniu,
bismut.
Industrie: textilă, pielărie, încălţăminte, produse alimentare.
Agricultură: cereale, in pentru ulei, plante aromate, pomicultură, vinicultură,
sericicultură, cultura bumbacului; zootehnie – ovine (caracul).
Transport: transportul este deservit de linia CF Samarkand-Dushanbe care
poate constitui linia terminală a unui viitor coridor între Asia Centrală şi Europa.
TURKMENISTAN
Resurse minerale importante: petrol în regiunea Mării Caspice, inclusiv în
zona “off shore” şi în zona lacului Tenghiz; gaze naturale în deşertul Karakum; sare
gemă, mirabilit, bentonită, fosforite.
Energetică – termocentrale, centrală atomoelectrică de la Aktau, pe ţărmul
Mării Caspice utilizată pentru desalinizarea apei de mare.
Industrie – petrochimie, produse clorosodice, superfosfaţi, construcţii de
maşini, textilă, industria alimentară.
Agricultură – bumbac, cereale, legume, citrice, viţa de vie; zootehnie – ovine
(caracul).
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Irigaţii – canalul de irigaţii Karakum de 1.100 km.
Puncte nodale pe un viitor coridor:
· Turkmenbashi (fost Krasnovodsk), port la Marea Caspică, deservind linia de
“feribot” Turkmenbashi-Baku (300 km) în Marea Caspică;
· Marî – nod de ramificaţie feroviară pe linia Marî-Kushka-Kandahar-QuettaKaraci;
· Tedjen – nod de ramificaţie feroviară, de legătură între Asia Centrală şi căile
ferate iraniene. Nodul feroviar care asigură legăturile feroviare şi rutiere la Golful
Persic şi Europa.
Din datele prezentate, rezultă că Turkmenistanul reprezintă cheia pentru un
posibil coridor, aici având loc colectarea/distribuţia traficului dinspre/spre Iran sau
Marea Caspică.
În concluzie, din datele privind potenţialul economic rezultă că ţările Asiei
Centrale dispun de resursele necesare pentru a crea şi susţine cu trafic, cele 3 ramuri
ale unui posibil coridor Asia Centrală-Europa:
· ramura de nord, alimentată îndeosebi de Kazahstan, tranzit China;
· ramura mediană peste Marea Caspică, alimentată de toate ţările Asiei Centrale;
· ramura de sud, Drumul Mătăsii, prin Iran, de colectare, distribuţie a traficului,
feroviar şi rutier, generat la Sud de axa Alma Ata, Tashkent, Teheran.
Rezervele naturale în această zonă se cifrează la circa 3 miliarde tone ţiţei şi circa
1,5 trilioane mc gaze. Faţă de marile rezerve amintite mai sus, producţia anuală de
ţiţei a ţărilor riverane Mării Caspice se ridică la numai 23 milioane tone/an, urmând
ca, în viitor, să atingă cca. 70 milioane tone/an.
Problema transportului este determinantă pentru valorificarea resurselor bogate
din această zonă, atât pentru ţările producătoare cât şi pentru cele consumatoare.
Un sistem de transport şi rafinare care să tranziteze România poate asigura:
· credibilitate internaţională şi acceptarea cooperării din partea principalilor
operatori internaţionali;
· capabilitate de management şi operare cu volume comerciale şi financiare mari;
· accesul pe piaţa operaţională, posibilitatea prelucrării unei cantităţi importante
de ţiţei, asigurarea de materiale şi echipamente, reţea de marketing şi distribuţie,
acces la informaţii şi un puternic potenţial al activităţii tehnologice;
· folosirea pieţelor de desfacere existente în centrul şi estul Europei şi accesul
mult mai uşor spre ţările din zonă;
· folosirea facilităţilor oferite de zonele libere din România;
· relaţii bune cu toate statele din regiune posibil participante la acest proiect.
Capacităţile de absorbţie a ţiţeiului de către ţările Europei Centrale şi de Est
Comparativ cu ţările adiacente Mării Caspice, statele riverane Mării Negre şi
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cele din Europa Centrală sunt sărace în resurse primare. Astfel, dintr-un consum de
cca. 120 milioane tone petrol/an, ţările mai sus amintite produc doar cca.16 milioane
tone ţiţei/an. Conform Consiliului Mondial al Energiei, în anul 2020, la o populaţie
de cca.111 milioane locuitori, ţările respective vor consuma de 3 ori mai mult.
Necesitatea asigurării unor surse de petrol este certă, ceea ce va atrage direcţionarea
interesului către bazinul Marii Caspice și către cel al Asiei Centrale.
Printre avantajele pe care le-ar dobândi statele din zona Mării Caspice prin
crearea unui sistem de transport al ţiţeiului spre ţările din Europa Centrală şi de Est,
prin România, menţionăm:
· atragerea capitalului străin;
· posibilitatea achiziţiei de tehnică şi tehnologie modernă;
· posibilitatea folosirii specialiştilor şi echipamentelor moderne de cercetare,
modelare şi exploatare a zăcămintelor existente pe piaţa internaţională a operatorilor
petrolieri;
· reducerea dependenţei de alte mari centre zonale de putere în dezvoltarea
intereselor naţionale;
· folosirea unor elemente de infrastructură existente care pot micşora timpul
de punere în exploatare a zăcămintelor şi pot reduce costurile;
· reducerea distanţelor de transport între locul de producţie şi cel de desfacere;
· creşterea siguranţei căilor de transport şi prin evitarea unor zone potenţial
conflictuale;
· deschiderea spre o piaţă sigură şi cu un potenţial ridicat, care are posibilitatea
şi interesul asigurării stabilităţii preţurilor;
· crearea de noi locuri de muncă, nu numai pentru cei implicaţi în transport,
dar şi pentru cei ce prelucrează materiile prime şi utilizează produsele manufacturate,
concomitent cu dezvoltarea economico-socială a unor regiuni vaste.
Voinţa politică a unor state din zona Asiei Centrale de a crea un nou
coridor comercial Est-Vest, în alternativă la cele existente la Nord şi Sud
Petrolul şi gazele naturale rămân resurse fundamentale de energie primară care
vor juca un rol practic distinct şi preponderent în domeniul productiv-economic, cel
puţin în prima jumătate a secolului XXI. Orientul Mijlociu şi Asia Centrală parcurg o
stare de relativă dizgraţie în arena internaţională (reacţiile americane faţă de sfidările
irakiene, deja, în mare parte consumate, şi față de cele iraniene, care ar putea genera
o nouă escaladare a conflictualității Orientului Mijlociu). În acest context, marile
puteri ar putea accepta complementaritatea, considerăm noi, respectiv, introducerea
unei noi competiţii şi realizarea unor interinfluenţe de tip nou în zonă.
Pe plan mondial, sugerarea şi antrenarea în proiecte noi de investiţii constituie
preocupări ce au în vedere identificarea căilor de asigurare a creşterilor. Proiectul
caspic poate fi unul dintre marile încercări în peisajul economic al secolului XXI.
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Ţările din zonă au un grad de dezvoltare relativ redus sau mediu, ceea ce nu le conferă
pretenţii radicale în abordarea proiectului, ci, mai degrabă, înfăptuirea acestuia
reprezintă o favoare investiţională atrasă.
Consecinţa imediată este lipsa de dificultate în penetrarea pe „piaţa proiectului”.
Singura concurenţă notabilă este cea care se manifestă între partenerii
participanţi la investiţii.
Cu toată instaurarea noii ordini, din care rezultă dispariţia Războiului Rece
sau recunoaşterea multipolarismului ori a tendinţei monopolare, „confruntarea
intrinsecă”, cu caracter bipolar (SUA-Rusia), induce încă interes specific (reductibil)
privind mărimea şi semnificaţia prezenţei americane şi ruseşti în zonă. Alternativa
înregimentării partenerilor de investiţii prin marketing, într-un pol sau altul, va deveni
tot mai vizibilă în fazele de coagulare a consorţiilor ce vor acţiona în proiectul caspic.
Bazinul Caspic, bogat în resurse minerale, în special ţiţei şi gaze naturale a
devenit un centru de interes pentru sferele de influenţă politică, militară, economică
ale puterilor occidentale, Federaţiei Ruse, Turciei, Iranului şi Chinei.
Ţările din Asia Centrală (cu o populaţie de peste 55 milioane de locuitori
cuprinsă pe o arie geografică de 4 milioane km2) urmăresc, pe lângă menţinerea
legăturilor tradiţionale cu Rusia şi cu ţările islamice vecine, extinderea relaţiilor cu
ţările occidentale, precum şi deschiderea lor în plan politic.
Confruntarea economică SUA – UE subliniază posibila apariţie a unui nou flux
care va polariza amplasamentul partenerilor de investiţii. Cu toate că ţările caspice au
un anume grad de instabilitate politică, iar riscul de ţară este încă ridicat, amploarea
proiectului şi prezenţa preconizată a actorilor economici transnaţionali vor estompa
până la contracarare caracterizările de mai sus, care vor fi inoperante în ansamblu
pentru cei ce investesc. În fapt, finalul proiectului va oferi o nouă ordine regională.
Sunt posibile cel puţin 5 post-scenarii: Instalare viguroasă şi control din partea
SUA; Instalare viguroasă şi control din partea Rusiei; Instalare viguroasă şi control
din partea UE; Instalare şi control din partea SUA-UE; Instalare şi control din partea
SUA-Rusia.
Formularea şi adjudecarea unei variante de traseu pentru hidrocarburile
caspice constituie exemplul tipic de decizie transnaţională.
· Alternative posibile de traseu:
a) Zona Caspică – Rusia – Ucraina – UE;
b) Zona Caspică – Nordul Mării Negre – Ucraina (Ungaria) – UE;
c) Zona Caspică– Turcia – Marea Neagră – România – UE;
d) Zona Caspică – Marea Neagră – Bulgaria (Grecia) – Sud UE;
e) Zona Caspică – Turcia – Marea Mediterană – UE/Africa de Nord.
· Alternative probabile de traseu:
Sunt identificate 3 momente de traseu:
a) Momentul iniţial (zona de extracţie) ZC;
b) Momentul intermediar (zona de transport-prelucrare) ZMN;
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c) Momentul final (zona de distribuţie şi redistribuţie) ZUE.
Destinaţia hidrocarburilor caspice este Europa. Este evidentă observaţia că
Europa nu va fi consumator unic, primordial. În context, operaţiunea de redistribuire
pe toate segmentele de piaţă ale lumii va constitui activitatea de bază a europenilor
în parteneriatul integrat, derivat din traseu.
UE ar putea deveni astfel un nod principal de distribuţie a produselor finale
petroliere în întreaga lume. Situaţia ar fi însă inacceptabilă pentru SUA şi parţial
acceptabilă pentru Rusia (care devine subfurnizor). Traseul va avea orientarea
principală de la Est la Vest. Tehnologiile şi suportul financiar al proiectului pot fi
dirijate de la Vest la Est.
În nici un caz nu poate fi eludată prezenţa Rusiei în proiect, ca urmare, în
primul rând, a interesului său strategic (atenuarea tendinţelor centrifuge ale ţărilor
desprinse), dar şi a preocupării pentru complementaritate (chiar integrare, dacă se
are în vedere existenţa şi gradul de funcţionare a CSI), în strânsă legătură cu cerinţa
de obţinere a motivaţiilor (suportului) de dezvoltare concomitentă, cu diminuarea
efectului tranziţiei spre economia de piaţă. Prezenţa rusească ar putea fi, cu mare
grad de probabilitate, în conexiune cu cea americană. Este însă foarte posibil ca
SUA să prefere distanţarea proiectului de amplasamentul care vizează mijlocul
continentului european. Din unele analize (surse din Australia şi Turcia), rezultă
că traseul cu probabilitatea cea mai ridicată de formalizare vizează: Ţările Caspice,
Turcia, Grecia, Italia, Spania (Marea Mediterană).
Motivaţiile principale se referă la:
· siguranţa fasciculului de conducte poate fi oferită de proxima vecinătate a
ţărilor care (toate) sunt membre NATO;
· Africa de Nord, cu zăcămintele bogate în hidrocarburi (îndeosebi din
Algeria şi Libia), ar urma să fie conectată pentru colectare în reţeaua subcontinentală
(cvasimediteraneană) din sudul Europei;
· zona Mării Mediterane constituie locul avantajos al terminalelor de distribuţie
(pe cale maritimă) a produselor petrolifere rafinate;
· Italia şi Spania au o bună infrastructură şi experienţă în gestionarea şi
distribuţia gazului metan lichefiat;
· aria productivă petroliferă din Marea Nordului şi fluxul clasic rusesc de
hidrocarburi în jumătatea de Nord a continentului european impun distanţarea
posibilelor surse de concurenţă (aşa cum ar fi ţiţeiul şi produsele rafinate provenite
din zona caspică, printr-o eventuală magistrală Marea Caspică - Marea Neagră Marea Nordului);
· evitarea amplasamentelor principale cu funcţii de transport pe continentul
european induce cvasineutralitatea şi protecţia faţă de convulsiile latente şi potenţiale
din Balcani şi din ţările fostului bloc cu economii centralizate.
Magistrala subcontinentală poate, în schimb, genera dezvoltări secvenţiale cu
subproiecte finanţate comunitar. Actualele facilităţi intraeuropene de transport (în
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special naval) rămân în poziţii de infrastructură primară determinativă pentru noi
dezvoltări alternative (comerţ, turism, transport industrial, militar etc.). În anul 1995,
concernul KRUPP din Germania şi-a iterat, în strategia sa, pentru un interval de
două decenii, posibila abordare a unui proiect cu finanţare comunitară Constanţa
– Rotterdam, însă destinaţia finală reprezintă facilităţi pentru uz general european
(turism, transport fluvial pentru descongestionarea deplasărilor terestre, deplasări
de mărfuri şi prestări de servicii productive comune). La Tbilisi, Georgia (8-9
aprilie 1997), la conferinţa la nivel ministerial a statelor participante la Cooperarea
Economică a Mării Negre (CEMN/BSEC) şi la Coridorul de Transport EuropaAsia Centrală (TRACECA), s-a stabilit oficializarea legăturii organice dintre
principalele coridoare de transporturi paneuropene (oleoducte, gazoducte, rutiere,
feroviare, maritime, fluviale şi aeriene). Pe termen scurt, se va realiza racordul dintre
zona bogată în resurse a Mării Caspice cu piaţa Europei Centrale şi de Vest prin
porturile Georgiei. Pe termen mediu şi lung, se conturează o nouă rută comercială
de transporturi combinate şi multinodale, în condiţii de maximă eficienţă economică,
care să traverseze întreaga zonă continentală euro-asiatică, de la Atlantic la Pacific.
La Istanbul (28-30 aprilie 1997), la Forumul Oamenilor de Afaceri al
Cooperării Economice la Marea Neagră, Preşedintele României a propus
dezvoltarea a două mari euroregiuni economice în zona Europei de Est, în care
România să devină un pivot strategic al acestora (România-Ucraina-Moldova şi
România-Georgia-Azerbaidjan).
Ce se va alege din aceste posibile proiecte,vom vedea. Deja realizarea conductei
Baku-Ceyhan și a marelui proiect North Stream reprezintă o dovadă că este vreme
punerii în operă a unor proiecte eurasiatice de mare anvergură, cel al transporturilor
multirol fiind unul dintre cele mai presante și dintre cele mai fiabile.
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SE PREGĂTEȘTE OMUL
SĂ PĂRĂSEASCĂ TERRA?
Gheorghe VÂLCEANU

Rezumat
În luna februarie 2013, o echipă internațională de astronomi a anunțat că
a descoperit încă o planetă locuibilă. Evident,locuibil pentru ființa umană,adică
pentru noi, pământenii. Această planetă care face parte din categoria planetelor
minuscule, se numește GJ66CC și are o masă de 4,5 ori mai mare decât cea a
planetei Pământ. Ea se află la 208 miliarde kilometri față de Terra, adică la 22 de
ani lumină. Este o exoplanetă, întrucât nu se rotește în jurul Soarelui, ci în jurul unei
stele numită de către astronomi GI667C.
IS MAN GETTING READY TO LEAVE THE EARTH?
Gheorghe VÂLCEANU

Abstract
In February 2013, an international team of astronomers announced the
discovery of another habitable planet, obviously, habitable for human beings, that
is for us, earthlings. This planet, which belongs to the category of tiny planets, is
called GJ66CC and has a 4.5 times higher mass than that of the Planet Earth. It is
208 billion kilometres far from Earth, ie at 22 light years. It is an exoplanet, since
it does not orbit around the Sun, but around a star called GI667C by astronomers.
Key words: planet, star, habitable, solar system
Résumé
En février 2013, une équipe internationale d’astronomies a annoncé une
nouvelle découverte : une planète habitable. Il s’agit d’une planète habitable pout
l’être humaine, c’est-à-dire pour nous, les hommes de la Terre. Cette planète, qui
fait partie de catégorie des planètes naines, s’appelle GJ66CC. El a une masse de
4,5 fois plus que celui de la Terre. Elle se trouve à une distance 208 milliards de
kilomètres de la Terre, c’est-à-dire 22 ans-lumières. C’est une exoplanète. Elle ne
tourne autour du Soleil, mais au tour d’une étoile nommée GJ667
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Exoplaneta GJ66C

E

ste o planetă format[ din roci, asemănătoare cu Terra, care se pare că are
și resurse de apă lichidă. Ea se rotește în jurul stelei GJ667C în 28,15 zile.
Anul pe GJ66CC est, deci, cam cât ar fi luna februarie pe planeta Pământ.
Faptul că face parte din categoria stelelor minuscule i-a determinat pe unii
cercetători să pună la îndoială caracterul locuibil al stelelor minuscule din clasa M,
întrucât sunt foarte slabe, au numeroase explozii de tip solar, care ar putea emite
radiații nocive, chiar mortale, pentru planatele din jur.

Steaua GJ66C și planeta ei posibil a fi locuibilă GJ66CC
Planeta GJ66CC primește, de la steaua ei solară, mai puțină lumină decât
primește Terra de la Soare, dar, în compensația, absoarbe mai multă căldură.
Din aceste motive și din altele, Guillem Anglada-Escudé, cel care a condus
echipa de cercetare, a declarat că această planetă ar putea fi primitore pentru ființa
umană. Este posibil ca aici să se existe condiții pentru forma de viață pe care o
cunoaștem noi pe planeta Pământ. Șeful echipei de cercetători a declarat că GJ66CC
este cea mai nouă candidată unde s-ar putea găsi apă sub formă lichidă și, posibil,
viața, așa cum o cunoaștem noi.
Urmează ca astronomii să studieze atmosfera planetei respective. Această
planetă se alătură, într-un fel, altor trei planete locuibile: Gliese 581d, HD85512b
și Kepler 22b, descoperite în lunile mai, august și septembrie 2011 de către Franța,
Elveția și NASA.
Este posibil ca, pe lângă planeta GJ66CC să mai existe una, două sau chiar trei
planete surori ascunse.
Din punct de vedere astronomic, zona locuibilă este acea zonă în care există
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condiții favorabile vieții, așa cum o știm noi. Este nevoie ca, în aceste zone, să se
găsească planete care au apă sub formă lichidă, materie organică și alte substanțe,
una dintre cele mai importante fiind carbonul.
Molecula de apă H2O se găsește din abundență în Univers, mai ales sub formă
de gheață și de vapori.
Zona locuibilă în sistemul solar cuprinde planetele Pământ și Marte. Pe Marte,
viața pare doar s[ fi fost. Sau…, cine știe!
Pentru ca o zonă să fie locuibilă (pentru ființa umană), ea trebuie să se găsească
la o asemenea distanță față de steaua în jurul căreia se rotește, care să permită o
temperatură favorabilă existenței apei sub formă lichidă.
Dacă Terra s-ar apropia de Soare cu 5% din distanța actuală, ar avea loc,
potrivit simulărilor informatice, schimbări climatice esențiale, care ar duce la
destabilizarea mediului de viață. Ar spori radiația solară, oceanele s-ar încălzi, ar
crește gradul de evaporare, s-ar forma un efect de seră care ar amplifica procesul
de încălzire a planetei și, în scurt timp, adică în câteva milioane de ani, Terra, care
are o vechime de 4,6 miliarde de ani, și-ar pierde oceanele, datorită, în principal,
radiației ultraviolete. Această radiație ar cauza un efect de fotodisociere (separarea
hidrogenului de oxigen) și expulzarea hidrogenului (gaz ușor) de pe Terra și, odată
cu el, și a oceanelor.1
Dacă Terra s-ar depărta cu 10% de soare, s-ar produce un efect invers, și
anume înghețarea oceanelor. Activitatea vulcanică ar emana un gaz carbonic ce nu
va mai putea fi reciclat de apa oceanelor, prin formarea de carbonați. Acest gaz se va
acumula în atmosferă și va genera un efect de seră. Acest efect va duce la reîncălzirea
planetei și la relichefierea apei oceanelor, care va duce la consumul gazului carbonic
și la restabilizarea climatului. Acest fenomen se numește Paradoxul Soarelui slab.
Cu câteva miliarde de ani în urmă, soarele era mai puțin strălucitor, dar planeta
Pământ era acoperită de oceane lichide, nu de gheață.2
O altă categorie de planete posibil a fi locuibile (în afară de cele din sistemul
solar (Terra și Marte) sunt, așa cum am afirmat la începutul acestor rânduri, cele
situate în afara acestui sistem, denumite exoplanete.
Prima exoplanetă a fost descoperită în 1955, iar de atunci până azi, au fost
detectate cam 700. Se detectează cam 100 de astfel de planete în fiecare an. Aceste
planete sunt descoperite chiar și de pe sol cu unele telescoape foarte puternice,
dar mai ales cu telescoape amplasate în afara atmosferei, pe sateliți. Prin analiza
spectrului luminos al acestor planete (radiația emisă) se pot obține informații despre
natura lor.
Există, în principiu, două tipuri de exoplanete:
- telurice, constituite din roci și metal, cu o densitate mare și de dimensiuni în
general mici;
1
2

Sursa: Les planètes habitables, http://www.podcastscience.fm/dossiers/2011/11/02/les-planetes-habitables/
Ibidem
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- gazoase, constituite, în principal, din hidrogen și heliu, care au o densitate
mică și sunt de mari dimensiuni.
Distanța acestor exoplanete față de stelele în jurul cărora se rotesc trebuie
să fie suficient de mare pentru a permite existența apei sub formă lichidă și să fi
trecut suficient timp pentru ca viața să poată apărea și să poate fi posibilă. Pe planeta
Pământ, care are o vârstă de 4,6 miliarde de ani, se apreciază că viața a apărut cu 3,5
miliarde de ani în urmă. Organismele multicelulare au apărut cu 1,4 miliarde de ani
în urmă, iar primele animale cu doar 500-600 de milioane de ani în urmă.
Durata de viață a stelelor mari în jurul cărora se rotesc aceste planete este
scurtă, întrucât consumul lor este mare. De aceea, nu există suficient timp pentru
ca, pe planetele din sistemul respectiv, condițiile să fie favorabile apariției unei zone
locuibile. Dar 80 % dintre stelele vecine galaxiei noastre sunt mai mici decât Soarele
și, de aceea, au o durată de viață foarte lungă, fiindcă consumul lor este mai mic
decât al stelelor uriașe.
Există și în cazul acestor stele unele probleme care țin de depărtarea
exoplanetelor față de ele, de erupțiile de tip solar etc.
O altă problemă ar fi aceea că unele dintre exoplanete expun doar o față spre
stelele în jurul cărora se rotesc (asemănător cu luna). În acest caz, partea expusă
luminii și radiațiilor ar fi complet aridă, iar oceanele ar putea fi în conul de umbră,
adică în partea opusă acțiunii luminii și, deci, complet înghețate.
Exoplaneta Gliese 581 C
Este o planetă care seamănă cu planeta Pământ. Se rotește, împreună cu alte
cinci planete în jurul stelei Gliese 581.
Are cam de cinci ori masa Terrei, fiind cam de 1,5 mai mare decât Pământul,
și este situată pe o orbită apropiată de steaua sa. Temperatura este în jur de 40 grade
Celsius, ceea ce ar putea să permită existența unor oceane în stare lichidă. Dar dacă
oceanele au o temperatură de 40 grade, înseamnă că procesul de evaporare este
accentuat, iar efectul de seră prezent.

Planeta Pământ și exoplaneta Gliese 581C
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Sistemul nostru solar, format cu 4,6 miliarde de ani în urmă dintr-un nor
de gaz și de praf, în urma undei de șoc produsă de explozia unei supernove este,
totuși atipic. De aceea, este foarte dificil să se detecteze exoplanete identice sau
asemănătoare cu Pământul, care să aibă un soare ca al nostru. Nu este însă prea
dificil să fie descoperite exoplanete care se rotesc în jurul unor stele minuscule. Are
loc chiar un fenomen de migrație a planetelor gigant (de regulă, gazoase) formate
la mare distanță de stelele lor către aceste stele luminoase. Acest fenomen ar putea
să scoată planeta respectivă din zona locuibilă. Dar, în timpul migrației, în siajul
planetei respective, apar urme care pot genera planete mai mici, unele dintre acestea
putând fi locuibile.
Și sateliții din jurul planetelor gigant ar putea fi locuibili.
Planeta Marte
Planeta Marte face parte din sistemul solar, se situează în zona locuibilă și
pare a fi sau a fi fost locuibilă.
Condițiile actuale ale planetei cu temperaturi între -50 grade Celsius pe partea
opusă Pământului și +14 grade Celsius pe partea care se află spre Pământ și presiunea
atmosferică de 6 hPa, față de 1013 hPa, cât este pe Pământ, arată că este imposibilă
existența apei sub formă lichidă, ci doar sub formă de gheață, în subsol, în jurul
polilor. S-a semnalat o prezență foarte slabă a vaporilor de apă în atmosfera marțiană
(0,03 % pentru 95,3 % CO2 și urme de azot și argon.�
În cadrul misiunii Rover din 2003, au fost lansați, pe Marte, doi roboți
autonomi (Spirit și Opportunity), cu scopul a explora geologia planetei (analiza
solului și a rocilor sedimentare care ar fi putut semnala prezența apei.
Se pare că vârsta planetei este de 3,8 miliarde de ani, dar nu există aceleași
opinii privind cantitatea de apă și durata ei.
În 2009, robotul Spirit, care a parcurs de la lansare 7730,5 metri, dar a ieșit
din funcțiune, întrucât roțile sale s-au împotmolit în nisip, iar NASA nu a reușit să-l
degajeze.
Echipamentele de pe Opportunity au depășit cu șase ani durata de funcționare
stabilită de constructor. Parțial este scos din funcțiune, mai ales că spectrometrul în
infraroșu a fost avariat de furtuna din 2007.
Această misiune s-a încheiat. Următoarea etapă va viza explorarea chimică
(analiza moleculelor organice) pentru a se stabili dacă există posibilitatea generării
vieții.
NASA intenționează să trimită astronauți pe planeta Marte în 2030
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Planeta Marte, situată în zona locuibilă a Sistemului solar
Satelitul Europa al planetei Jupiter
Jupiter are 67 de sateliți, unii dintre aceștia având condiții mai bune decât pe
Marte pentru existența vieții. Se presupune că satelitul Europa, spre exemplu, sub
o crustă de gheață de 10 km, sun care s-ar putea afla un ocean lichid. Urmează ca
cercetătorii să găsească modalitatea de a perfora cei 10 km de gheață și a analiza apa
din acest ocean.

Secțiune prin satelitul Europa al planetei Jupiter
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Sateliții lui Saturn
Saturn are 62 de sateliți de mărimi diferite, de la 1 km diametru până la uriașul
Titan cu un diametru de 5150 km.
Titan are o atmosferă compusă, în principal, din metan și azot , unde se produc
reacții prebiotice care ar permit formarea acelor compuși chimici indispensabili
vieții. Titan nu are apă în stare lichidă, dar are, totuși, un lac și râuri de metan lichid.
Un alt satelit al lui Saturn, Enceladus, cu un diametru de 500 km, are
atmosferă. Recent s-a descoperit că, pe acest satelit, ninge.
Atenția savanților se concentrează nu doar pe planetele sistemului solar și
pe sateliții acestora, ci, așa cum s-a afirmat mai sus, și pe exoplanete. Până la ora
actuală, au fost descoperite peste 700.
Universul are mii de miliarde de stele. Dacă o stea din două are planete care
se rotesc în jurul ei, ar rezulta că numărul planetelor care ar putea fi locuibile este
imens.
Pământul este, totuși, o planetă unică între cele cunoscute și este destul de
dificil ca, într-un Univers ca al nostru, să găsești una identică. Și totuși, oamenii de
știință caută…
Existența acestor planete locuibile (în afară de cele patru, mai pot fi și altele,
unele cu condiții mult mai favorabile pentru transferul de viață pământeană), creează,
în opinia unor cercetători, oportunitatea ca oamenii să poată părăsi planeta Pământ,
pe măsură ce aceasta își epuizează resursele, începând chiar cu anii 2030.
Potrivit unor estimări, populația Terrei va fi, în 2115, de 12.300.000.000,
atingând astfel vârful traiectoriei demografice, urmând ca, începând cu această
dată, să scadă. În 2150, populația planetei va scădea la 10,8 miliarde de locuitori,
situându-se deja pe ramura coborâtoare a acestei traiectorii, datorită, între altele,
scăderii numărului nașterilor la mia de locuitori (de la 31, în 1995, la 19,2, în 2012) și
epuizării treptate a resurselor. Astfel, potrivit unor statistici, este posibil ca resursele
de zinc să se epuizeze în 2025, cele de uraniu în 2040, cele de nichel în 2048, cele de
petrol în 2050, cele de gaze naturale în 2072, cele de fier în 2087, cele de aluminium
în 2139 și cele de cărbune în 2158. Aceste estimări se bazează pe raportarea ritmului
de consum la cuantumul resurselor existente.
Și chiar dacă e greu de crezut că planeta Pământ, care este o planetă vie,
în plină activitate, cu o scoarță terestră și pe suport oceanic abia de 30 km, cu o
activitate geofizică foarte intensă (erupții vulcanice, deplasarea platformelor
geofizice, fenomene climaterice etc.), temperatura Terrei, la 100 km adâncime, fiind
de 2.400 grade Celsius și, la 100 km altitudine, de -100 grade Celsius, iată că omul
se gândește deja cum să abandoneze această corabie care, probabil, l-a generat sau
doar l-a adăpostit.
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RADIOGRAFIE A PRĂBUȘIRII
UNUI IMPERIU
(cuvântul autorului)
Col. (r) Florian GÂRZ

L

a 25 decembrie 1991, orele 21.00, ora Moscovei,
într-o intervenţie televizată, Mihail Gorbaciov,
primul preşedinte al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice
(U.R.S.S.) şi cel de-al şaptelea secretar genera! al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice (P.C.U.S.), îşi anunţa
retragerea.
Momentul a marcat prăbuşirea totală, fulgerătoare, şi
prin surprindere, a Imperiului Roşu, cotat drept una dintre
cele mai mari puteri militare din istoria Umanităţii.
Istoria universală ne arată că prăbuşirea marilor
imperii a fost întotdeauna prefaţată de degradarea
puterii economice şi mai ales militare a acestora.
La data prăbuşirii sale, puterea militară a U.R.S.S. nu numai că nu era degradată,
ci era de-a dreptul colosală. Dacă ne-am opri strict la arsenalul nuclear al fostei
U.R.S.S. din anul prăbuşirii sale, vom constata că acesta era compus din 1.300 rachete
balistice intercontinentale, 175 avioane de bombardament cu rază mare de acţiune,
61 de submarine cu propulsie nucleară purtătoare de rachete balistice intercontinentale,
câteva mii de sisteme de arme (artilerie şi rachete) cu destinaţie tactică şi operativă, cu
muniţie nucleară, şi un total de peste 30.000 de focoase atomice şi termo-nucleare.
Cu aceste mijloace apocaliptice, viaţa de pe planeta Pământ ar fi putut fi ştearsă de
câteva ori.
Imaginea puterii militare a U.R.S.S. din ultimele zile ale existenţei sale ar
fi incompletă dacă nu ne-am opri şi la forţele convenţionale sovietice, care au
înspăimântat Occidentul chiar mai mult decât arsenalul nuclear rusesc, pe durata
celor 50 ani de Război Rece. Este vorba de cele 150 de divizii mecanizate, 52 de
divizii de tancuri, 7 divizii de desant aerian, dispunând de efective generale însumând
1.900.000 de militari.
Arsenalul convenţional al acestor forţe a inclus 55.000 de tancuri, 28.000 de
maşini de luptă ale infanteriei, 28.400 transportoare blindate, 31.300 piese de artilerie,
7.000 lansatoare de proiectile reactive, 1.657 lansatoare de rachete cu încărcături
nucleare, 10.400 aruncătoare de mine, 4.800 elicoptere de luptă.
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Forţele Aeriene Sovietice, cu un efectiv general de 444.000 militari, organizate
într-un număr de 16 Armate Aeriene, dispuneau de 4.400 avioane de luptă.
Forţele Maritime Militare Sovietice, cu un efectiv general de 458.000 militari
aveau în înzestrare 4 portavioane; 75 de submarine cu propulsie nucleară cu rază
strategică de acţiune; 263 submarine nucleare şi clasice cu rază tactică; 268 de nave de
luptă de suprafaţă (crucişătoare, distrugătoare şi fregate), 1.761 avioane de luptă.
Aureolată de victoriile repurtate în cursul celui de-al Doilea Război Mondial,
Armata Sovietică a fost temută şi respectată în întreaga lume. Nu este întâmplător
faptul că, pe parcursul celor 50 ani de Război rece, trupele americane nu s-au întâlnit
niciodată faţă în faţă cu trupe sovietice.
Nu trebuie să fii specialist în probleme militare pentru a-ţi putea da seama că Armata
U.R.S.S. a fost o forţă colosală, capabilă să desfăşoare acţiuni militare la scara întregii
planete, dar nu a fost în stare să se apere pe sine...
Acest colos s-a prăbuşit într-un mod uluitor, fără să tragă un glonţ întru apărarea
iui. Armata Sovietică a fost răpusă nu de către un adversar pe măsură, ci de proprii
săi conducători, în frunte cu Mihail Gorbaciov şi Boris Elțîn. Colosul militar sovietic s-a
lăsat pur şi simplu abandonat, masacrat şi batjocorit într-o manieră nemaicunoscută în
istoria universală.
Specialiştii militari occidentali au efectuat calcule potrivit cărora U.R.S.S. ar fi
cheltuit pe parcursul anilor Războiului Rece, pentru a aduce Armata Roşie la nivelul
atins de aceasta în 1988-1989, colosala sumă echivalentă cu 12-14 trilioane dolari S.U.A.
Modul şi mai ales cauzele intime ale prăbuşirii puterii militare a fostei U.R.S.S. continuă să
rămână un mister, pe care nimeni nu l-a putut dezlega.
Datorită prăbuşirii puterii militare sovietice, Rusia a rămas vulnerabilă pe
toate teatrele sale strategice, respectiv în Europa, Caucaz, Asia Centrală şi Orientul
îndepărtat. Această vulnerabilitate se menţine şi în zilele noastre.
Singurul lucru pozitiv în evoluţia situaţiei militare din spaţiul ex-sovietic, din
ultimele două decenii, l-a constituit concentrarea sub controlul Rusiei a întregului
arsenal nuclear al U.R.S.S., prevenindu-se astfel transformarea Belarus, Ucrainei şi
Kazahstanului în puteri nucleare.
În acest demers, Rusia s-a bucurat de sprijinul S.U.A. care, după cum se ştie,
sunt un duşman de moarte al procesului diseminării armelor nucleare.
Procesul de demolare a puterii militare sovietice s-a derulat, cu aproximaţie,
între anii 1991-1994. Data de 31 august 1994 a intrat, în istoria Europei şi a lumii, ca
un moment de referinţă ce a marcat încheierea procesului de demolare a structurilor
militare ale fostei U.R.S.S. din Germania şi Europa Centrală şi retragerea acestora spre
est la o distanţă de aproximativ 1.400 km de linia frontului din epoca Războiului Rece,
respectiv fosta „frontieră inter-germană”.
Prin prăbuşirea dispozitivului militar strategic al fostei U.R.S.S. din afara graniţelor
sale, împreună cu transformările politice, economice, militare, sociale şi culturale din
spaţiul euro-asiatic al fostei „lumi comuniste” s-au schimbat fundamental datele
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ecuaţiei securităţii europene şi mondiale.
Fără doar şi poate, dispariţia „lumii comuniste” a scos Europa şi lumea din
zona pericolului unui război generalizat de tipul Primului şi celui de-al Doilea Război
Mondial, acestea înaintând într-un spaţiu temporal în care Marile Puteri europene şi
mondiale, precum S.U.A. Rusia, China, Japonia, Germania, Marea Britanie şi Franţa nu
sunt interesate în declanşarea unor războaie la scară intercontinentală.
Din nefericire pentru omenire, dacă pericolul unui război mondial generalizat s-a
îndepărtat, războaiele locale şi regionale s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie.
O evoluţie firească după dispariţia „pericolului comunist” şi dizolvarea Tratatului
de la Varşovia, survenită la 1 iulie 1991, ar f fost dizolvarea N.A.T.O. Acest lucru nu
numai că nu s-a produs, dar, prin voinţa politică a Washingtonului, contrar garanţiilor
date Rusiei, s-a extins viguros spre est apropiindu-se, într-un mod periculos, de
graniţele acesteia.
De mai bine de 20 ani, S.U.A. depun eforturi mari pentru „globalizarea N.A.T.O.”
şi transformarea acestei alianţe într-un instrument al supremaţiei americane în
lume. Datorită politicii Washingtonului, rolul factorului militar în relaţiile internaţionale
a crescut iar era războaielor pentru cucerirea de teritorii şi subjugarea de popoare s-a
redeschis.
Informaţiile pe care le-am cules în ultimele două decenii, cu privire la spaţiul
fostei U.R.S.S., cât şi din cel euro-atlantic, mi-au permis să ajung la unele concluzii
şi să emit unele judecăţi ce nu sunt conforme cu imaginea pe care Occidentul a
impus-o lumii cu privire la urmările acestui eveniment epocal. Aceste informaţii provin
din mediile academice americane, britanice, ruseşti, germane şi franceze, singurele în
care am încredere.
În cartea de faţă voi folosi frecvent termenul de „Occident”, înţelegând prin
acesta S.U.A., N.A.T.O. şi Uniunea Europeană luate la un loc. Acest Occident
există şi se manifestă solidar atunci când este vorba de relaţiile cu Rusia, China şi cu
întreaga „Lume a 3-a”. Supremaţia în lume a Occidentului este o realitate ce nu poate
fi contestată, chiar dacă acesta se află într-un proces de erodare, de decădere, de
contractare.
O primă concluzie la care am ajuns este aceea că prăbuşirea U.R.S.S. nu a fost
o fatalitate, ci un accident al istoriei.1
Conducătorilor U.R.S.S. nu le-ar fi putut interzice nimeni să utilizeze forţa militară
uriaşă de care dispuneau, pentru a împiedica dezmembrarea acesteia. A fost spre
dezastrul Uniunii Sovietice faptul că, în fruntea sa, într-o perioadă de maximă criză,
s-au aflat conducători precum Mihail Gorbaciov şi Boris Elțîn.
În 1861, când s-au dezmembrat Statele Unite ale Americii, prin retragerea
N. edit.: în februarie 1972, Administraţia Nixon a organizat un „seminar” cu primii 1.000 de magnaţi ai S.U.A.
„Concluzia”: în 1990 se va ajunge la convergenţa celor două sisteme, capitalism şi socialism, rezultând „A Treia Cale”,
capitalismul de stat... În 1989, la 200 ani de la prima „împământenire” a evreilor („revoluţia franceză”), a avut loc
„Loviluţia” europeană care a desfiinţat „lagărul comunist”. Experimentul începuse deja în China, din 1978. Reuşita lui
într-o ţară cu 25% din populaţia Globului era cel mai bun exemplu...
1
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din federaţie a celor 11 state sudiste (Virginia, Carolina de Nord, Carolina de Sud,
Georgia, Florida, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana şi Texas),
americanii au avut norocul să aibă un preşedinte precum Abraham Lincoln
(1809-1865).
Acesta nu a ezitat să tragă spada şi să arunce societatea americană într-un
război civil pustiitor (1861-1865) care a costat viaţa a peste 600.000 de americani,
salvând Statele Unite de la dezmembrare.
A. Lincoln a plătit cu viaţa actul său politic, fiind asasinat la 14 aprilie 1865, la
scurt timp după încheierea victorioasă a războiului.
Mihail Gorbaciov, primul preşedinte al U.R.S.S., nu numai că nu s-a dovedit
capabil să salveze Imperiul Roşu, dar s-a arătat a fi principalul său demolator,
ajutat îndeaproape de Boris Elţân.
In 1992, când societatea americană a fost ameninţată de marea revoltă
populară din Los Angeles, preşedintele George H. Bush (1989-1993) nu a ezitat
să trimită armata pentru a o înăbuşi în sânge. Pentru acest act, nu a dat socoteală
nimănui.
In războiul dintre capitalism şi comunism, pentru dominaţia lumii, care a
durat mai bine de 70 ani, prima mare victimă a fost adevărul. Prin uriaşele lor
maşini de propagandă, cele două sisteme sociale, emanaţie ale epocii moderniste,
s-au acoperit, reciproc, cu munţi de noroaie, minciuni, falsuri, denaturări, mistificări,
înşelăciuni şi omisiuni. Istoria a fost denaturată până la proporţii groteşti.
Sutele de milioane de oameni trăitori sub cele două sisteme dominante nu au
ştiut niciodată adevărul, unii despre ceilalți, în cunoaşterea reciprocă dintre cele două
lumi, imaginile deformate au predominat.
După dezmembrarea U.R.S.S., survenită în decembrie 1991, propaganda
occidentală vorbeşte despre „A doua revoluţie rusă”. Aşa ceva nu a existat, regimul
sovietic s-a prăbuşit pur şi simplu, fără să-l fi răsturnat cineva prin forţă. A fost o
implozie socială.
Din 1991 încoace, propaganda occidentală, dar mai ales cea din S.U.A., se
dă de ceasul morţii să „demonstreze” că socialismul de tip sovietic a fost încă de
la naştere slab, găunos, artificial, utopic, un fel de castel din cărţi de joc înălţat pe
nişte nisipuri mişcătoare.
Dacă lucrurile au stat aşa, atunci cum se explică faptul că, între 1922-1940,
Rusia Sovietică, cotată drept una dintre cele mai înapoiate state, cu 80% din populaţie
alcătuită din mujici abrutizaţi, a ajuns pe locul II în lume, după S.U.A., din punct
de vedere economic?
Cum a fost posibil ca U.R.S.S., „un castel din cărţi de joc” construit pe nisip,
între 1941-1945, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, să zdrobească cea
mai îngrozitoare maşină de război creată de capitalism, respectiv cea a Germaniei
naziste? Cum se explică succesele formidabile ale ruşilor în cucerirea spaţiului
cosmic, domeniu în care fosta U.R.S.S. a dominat S.U.A., câţiva ani buni?
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La moartea sa, survenită în martie 1953, I. V. Stalin a lăsat în urma lui un stat
puternic, cu un nivel de dezvoltare tehnologică comparabil cu cel al Occidentului, un
Imperiu Roşu extins până pe Elba, o superputere nucleară care, alături de S.U.A.,
într-o ordine politică „bipolară”, a dominat lumea timp de o jumătate de secol.
La aproape 60 ani de la moartea sa, I. V. Stalin, continuă să fie portretizat
exclusiv ca un criminal odios, cel mai mare din istoria Umanităţii, comparabil doar cu
Adolf Hitler. Nu încerc să neg niciuna din crimele comise de I. V. Stalin, şi au fost multe.
Istoria ne demonstrează că nici un imperiu, din câte au existat vreodată, nu s-a născut,
extins şi supravieţuit, fără crime.
Statele Unite s-au născut şi crescut ca imperiu cu vocaţie globală prin
exterminarea între Atlantic şi Pacific a circa 600 de popoare băştinaşe, stăpânitoare
naturale ale teritoriului actual al S.U.A.
Este vorba de circa 40.000.000 de băştinaşi, denumiţi în mod arbitrar
„amerindieni”. La acest etnocid, fără precedent în istoria lumii, se adaugă exploatarea
sălbatică până în a doua jumătate a secolului XIX a circa 4.000.000 de sclavi negri,
consideraţi animale de muncă, nu oameni.
Cu ce este I. V. Stalin un criminal mai mare decât preşedinţii fondatori ai S.U.A.,
precum George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison sau
Abraham Lincoln?
Îl apăr eu cumva pe l. V. Stalin? Ferit-a Dumnezeu! Ca român, nu-l pot ierta, pentru
că ne-a răpit Basarabia şi Bucovina şi a făcut parte din banda comisarilor bolşevici care
ne-au furat tezaurul naţional.
Obiectivitatea istorică şi respectul pentru adevăr obligă însă şi la recunoaşterea
faptului că acelaşi I. V. Stalin, a fost de acord cu retrocedarea în totalitate a părţii
de nord-vest a Transilvaniei, cotropită de Ungaria în urma Diktatului de la Viena din
1940. S.U.A. au avut alte „idei” în această problemă.
La data prăbuşirii sale, Imperiul Roşu a fost prezentat lumii, de către
propaganda occidentală, în cele mai negre culori posibile.
Industria U.R.S.S. nu mai reprezenta nimic altceva, decât nişte „mormane de
fiare vechi”. Acelaşi lucru l-a afirmat propaganda americană şi despre industria din
România. Peste 70.000.000 de ruşi „sunt gata să moară” în oraşele lor suprapopulate.
Doar 40% din copiii ce se năşteau în fosta U.R.S.S. erau sănătoşi, iar peste
100.000 de ruşi erau bolnavi de tuberculoză. De unde au luat americanii aceste date?
I-a numărat C.I.A.?
Din surse americane demne de toată încrederea, în anul când se prăbuşea fosta
U.R.S.S., rezulta că în S.U.A. trăiau în mizerie, fără cele mai elementare forme
de asistenţă socială, circa 40.000.000 de americani. Cu siguranţă că, în urma crizei
economice în care se află S.U.A. din 2008 încoace, numărul americanilor săraci a
sporit. În 2011, pe teritoriul S.U.A. au fost văzute cozi de oameni disperaţi, aşteptând să
primească ajutoare alimentare sau să servească o mâncare la „masa milei”.
Paul Kennedy, profesor la Yale University, autorul cărţii „The Rise and Fali of
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the Great Powers” (Creşterea şi descreşterea Marilor Puteri), apărută în 1988 şi cotată
drept una dintre cele mai strălucite lucrări ştiinţifice ale secolului XX, a prezentat un cu
totul alt tablou al U.R.S.S. din ultimii ani ai existenţei sale.
În cartea „Preparing for ttie Twenty Firtst Century” (Pregătirea pentru secolul XXI
- Ed. Random House, New York, 1993), Paul Kennedy arăta că, în 1991, deşi trecea
printr-o criză profundă, U.R.S.S. era departe de a se fi găsit pe marginea prăpastiei.
În anul dezmembrării sale, U.R.S.S. dispunea de o suprafaţă de 22,4 milioane kmp
reprezentând a şasea parte din suprafaţa uscată a Pământului. Era industrializată şi
urbanizată în proporţie de 80%, era locuită de 288 milioane de oameni şi dispunea
de o piaţă internă imensă. Suprafaţa arabilă a U.R.S.S. era cât cele ale S.U.A. şi Ca
nadei la un loc.
Înainte de a se prăbuşi, U.R.S.S. era cel mai mare producător de fier, nichel,
cositor, petrol şi gaze naturale din lume şi se situa pe locul II în producţia de aur,
crom, argint, cupru şi zinc.
În spaţiul fostei U.R.S.S., se găseau 58% din rezervele mondiale de cărbune,
58,7% din rezervele de petrol, 41% din rezervele de minereu de fer, 76,7% din rezervele
de apatită, precum şi rezerve nedeclarate de uraniu, diamante şi alte resurse naturale,
pe care nu le mai înşir.
În şcolile şi universităţile sovietice studiau peste 100.000.000 de oameni, iar
învăţământul era de o calitate ridicată. U.R.S.S. dispunea de 145.000 şcoli primare
şi secundare, 4.380 de colegii tehnice şi 883 de universităţi. U.R.S.S. dispunea
de 14.900.000 de ingineri, economişti şi cercetători ştiinţifici activi, 950.000 de doctori
şi de 70.000 de cercetători în domeniul ştiinţelor medicale. Era, în schimb, rămasă în
urmă faţă de Occident în domeniile electronicii, roboticii, biotehnologiei, laserelor,
opticii şi telecomunicaţiilor.
Recuperarea decalajelor nu ar fi fost însă de domeniul imposibilului, dacă clasa
politică conducătoare a U.R.S.S. s-ar fi ridicat la nivelul imperativelor istoriei. Aprecierile
unor „analişti” occidentali, potrivit cărora pentru U.R.S.S. nu erau posibile nici un fel de
reforme decât prăbuşirea, nu mi se par conforme cu realitatea.
China comunistă, industrializată şi urbanizată în proporţie de numai 20%, cu
un grad de înapoiere incomparabil mai mare decât cel al U.R.S.S., s-a putut reforma.
Partidul Comunist Chinez, condus de oameni înţelepţi, începând din 1978 a angajat
China pe calea unor reforme care în numai 33 ani au propulsat economia chineză pe
locul II în lume.
Concluzia logică este că vinovat de prăbuşirea U.R.S.S. a fost P.C.U.S., în frunte
cu secretarul său general, Mihail Gorbaciov.
Nu doresc să analizez de ce ruşii nu au urmat modelul chinezesc. Chinezii au
demonstrat că un Partid Comunist poate opera cu economia de piaţă realizând
performanţe economice fără precedent în istoria Umanităţii. Cel mai probabil pentru
că nu sunt chinezi...
În legătură cu evoluţia Federaţiei Ruse din ultimii 20 ani, în Occident s-au
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emis câteva teze asupra cărora mă voi opri foarte pe scurt.
Teza fundamentală a Occidentului cu privire la Rusia post-sovietică, elaborată la
Washington a fost aceea că Federaţia Rusă trebuie să renunţe nu numai la trecutul
său comunist, ci şi la imperiu. Rusia trebuie să urmeze modelul Turciei, care a devenit
un „stat modern, laic şi democratic” numai după ce a „renunţat” la stăpânirile sale
imperiale. Fără îndeplinirea acestei condiţii, Rusia nu va fi niciodată nici „democratică”
şi nici prosperă. Franţa şi Marea Britanic au prosperat şi fără imperiile coloniale,
subliniază specialiştii americani. Se pune întrebarea, să-i zicem naivă: oare, Statele
Unite nu sunt tot un imperiu?
Occidentul va trebui să mai aştepte până când Rusia va îndeplini această
„condiţie”. Este greu de crezut că liderii de la Moscova vor împărtăşi vreodată concepţia
Occidentului, potrivit căreia Rusia va fi „cu atât mai democrată şi mai prosperă, cu
cât se va dezmembra în mai multe părţi”.
O a doua teză este aceea că Rusia „post-imperială” nu are decât o singură variantă
de dezvoltare. Aceasta constă în obligaţia ca Rusia să adopte valorile, instituţiile şi
cultura Occidentului. Dacă se doreşte a fi „modernă şi democratică”, Rusia va trebui
nu numai să se „occidentalizeze”, ci să fie „parte integrantă a Occidentului”, în acest
context, N.A.T.O. va trebui să se extindă de la Vancouver (vestul Canadei) până la
Vladivostok (extremul orient al Rusiei).
„Experţilor” occidentali le scapă din vedere faptul că Rusia reprezintă o civilizaţie
unică, cu o cultură milenară şi dispune de un potenţial de putere enorm. Din 1991
încoace, ruşii şi-au ales propria cale de dezvoltare corespunzătoare intereselor lor
strategice vitale, chiar dacă s-au comis şi greşeli.
Din modul cum şi-a fundamentat strategia faţă de Rusia post-sovietică şi din
politica constantă dusă faţă de aceasta în ultimii 20 ani, se desprinde ideea că
S.U.A. şi aliaţii lor occidentali au faţă de aceasta pretenţii mult mai radicale
şi mai totale decât cele pe care le-a avut Germania nazistă faţă de fosta Rusie
sovietică...
După cum a declarat el însuşi în celebra sa operă „Mein Kampf, Hitler
a urmărit să ocupe şi să transforme în colonie germană doar partea europeană
a U.R.S.S. Ce era la est de Urali nu îl interesa. Din 1991 încoace, Occidentul şi-a
propus să ia în stăpânire totul de la Elba până la Oceanul Pacific.
Aceasta din urmă a încălcat doar Tratatul Ribbentrop-Molotov din 1939, care era
un tratat de neagresiune, în timp ce Occidentul a încălcat toate tratatele încheiate cu
Moscova, începând cu Tratatul de la Teheran din 1943 şi până în zilele noastre.
După prăbuşirea U.R.S.S., Occidentul a tratat Rusia ca pe o putere învinsă în
război, pretinzând din partea acesteia o capitulare în toate planurile, adică o capitulare
totală. Deviza Occidentului din ultimele două decenii transpusă într-o politică fermă
a fost aceea de a cuceri cât mai mult, atâta timp cât Rusia este slabă. Se pare că
această etapă s-a încheiat. Spre disperarea Washingtonului, „capitularea” Rusiei nu s-a
produs.
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Spre binele lor şi al întregii lumi, S.U.A. ar face bine să pună capăt politicii lor
duplicitare, ipocrite, faţă de Rusia şi fosta lume socialistă. De peste 20 ani au promis
fel şi fel de „ajutoare” dar în realitate au urmărit dezmembrarea, fărâmiţarea şi
jefuirea de resurse şi capital a acestora.
O altă teză, cu mare greutate, a fost aceea potrivit căreia Rusia şi celelalte foste
state socialiste nu se vor putea reface economic fără investiţii masive de capital
occidental, în naivitatea lor toate fostele state socialiste din Europa, inclusiv Rusia, şiau pus mari speranţe în „ajutorul masiv” din partea Occidentului, dar s-au ales cu praful
de pe tobă. Din acest punct de vedere, Rusia a fost cea mai păgubită.
Dacă Armata Roşie a fost tocată şi împărţită între cele 15 state moştenitoare ale
U.R.S.S., datoriile externe ale acesteia, în valoare de 79 miliarde dolari, au rămas toate
exclusiv în sarcina Rusiei.
Occidentul i-a iertat Poloniei catolice 15 miliarde dolari din datoria externă a
acesteia în valoare totală de 44,047 miliarde dolari la nivelul anului 1990. La vremea
respectivă, România nu avea nici un fel de datorii externe, fiind singura ţară din lume
în această situaţie.
În ceea ce priveşte Rusia ortodoxă, Occidentul, care se prăpădea de grija
pentru „suferinţele cetăţenilor” acestei ţări, nu i-a iertat nici măcar un cent din uriaşa
datorie de 79 miliarde dolari. Mai mult chiar, în anii cei mai cumpliţi ai tranziţiei de la
economia socialistă de comandă la economia capitalistă de piaţă, Occidentul a obligat
Rusia să-şi achite la zi toate datoriile externe.
„Infuzie de capital” a fost, dar nu dinspre Occident spre Rusia aflată la
strâmtoare, ci exact invers. Nu susţin eu acest lucru, el fiind demonstrat de către Daniel
Treisman, profesor de ştiinţe politice la Universitatea din California, în cartea sa „Russia
Journey from Gorbaciov to Medvedev” (Călătoria Rusiei de la Gorbaciov la Medvedev Ed. Free Press, New York, 2011).
În cartea de faţă, voi prezenta cititorilor tocmai această „călătorie”, adică
evoluţiile de ordin politic, economic, militar şi de altă natură din spaţiul fostei U.R.S.S.,
din 1985 până în zilele noastre.
Voi acorda atenţia cuvenită relaţiilor Rusiei cu Occidentul, extrem de slab
cunoscute în România.
Mi-am asumat riscul scrierii acestei cărţi, chiar dacă voi fi acuzat de „filorusism”,
pornind de la constatarea că, în România, spaţiul ex-sovietic în general şi Rusia
în special au fost ignorate. Sub bagheta noilor săi stăpâni, România duce, în mod
constant, în ultimele două decenii, o politică împotriva Rusiei.
Deşi am o preţuire deosebită pentru cultura rusă, nu împărtăşesc nici un fel de
convingeri politice filoruse.
Totuşi, din modestele mele cunoştinţe de istorie, reţin că, în momentele vitale
ale existenţei noastre naţionale, ruşii au fost alături de noi. Aşa s-au petrecut lucrurile
în 1859, când sprijinul diplomatic al Moscovei a fost esenţial în obţinerea recunoaşterii
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internaţionale a Unirii Principatelor.2
În războiul din 1877-1878, care ne-a adus recunoaşterea independenţei şi
suveranităţii naţionale, Armata României a luptat alături de Armata Rusiei.3 În bătălia
de la Mărăşeşti din vara anului 1917, cea mai strălucită din istoria României, alături
de cei 30.000 de soldaţi români care s-au jertfit au căzut şi 27.000 de soldaţi ruşi.4
În septembrie-octombrie 1945, în luptele pentru eliberarea Transilvaniei,
trupele române şi cele sovietice au făcut front comun.
Inutil să mai vorbesc despre legăturile culturale dintre români şi ruşi de-a lungul
multor secole.
Oricât i-aş căuta pe americani, în afara bombardamentelor asupra
României din anii celui de-al Doilea Război Mondial, nu-i regăsesc în nici unul
din momentele mari ale istoriei neamului românesc.5
Am ferma convingere că, de pe urma politicii anti-ruseşti promovată constant de
către guvernanţii de la Bucureşti, cei care pierd sunt românii, nu ruşii.
Prin poziţia ei strategică, România ar putea câştiga enorm dacă s-ar implica
în piaţa Rusiei şi în rezervele naturale imense ale acestei ţări. Aşa procedează
Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia şi chiar foste ţări comuniste precum Cehia,
Polonia, Slovacia şi Ungaria, în loc să cultivăm relaţii profitabile cu Rusia, aducem
în apropierea graniţelor sale „scutul antirachetă” american, acţiune pe care
Cehia şi Polonia au refuzat-o. Oare, în sânul clasei politice din România nu mai
gândeşte nimeni? Evident că nu...
Subliniez că, din toate „tezele” şi strategiile Occidentului cu privire la evoluţiile
din Rusia, niciuna nu s-a materializat. Toate prognozele făcute de Occident, inclusiv
cea privind „iminenţa” unui război civil, vizând Rusia s-au dovedit a fi fost false.
Rusia a efectuat, în stil propriu, trecerea de la economia de comandă la economia de
piaţă, având unul din cele mai ridicate ritmuri de dezvoltare din lume.
Pentru că a rămas în graniţele rezultate în urma dezmembrării U.R.S.S. şi nu s-a
N. edit: Ca şi Turcia, Rusia nu vedea cu ochi buni unirea Principatelor Române. Doar datorită sprijinului Franţei şi al
Francmasoneriei (care voiau un stat-tampon între Rusia şi Imperiul Habsburgic) au acceptat (cu greu) unirea acestora
şi restituirea către Moldova a sudului Basarabiei (1856). Rusia a vrut întotdeauna Basarabia (până la Şiret i) şi Dobrogea la bulgari, ca şi culoar de trecere spre Istanbul...
3
N. edit: Conform înţelegerilor ruso-austriece (Reichstadt, nov. 1876; Budapesta, ian. 1877), în care se convenise
ca ţariştii să reanexeze sudul Basarabiei, iar austriecii să ocupe Bosnia-Herţegovina, prin Tratatul ruso-otoman
de la San Ștefano (ian. 1878) şi Tratatul de la Berlin (1 iulie 1878), Rusia îi lua iar României cele trei judeţe din sudul
Basarabiei (Bolgrad, Cahul şi Ismail), aparţinând Moldovei din vremea lui Ştefan cel Mare. Ţarul Alexandru II uitase
că a apelat la ajutorul României fiind la ananghie şi i-a garantat frontierele...
4
N. edit.: La Mărăşeşti, pe 06.08.17, primul atac al infanteriei germane a fost asupra secţiunii apărate de ruşi.
Care s-au retras, iar Diviziile 5 şi 9 Infanterie române au trebuit să ocupe golul ! Pe 08.08.17, Armata 9 germană
reuşeşte să împingă cele două divizii câteva sute de metri, dar Armata 4 rusă îi stopează avansul. Pe 11.08.17, germanii atacă Armată 4 rusă, ce acoperea flancurile, în timp ce Divizia 9 Infanterie română avansa pe linia Doaga-Valea
Şuşiţa. Ruşii se retrag lăsând cale liberă nemţilor spre Mărăşeşti. Situaţie salvată de rezerva Diviziei 9. În plus,
Diviziunile ruse 71 şi 34 au refuzat să lupte de la început. Românii l-au împiedicat pe Mackensen să ocupe Odessa
şi pe Leopold de Bavaria să ajungă la Moscova...
5
N. edit.: Să nu fim răi: în 03.05.1881, prin scrisoarea preşedintelui James A. Garfield, S.U.A. au fost primul
stat din lume care l-a felicitat pe Carol l cu ocazia ridicării României la rangul de Regat independent şi suveran...
2
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dezmembrat şi ea, Rusia este cotată de către Occident ca fiind „nedemocratică”.
Tipul de capitalism care s-a născut în imensul spaţiu geo-economic rusesc este
cotat drept „capitalism autoritar”. Nu cred că are importanţă de ce culoare este
capitalismul, atâta timp cât funcţionează. Poate fi şi mafiotic...
În timp ce economia rusească funcţionează, din 2008 încoace, Occidentul
prosper şi puternic s-a lăsat cuprins de o înspăimântătoare criză. Sunt însă convins
că va găsi soluţii pentru ieşirea din această criză, aşa cum a procedat de-a lungul întregii
sale existenţe.
Tăria capitalismului a constat întotdeauna în capacitatea sa de a soluţiona
crizele care l-au lovit. Comunismul rusesc nu a dispus de această calitate, motiv pentru
care a şi ieşit din istorie.
Închei prin a susţine că liderul proletariatului mondial Karl Marx a comis o
enormă eroare când s-a pronunţat pentru distrugerea proprietăţii private.
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CONVENŢIA CADRU A NAŢIUNILOR
UNITE ASUPRA SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE
Semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
Părțile la prezenţa Convenție,
conştiente că schimbările climei planetei şi efectele lor nefaste sunt un motiv
de îngrijorare pentru întreaga omenire,
preocupate de faptul că activitatea omenească a făcut să crească sensibil
concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosfera, că această creştere intensifică
efectul de seră natural şi că va conduce, în medie, la o încălzire suplimentară a
suprafeţei terestre pe care riscă să o suporte ecosistemele naturale şi omenirea,
notând că cea mai mare parte a gâzelor cu efect de seră emise în lume, în
trecut şi în momentul de faţa, îşi au originea în ţările dezvoltate, că emisiile pe cap de
locuitor în ţările în curs de dezvoltare sunt încă relativ slabe, iar că partea emisiilor
totale imputabilă tarilor în curs de dezvoltare va fi în creştere pentru a le putea
permite satisfacerea nevoilor lor sociale şi de dezvoltare,
conştiente de rolul şi importantă absorbanţilor şi rezervoarelor de gaze cu
efect de seră în ecosistemele terestre şi marine,
notând că prognoza schimbărilor climatice este afectată de un mare număr
de incertitudini, mai ales în ceea ce priveşte derularea lor în timp, amploarea şi
caracteristicile lor regionale,
conştiente de caracterul global al schimbărilor climatice, care cere că toate ţările
să coopereze şi să participe la o acţiune internaţională, eficace şi corespunzătoare,
potrivit responsabilităţilor lor comune, dar diferenţiată în funcţie de capacitatea şi
situaţia lor socială şi economică,
reamintind dispoziţiile pertinente ale Declaraţiei Conferinţei Naţiunilor Unite
asupra mediului, adoptată la Stockholm la 16 iunie 1972,
reamintind că, în conformitate cu Cârţă Naţiunilor Unite şi principiile de
drept internaţional, statele care au dreptul suveran de a exploată propriile lor resurse,
potrivit propriei lor politici de mediu şi dezvoltare, au şi datoria de a face astfel că
activităţile exercitate, în limitele jurisdicţiei lor sau sub controlul lor, să nu cauzeze
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daune mediului în alte state sau regiuni care nu depind de nici o jurisdicţie naţională,
reafirmând că principiul suveranităţii statelor trebuie să se afle la baza
cooperării internaţionale destinate să facă faţa schimbărilor climatice,
considerând că este dreptul statelor să adopte o legislaţie eficace în materie
de mediu, că normele, obiectivele de gospodărire şi priorităţile ecologice trebuie să
reflecte condiţiile de mediu şi dezvoltare în care ele se înscriu şi că normele aplicate
de unele ţări riscă să fie nepotrivite şi prea costisitoare pe plan economic şi social
pentru alte ţări, în special pentru cele în curs de dezvoltare,
reamintind dispoziţiile Rezoluţiei nr. 44/228 a Adunării Generale ONU din
22 decembrie 1989 referitoare la Conferinţă Naţiunilor Unite asupra mediului
şi dezvoltării şi rezoluţiile sale nr. 43/53 din 6 decembrie 1988, 44/207 din 22
decembrie 1989, 45/212 din 21 decembrie 1990 şi 46/169 din 19 decembrie 1991
asupra protecţiei climei mondiale pentru generaţiile prezente şi viitoare,
reamintind, deopotrivă, dispoziţiile Rezoluţiei nr. 44/206 a Adunării Generale
din 22 decembrie 1989 asupra eventualelor efecte nefaste ale unei creşteri a nivelului
marilor faţa de insule şi de zonele de coastă, mai ales faţa de zonele de coastă puţin
înalte, precum şi dispoziţiile pertinente ale Rezoluţiei sale nr. 44/172 din 19 decembrie
1989 privind aplicarea planului de acţiune pentru combaterea deşertificării,
reamintind, în plus, Convenţia de la Viena din 1985 privind protecţia stratului
de ozon şi Protocolul de la Montreal din 1987 privind substanţele care epuizează
stratul de ozon, adoptat şi modificat la 29 iunie 1990,
luând notă de declaraţia ministerială a celei de-a două Conferinţe mondiale
asupra climei, adoptată la 7 noiembrie 1990,
conştiente de valoarea lucrărilor de analiză efectuate de numeroase state
asupra schimbărilor climatice şi de contribuţiile importante aduse de Organizaţia
Meteorologică Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi alte organe,
organizaţii şi organisme ale Naţiunilor Unite, precum şi alte organisme internaţionale
şi interguvernamentale, în schimbul de rezultate ale cercetărilor ştiinţifice şi în
coordonarea cercetării,
conştiente că măsurile care permit să se înțeleagă schimbările climatice
şi să se facă faţa acestora au o eficacitate pentru mediu şi o eficacitate socială şi
economică maxime, dacă ele se bazează pe consideraţii ştiinţifice, tehnice şi
economice corespunzătoare şi dacă ele sunt constant reevaluate în lumina noilor
progrese realizate în aceste domenii,
ştiind că diferite măsuri luate pentru a face faţa schimbărilor climatice îşi
pot găsi în ele însele justificarea economică şi pot, de asemenea, să contribuie la
rezolvarea altor probleme de mediu,
ştiind, în egală măsură, că ţările dezvoltate trebuie să acţioneze imediat şi cu
supleţe, pe baza unor priorităţi clar definite, ceea ce va constitui o prima etapă spre
strategii de ansamblu la nivel mondial, naţional şi, eventual, regional, aceste strategii
de ripostă trebuind să ţină cont de toate gâzele cu efect de seră şi să ia în consideraţie,
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aşa cum se cuvine, rolul fiecăruia în intensificarea efectului de seră,
ştiind, în plus, că ţările situate la o înălţime mică faţa de nivelul mării şi alte
ţări insulare mici, ţările având zone de coastă puţin înalte, zone aride sau semiaride
sau zone supuse inundaţiilor, secetei şi deşertificării, precum şi ţările în curs de
dezvoltare având ecosisteme muntoase fragile sunt deosebit de vulnerabile la efectele
nefaste ale schimbărilor climatice,
conştiente de dificultăţile deosebite pe care le vor cunoaşte ţările, în special
ţările în curs de dezvoltare a căror economie este deosebit de tributară producţiei,
utilizării şi exportului de combustibili fosili, în urmă măsurilor luate pentru a limita
emisiile de gaze cu efect de seră,
afirmând că măsurile luate pentru a evita schimbările climatice trebuie să fie
strâns coordonate cu dezvoltarea socială şi economică, pentru a evita orice incidentă
nefastă asupra acesteia din urmă, ţinând cont de nevoile prioritare legitime ale tarilor
în curs de dezvoltare, şi anume o creştere economică durabilă şi eradicarea sărăciei,
conştiente că toate ţările şi mai ales cele în curs de dezvoltare trebuie să poată
avea acces la resursele necesare unei dezvoltări sociale şi economice durabile şi că,
pentru a avansă spre acest obiectiv, ţările în curs de dezvoltare trebuie să sporească
consumul lor de energie, nepierzând din vedere că este posibil să se ajungă la un mai
bun randament energetic şi să se controleze emisiile de gaze cu efect de seră într-un
mod general şi, mai ales, aplicând tehnologii noi în condiţii avantajoase din punct de
vedere economic şi social,
hotărâte să ocrotească sistemul climatic pentru generaţiile prezente şi viitoare,
Au convenit ceea ce urmează:
ARTICOLUL 1 Definiţii
În spiritul prezenţei convenţii, se înțelege prin:
1. efecte nefaste ale schimbărilor climatice: modificările mediului fizic
sau ale fiinţelor vii datorate schimbărilor climatice şi care exercita efecte nocive
semnificative asupra compoziţiei, stabilităţii sau productivităţii ecosistemelor
naturale şi amenajate, asupra funcţionării sistemelor socioeconomice sau asupra
sănătăţii şi bunăstării omului;
2. schimbări climatice: schimbări de climat care sunt atribuite direct sau
indirect unei activităţi omeneşti care alterează compoziţia atmosferei la nivel global
şi care se adăugă variabilităţii naturale a climatului observat în cursul unor perioade
comparabile;
3. sistem climatic: un ansamblu care înglobează atmosfera, hidrosferă, biosferă
şi geosferă, precum şi interacţiunile lor;
4. emisii: eliberarea în atmosfera de gaze cu efect de seră sau de precursori ai
unor asemenea gaze dintr-o anumită zona şi în cursul unei perioade date;
5. gaze cu efect de seră: constituenţi gazoşi ai atmosferei, atât naturali, cât şi
antropici, care absorb şi reemit radiaţia infraroşie;
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6. organizaţie regională de integrare economică: o organizaţie constituită din
state suverane ale unei regiuni date, care are competenţa în domeniile determinate
de prezenţa convenţie sau de protocoalele sale şi care a fost autorizată, potrivit
procedurilor sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte sau să aprobe prin susnumitele instrumente sau să adere la acestea;
7. rezervor: unul sau mai mulţi constituenţi ai sistemului climatic care reţin un
gaz cu efect de seră sau un precursor de gaz cu efect de seră;
8. absorbant: orice proces, orice activitate sau orice mecanism natural sau
artificial, care conduce la dispariţia din atmosfera a unui gaz cu efect de seră, a unui
aerosol sau a unui precursor de gaz cu efect de seră;
9. sursă: orice proces sau activitate care eliberează în atmosfera un gaz cu
efect de seră, un aerosol sau un precursor de gaz cu efect de seră.
ARTICOLUL 2
Obiectivul final al prezenţei convenţii şi al tuturor instrumentelor juridice
conexe pe care Conferinţă părţilor le-ar putea adoptă este de a stabiliză, conform
dispoziţiilor pertinente ale Convenţiei, concentraţiile de gaze cu efect de seră în
atmosfera la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a
sistemului climatic. Se va conveni să se atingă acest obiectiv într-un interval de timp
suficient pentru că ecosistemele să se poată adapta natural la schimbările climatice,
pentru că producţia alimentară să nu fie ameninţată, iar dezvoltarea economică să se
poată desfăşura în mod durabil.
ARTICOLUL 3 Principii
În măsurile pe care le vor luă pentru a atinge obiectivul convenţiei şi a aplică
dispoziţiile acesteia, părţile vor fi îndrumate de ceea ce urmează:
1. Revine în sarcina părţilor să ocrotească sistemul climatic în interesul
generaţiilor prezente şi viitoare, pe baza echităţii şi în funcţie de responsabilităţile
lor comune, dar diferenţiate şi de capacităţile lor. în consecinţă, revine în sarcina
tarilor dezvoltate-părţi să fie în avangardă luptei împotriva schimbărilor climatice şi
a efectelor lor nefaste.
2. Se cuvine să se ţină cont de nevoile specifice şi de situaţia specială a tarilor
în curs de dezvoltare-părţi, mai ales a celor care sunt deosebit de vulnerabile la
efectele nefaste ale schimbărilor climatice, precum şi părţilor, mai ales tarilor în curs
de dezvoltare-părţi, cărora convenţia le-ar impune o sarcina disproporţionată sau
anormală.
3. Revine în sarcina părţilor să ia măsuri de precauţie pentru a prevedea, a
preveni sau a atenuă cauzele schimbărilor climatice şi a limita efectele nefaste ale
acestora. Când există riscul unor perturbări grave sau ireversibile, absenţa certitudinii
ştiinţifice absolute nu trebuie să servească drept pretext pentru a amâna adoptarea unor
asemenea măsuri, fiind stabilit că politicile şi măsurile pe care le atrag schimbările
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climatice reclamă un bun raport cost-eficacitate, încât să garanteze avantaje globale
la costul cel mai scăzut cu putinţă. Pentru a atinge acest scop, se cuvine că aceste
politici şi măsuri să ţină seamă de diversitatea contextelor socioeconomice, să fie
globale, să se extindă la toate sursele, la toţi absorbanţii şi la toate rezervoarele de
gaze cu efect de seră, asupra cărora s-a convenit să cuprindă măsuri de adaptare
şi să se aplice tuturor sectoarelor economice. Iniţiativele care vizează să facă faţa
schimbărilor climatice vor putea face obiectul unei acţiuni concentrate a părţilor
interesate.
4. Părţile au dreptul să acţioneze pentru o dezvoltare durabilă şi trebuie să se
ocupe efectiv de această. Este necesar că politicile şi măsurile destinate protejării
sistemului climatic împotriva schimbărilor provocate de om să fie adaptate la
situaţia proprie a fiecărei părţi şi să fie integrate în programe naţionale de dezvoltare,
dezvoltarea economică fiind indispensabilă pentru adoptarea unor măsuri destinate
să facă faţa schimbărilor climatice.
5. Revine în sarcina părţilor să lucreze în comun acord la un sistem economic
internaţional deschis care să conducă la o creştere economică şi la o dezvoltare
durabilă a tuturor părţilor, în special a tarilor în curs de dezvoltare-părţi, pentru a le
permite să studieze mai bine problemele puse de schimbările climatice. Trebuie să
se evite că măsurile luate pentru a luptă împotriva schimbărilor climatice, inclusiv
măsurile unilaterale, să constituie un mijloc de impunere a unor discriminări arbitrare
sau nejustificate pe planul comerţului internaţional sau a unor obstacole deghizate în
calea acestui comerţ.
ARTICOLUL 4 Angajamente
1. Toate părţile, ţinând cont de responsabilităţile lor comune, dar diferenţiate,
şi de specificitatea priorităţilor lor naţionale şi regionale de dezvoltare, de obiectivele
şi de situaţia lor:
a) stabilesc, aduc la zi periodic, publică şi pun la dispoziţia conferinţei
părţilor, conform art. 12, inventarele naţionale ale emisiilor antropice, pe baza
surselor acestora şi ale absorbanţilor tuturor gâzelor cu efect de seră, nereglementate
de protocolul de la Montreal, recurgând la metode comparabile care vor fi aprobate
de conferinţă părţilor;
b) stabilesc, realizează, publică şi aduc la zi, în mod regulat, programe naţionale
şi, dacă este cazul, regionale, care conţin măsuri vizând atenuarea schimbărilor
climatice, ţinând cont de emisiile antropice şi de diminuarea de către absorbanţi a
gâzelor cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, precum şi de
măsuri vizând facilitarea adaptării corespunzătoare la schimbările climatice;
c) încurajează şi susţin, prin cooperarea lor, punerea la punct, aplicarea şi
difuzarea în special pe calea transferului _ de tehnologii, practici şi procedee care
permit să controleze, să reducă sau să prevină emisiile antropice de gaze cu efect
de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, în toate sectoarele pertinente,
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inclusiv cele privind energia, transporturile, industria, agricultură, pădurile şi
gospodărirea deşeurilor;
d) încurajează gospodărirea durabilă, încurajează şi susţin, prin cooperarea lor,
conservarea şi, dacă este cazul, consolidarea absorbanţilor şi rezervoarelor tuturor
gâzelor cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, mai ales
biomasă, pădurile, oceanele, că şi celelalte ecosisteme terestre, de coastă şi marine;
e) pregătesc, în cooperare, adaptarea la impactul schimbărilor climatice, concep
şi pun la punct planuri corespunzătoare şi integrate pentru gospodărirea zonelor de
coastă, pentru resursele de apă şi agricultură şi pentru protecţia şi refacerea zonelor
afectate de secetă şi deşertificare, în special din Africa, şi afectate de inundaţii;
f) în politicile şi acţiunile lor sociale, economice şi de mediu ţin cont, în măsură
posibilului, de consideraţii legate de schimbările climatice şi utilizează metode
corespunzătoare, de exemplu studii de impact, formulate şi definite pe plan naţional
pentru a reduce la minimum efectele _ dăunătoare economiei, sănătăţii publice şi
calităţii mediului _ proiectelor sau ale măsurilor pe care ele le întreprind în vederea
atenuării schimbărilor climatice sau adaptării la acestea;
g) încurajează şi susţin, prin cooperarea lor, lucrările de cercetare ştiinţifică,
tehnologică, socioeconomică şi altele, observaţia sistematică şi constituirea de
arhive de date asupra sistemului climatic, care permit să se înțeleagă mai bine
cauzele, efectele, amploarea şi eşalonarea în timp a schimbărilor climatice, precum
şi consecinţele economice şi sociale ale diverselor strategii de răspuns, să se reducă
şi să se risipească incertitudinile care există în această privinţa;
h) încurajează şi susţin, prin cooperarea lor, schimbul de date ştiinţifice,
tehnologice, tehnice, socioeconomice şi juridice asupra sistemului climatic, precum
şi asupra consecinţelor economice şi sociale ale diferitelor strategii de răspuns,
aceste date trebuind să fie schimbate, în integralitatea lor, liber şi prompt;
i) încurajează şi susţin, prin cooperarea lor, educaţia, formarea şi sensibilizarea
publicului în domeniul schimbărilor climatice şi încurajează participarea cea mai
largă la acest proces, mai ales cea a organizaţiilor neguvernamentale;
j) comunică conferinţei părţilor informaţii privind aplicarea, conform art. 12.
2. Ţările dezvoltate-părţi şi alte părţi care figurează în anexă nr. I îşi iau
angajamentele specifice prevăzute mai jos:
a) fiecare dintre aceste părţi adoptă politici naţionale 1) şi ia, în consecinţă,
măsurile necesare pentru atenuarea schimburilor climatice, limitând emisiile
sale antropice de gaze cu efect de seră, protejând şi consolidând absorbanţii şi
rezervoarele sale de gaze cu efect de seră. Aceste politici şi măsuri demonstrează
că ţările dezvoltate iau iniţiativă modificării tendinţelor pe termen lung a emisiilor
antropice, conform obiectivului convenţiei, recunoscând că reîntoarcerea, pâna la
sfârsitul acestui deceniu, la nivelurile anterioare de emisii antropice de dioxid de
carbon şi alte gaze cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, ar
contribui la o astfel de modificare şi ţinând cont de diferenţele dintre aceste părţi în
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ceea ce priveşte punctul lor de plecare, abordarea lor, structura lor economică şi baza
lor de resurse, de necesitatea de a menţine o creştere economică puternică şi durabilă,
de tehnologii disponibile şi de alte circumstanţe proprii fiecărui caz, precum şi de
necesitatea, pentru fiecare dintre aceste părţi, de a contribui în mod corespunzător şi
echitabil la efortul întreprins la scară mondială pentru a atinge acest obiectiv. Aceste
părţi pot aplică astfel de politici şi măsuri în asociaţie cu alte părţi şi pot ajuta alte
părţi să contribuie la obiectivul convenţiei, în special la cel al prezentului alineat;
b) în scopul de a favoriză progresul în această direcţie, fiecare dintre aceste părţi
va comunică, în termen de 6 luni de la intrarea pentru ea a convenţiei şi după aceea
periodic, în conformitate cu art. 12, informaţii detaliate privind politicile şi măsurile
la care se referă alin. a), precum şi previziunile care rezultă din acestea în ceea ce
priveşte emisiile antropice, pe surse, şi absorbţia, prin absorbanţi, a gâzelor cu efect
de seră, nereglementate prin Protocolul de la Montreal, pentru perioadă prevăzută
la alin. a), în vederea revenirii, individual sau în comun, a emisiilor antropice de
dioxid de carbon şi de alte gaze cu efect de seră, nereglementate prin Protocolul
de la Montreal, la nivelurile din 1990. Conferinţă părţilor va trece în revistă aceste
informaţii la prima să sesiune, apoi la intervale periodice, conform art. 7;
c) este necesar că, în spiritul alin. b) calcularea cantităţilor de gaze cu efect
de seră, emise de surse şi diminuate de absorbanţi de gaze cu efect de seră, să se
efectueze pe baza celor mai bune cunoştinţe ştiinţifice disponibile, mai ales în ceea
ce priveşte capacitatea efectivă a absorbanţilor şi contribuţia fiecăruia dintre gaze
la schimbările climatice. Conferinţă părţilor va examina şi va adoptă metodele ce
vor trebui utilizate pentru acest calcul la prima să sesiune şi, ulterior, le va trece în
revistă, la intervale regulate;
d) conferinţă părţilor, la prima să sesiune, va examina alin. a) şi b), pentru a
vedea dacă sunt adecvate. Ea o va face în lumina datelor ştiinţifice şi a evaluărilor
cele mai sigure privind schimbările climatice şi impactul lor, precum şi a datelor
tehnice, sociale şi economice pertinente. Pe baza acestui examen, conferinţă părţilor
va luă măsurile necesare care vor putea permite adoptarea de amendamente la
angajamentele vizate la alin. a) şi b). La prima să sesiune, ea va luă, de asemenea,
hotărâri în privinţa criteriilor care determină o aplicare comună, după cum se indică
la alin. a). Ea va proceda la o a două examinare a alin. a) şi b) cel mai târziu până la
31 decembrie 1998, apoi la intervale regulate, pe care tot ea le va hotărî, până când
obiectivul convenţiei va fi atins;
e) fiecare dintre aceste părţi;
(i) coordonează, după caz, cu celelalte părţi vizate, instrumentele economice
şi administrative corespunzătoare, elaborate în spiritul obiectivului convenţiei;
(îi) identifică şi revizuieşte periodic politicile şi practicile care încurajează
activităţi ce conduc la creşterea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră,
nereglementate de Protocolul de la Montreal, care ar apărea în caz contrar;
f) conferinţă părţilor va trece în revistă, cel mai târziu până la 31 decembrie
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1998, informaţiile disponibile, cu scopul de a decide asupra modificărilor pe care le
va aduce listelor care figurează la anexele nr. I şi ÎI, cu acordul părţii interesate;
g) orice parte care nu figurează în anexă nr. I va putea, în instrumentul sau de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sau în orice moment ulterior, să
notifice depozitarului intenţia să de a fi angajat prin dispoziţiile de la alin. a) şi b).
Depozitarul va informa pe ceilalţi semnatari şi părţi despre orice notificare în acest
sens.
3. Ţările dezvoltate-părţi şi celelalte părţi dezvoltate care figurează în anexă nr.
ÎI furnizează resurse financiare noi şi adiţionale pentru a acoperi totalitatea costurilor
convenite pe care le suportă ţările în curs de dezvoltare-părţi că urmare a îndeplinirii
obligaţiilor lor ce decurg din art. 12 paragraful I. Ele furnizează, de asemenea, tarilor
în curs de dezvoltare-părţi, în special în scopul transferului de tehnologie, resursele
financiare în discuţie care le sunt necesare pentru a acoperi totalitatea costurilor
suplimentare convenite, determinate de aplicarea măsurilor vizate la paragraful I
al prezentului articol şi asupra cărora o ţară în curs de dezvoltare va conveni cu o
entitate sau cu entităţile internaţionale vizate la art. 11, conform articolului amintit.
îndeplinirea acestor angajamente tine cont de faptul că aporturile de fonduri trebuie
să fie adecvate şi previzibile, precum şi de importantă unei împartiri corespunzătoare
a sarcinii între ţările dezvoltate-părţi.
4. Ţările dezvoltate-părţi şi celelalte părţi dezvoltate care figurează în anexă
nr. ÎI ajuta, de asemenea, ţările în curs de dezvoltare-părţi, deosebit de vulnerabile
la efectele nefaste ale schimbărilor climatice, să facă faţa la costul adaptării lor la
efectele amintite.
5. Ţările dezvoltate-părţi şi celelalte părţi dezvoltate care figurează în anexă
nr. ÎI iau toate măsurile posibile în vederea încurajării, facilitării şi finanţării, potrivit
nevoilor, a transferului sau accesului la tehnologii şi experienţa ecologic raţionale
al celorlalte părţi şi, în mod deosebit, al tarilor în curs de dezvoltare, cu scopul de a
le permite aplicarea dispoziţiilor convenţiei. în acest proces, ţările dezvoltate-părţi
susţin dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor şi tehnologiilor nepoluante în ţările
în curs de dezvoltare-părţi. Celelalte părţi şi organizaţii care sunt în măsură să o facă,
pot, de asemenea, să faciliteze transferul acestor tehnologii.
6. Conferinţă părţilor acordă părţilor care figurează la anexă nr. I, care sunt
în tranzacţie către economia de piaţă, pentru a le pune în situaţia de a face faţa
mai bine schimbărilor climatice, un anumit grad de flexibilitate în îndeplinirea
angajamentelor lor de la paragraful 2, mai ales în ceea ce priveşte nivelul istoric, care
va fi ales că referinţă, al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, nereglementate
de Protocolul de la Montreal.
7. Măsură în care ţările în curs de dezvoltare se vor achită efectiv de
angajamentele lor din convenţie va depinde de îndeplinirea eficace, de către ţările
dezvoltate-părţi, a propriilor lor angajamente în ceea ce priveşte resursele financiare
şi transferul de tehnologii şi va tine cont de faptul că dezvoltarea economică şi socială
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şi eradicarea sărăciei sunt priorităţi esenţiale ale tarilor în curs de dezvoltare-părţi.
8. în scopul îndeplinirii angajamentelor enunţate în prezentul articol, părţile
studiază măsuri privind mai ales finanţarea, asigurarea şi transferul de tehnologii
care trebuie luate în cadrul convenţiei pentru a răspunde nevoilor şi preocupărilor
specifice ale tarilor în curs de dezvoltare-părţi în faţa efectelor nefaste ale schimbărilor
climatice şi ale impactului măsurilor de ripostă, în special în ţările următoare:
a) mici ţări insulare;
b) ţări care au zone de coastă situate puţin deasupra nivelului mării;
c) ţări care au zone aride sau semiaride, zone de păduri şi zone supuse
degradării pădurilor;
d) ţări care au zone supuse catastrofelor naturale;
e) ţări cu zone supuse secetei şi deşertificării;
f) ţări care au zone cu o puternică poluare a atmosferei urbane;
g) ţări care au ecosisteme fragile, în special ecosisteme montane;
h) ţări a căror economie este puternic tributară fie veniturilor obţinute din
producţia, transformarea şi exportul de combustibili fosili şi de produse înrudite cu
o mare putere energetică, fie consumului combustibililor şi produselor menţionate;
i) ţări fără litoral şi ţări de tranzit.
Conferinţă părţilor poate să ia măsurile necesare, după caz, cu privire la
prezentul paragraf.
9. Părţile ţin cont, în acţiunea lor privind finanţarea şi transferul de tehnologii,
de nevoile deosebite şi de situaţia specială a tarilor mai puţin avansate.
10. în îndeplinirea angajamentelor care decurg din convenţie, părţile ţin cont,
conform art. 10, de situaţia acelora dintre ele, mai ales a tarilor în curs de dezvoltare,
a căror economie este vulnerabilă la efectele nefaste ale măsurilor de ripostă la
schimbările climatice. Această este, în special, cazul părţilor a căror economie este
deosebit de tributară fie veniturilor obţinute din producţia, transformarea şi exportul
de combustibili fosili şi ale produselor înrudite, fie consumului acestor combustibili
şi produse, fie utilizării de combustibili fosili, greu de înlocuit de către aceste părți
cu produse de substituţie.
1) Prin acest termen se înțelege şi politicile şi măsurile adoptate de organizaţiile
de integrare economică regională.
ARTICOLUL 5 Cercetare şi observare sistematică
Pentru îndeplinirea angajamentelor lor în virtutea art. 4 paragraful 1 alin. g),
părţile:
a) susţin şi, după caz, dezvolta mai mult organizaţiile sau programele şi reţelele
internaţionale şi interguvernamentale al căror scop este de a defini, realiza, evalua şi
finanţă lucrările de cercetare, colectare a datelor şi de observare sistematică, ţinând
cont de necesitatea de a limita cât mai mult posibil dublele utilizări;
b) susţin eforturile desfăşurate la niveluri internaţionale şi interguvernamentale
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pentru a întari observarea sistematică şi capacităţile şi mijloacele naţionale de
cercetare ştiinţifică şi tehnică, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, şi pentru a
încuraja accesul la datele care provin din zone ce nu depind de jurisdicţia naţională,
şi la analiză acestor date, precum şi pentru a promovă schimbul acestora;
c) iau în considerare preocupările şi nevoile deosebite ale tarilor în curs de
dezvoltare-părţi şi cooperează pentru îmbunătățirea mijloacelor şi capacităţilor lor
endogene de participare la eforturile vizate la alin. a) şi b).
ARTICOLUL 6 Educaţia, formarea şi sensibilizarea publicului
Pentru îndeplinirea angajamentelor lor, în virtutea art. 4 paragraful 1 alin. i),
părţile:
a) se angajează să încurajeze şi să faciliteze la nivel naţional şi, dacă este cazul,
subregional şi regional, conform legilor şi reglementărilor lor şi potrivit capacităţilor
lor:
(i) elaborarea şi aplicarea de programe de educaţie şi de sensibilizare a
publicului asupra schimbărilor climatice şi a efectelor acestora;
(îi) accesul publicului la informaţiile privind schimbările climatice şi efectele
lor;
(iii) participarea publicului la examinarea schimbărilor climatice şi a efectelor
lor şi punerea la punct de măsuri corespunzătoare pentru a face faţa acestora; şi
(iv) formarea de personal ştiinţific, tehnic şi administrativ;
b) susţin prin cooperarea lor şi încurajează la nivel internaţional, recurgând,
dacă este cazul, la organismele existente:
(i) punerea la punct şi schimbul de material educativ şi de material destinat
sensibilizării publicului la schimbările climatice şi la efectele acestora; şi
(îi) punerea la punct şi realizarea de programe de educaţie şi formare, inclusiv
prin consolidarea organismelor naţionale şi prin schimbul sau detaşarea de personal
însarcinat să formeze experţi în materie, mai ales pentru ţările în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 7 Conferinţă părţilor
1. A fost creată o conferinţă a părţilor.
2. în calitate de organ suprem al prezenţei convenţii, conferinţă părţilor face cu
regularitate bilanţul aplicării convenţiei şi a celorlalte instrumente juridice conexe pe
care ea le poate adoptă şi ia, în limitele mandatului sau, hotărârile necesare pentru a
favoriză aplicarea efectivă a convenţiei. în acest scop, conferinţă părţilor:
a) examinează periodic obligaţiile părţilor şi dispoziţiile instituţionale care
decurg din convenţie, în funcţie de obiectivul convenţiei, de experienţa dobândita în
momentul aplicării sale şi de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice;
b) încurajează şi facilitează schimbul de informaţii asupra măsurilor adoptate
de părţi pentru a face faţa schimbărilor climatice şi efectelor acestora, ţinând cont
de diversitatea situaţiilor, de responsabilităţile şi mijloacele părţilor, precum şi de
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angajamentele lor în baza convenţiei;
c) facilitează, la cererea a două sau mai multe părţi, coordonarea măsurilor
adoptate de ele pentru a face faţa schimbărilor climatice şi efectelor lor, ţinând cont
de diversitatea situaţiilor, a responsabilităţilor şi mijloacelor părţilor, precum şi de
angajamentele lor în baza convenţiei;
d) încurajează şi îndruma, conform obiectivului şi dispoziţiilor convenţiei,
elaborarea şi perfecţionarea periodică de metode comparabile asupra cărora această
va conveni, vizând, mai ales, inventarierea emisiilor de gaze cu efect de seră (în
funcţie de surse) şi reducerea lor cu ajutorul absorbanţilor, precum şi evaluarea
eficacităţii măsurilor luate pentru a limita aceste emisii şi a accentuă absorbţia
acestor gaze;
e) evaluează, pe baza tuturor informaţiilor care îi sunt comunicate, conform
dispoziţiilor convenţiei, aplicarea convenţiei de către părţi, efectele de ansamblu
ale măsurilor luate în aplicarea acesteia, mai ales efectele ambientale, economice şi
sociale şi incidentele lor cumulate, şi progresele obţinute în realizarea obiectivului
convenţiei;
f) examinează şi adoptă rapoarte periodice asupra aplicării convenţiei şi
asigură publicarea acestora;
g) face recomandări privind toate problemele necesare aplicării convenţiei;
h) se străduieşte să mobilizeze resursele financiare, conform art. 4 paragrafele
3, 4 şi 5 şi art. 11;
i) creează organele subsidiare considerate necesare aplicării convenţiei;
j) examinează rapoartele acestor organe, cărora ea le da directive;
k) hotărăşte şi adoptă, prin consens, reglementările interioare şi regulile de
gospodărire financiară pentru ea însăși şi pentru toate organele subsidiare;
l) dacă este cazul, solicita şi utilizează serviciile şi concursul organizaţiilor
internaţionale şi al organismelor interguvernamentale şi neguvernamentale
competente, că şi informaţiile pe care acestea i le furnizează;
m) exercita şi alte funcţii necesare pentru atingerea obiectivului convenţiei,
precum şi toate celelalte funcţii care îi sunt conferite de această.
3. Conferinţă părţilor adoptă, la prima să sesiune, propriul sau regulament
interior şi pe cele ale organismelor subsidiare create prin aplicarea convenţiei;
reglementările respective cuprind procedura de luare de decizii aplicabilă problemelor
pentru care convenţia nu prevede înca o procedura. Această procedura poate preciză
majoritatea necesară pentru adoptarea unor hotarâri.
4. Prima sesiune a conferinţei părţilor va fi convocată de secretariatul
provizoriu vizat la art. 21 şi se va tine un an mai târziu după intrarea în vigoare a
convenţiei. Mai târziu, conferinţă părţilor, numai dacă nu hotărăşte altfel, îşi va tine
sesiunile ordinare o dată pe an.
5. Conferinţă părţilor tine sesiuni extraordinare în orice alt moment pe care
îl consideră necesar, sau dacă o parte face o cerere în scris, cu condiţia că această
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cerere să fie sprijinită de cel puţin o treime din părţi, în următoarele 6 luni după
comunicarea făcută de secretariatul părţilor.
6. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile specializate ale Naţiunilor Unite
şi Agenţia Internaţională de Energie Atomică, precum şi toate statele membre ale
uneia dintre aceste organizaţii sau observatori pe lângă una dintre aceste organizaţii
care nu sunt părţi la convenţie, pot fi reprezentate la sesiunile conferinţei părţilor
în calitate de observatori. Orice organ sau organism naţional sau internaţional,
guvernamental sau neguvernamental competent în domeniile vizate de convenţie,
care a făcut cunoscut secretariatului că doreşte să fie reprezentat la o sesiune a
conferinţei părţilor, poate fi admis în această calitate, dacă cel puţin o treime din
părţile prezentate la această nu fac obiecţie. Admiterea şi participarea observatorilor
sunt determinate de regulamentul interior adoptat de conferinţă părţilor.
ARTICOLUL 8 Secretariat
1. A fost creat un secretariat.
2. Funcţiile secretariatului sunt următoarele:
a) să organizeze sesiunile conferinţei părţilor şi organelor subsidiare ale
acesteia create în virtutea convenţiei şi să le furnizeze serviciile necesare;
b) să sintetizeze şi să difuzeze rapoartele pe care le primeşte;
c) la cerere, să ajute părţile şi, în special printre acestea, ţările în curs de
dezvoltare, să sintetizeze şi să difuzeze informaţiile cerute de convenţie;
d) să stabilească rapoartele asupra activităţilor şi să le supună conferinţei
părţilor;
e) să asigure coordonarea necesară cu secretariatele altor organe internaţionale
competente;
f) să ia, sub supervizarea conferinţei părţilor, dispoziţiile administrative şi
contractuale care necesită îndeplinirea eficace a funcţiilor sale; şi
g) să exercite celelalte funcţii de secretariat care îi revin în baza convenţiei sau
a unuia dintre protocoalele sale şi orice alte funcţii pe care conferinţă părţilor poate
să i le atribuie.
3. La prima să sesiune, conferinţă părţilor va desemnă un secretariat permanent
şi va da dispoziţiile necesare pentru funcţionarea sa.
ARTICOLUL 9 Organ subsidiar de asistare ştiinţifică şi tehnologică
1. A fost creat un organ subsidiar de asistare ştiinţifică şi tehnologică, însărcinat
să furnizeze în timp util conferinţei părţilor şi, dacă este cazul, celorlalte organe
subsidiare, informaţii şi recomandări privind aspectele ştiinţifice şi tehnologice ale
convenţiei. Acest organ, deschis participării tuturor părţilor, este multidisciplinar. El
este compus din reprezentanţi ai guvernelor care se bucura de autoritate în domeniul
lor de competenţa. El raportează cu regularitate conferinţei părţilor asupra tuturor
aspectelor privind activitatea sa.
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2. Organul, care acţionează sub autoritatea conferinţei părţilor şi care se
sprijină pe dezbaterile organelor internaţionale competente, are că funcţii:
a) de a determină cunoştinţele ştiinţifice asupra schimbărilor climatice şi a
efectelor acestora;
b) de a determină, pe plan ştiinţific, efectele măsurilor luate în aplicarea
convenţiei;
c) de a recenză tehnologiile şi experienţa de vârf novatoare şi performante şi de
a indică mijloacele de încurajare a dezvoltării acestora şi de asigurare a transferului
lor;
d) de a furniza avize asupra programelor ştiinţifice, asupra cooperării
internaţionale şi a cercetării şi dezvoltării în materie de schimbări climatice şi asupra
mijloacelor de a ajuta ţările în curs de dezvoltare să se doteze cu o capacitate proprie;
e) de a răspunde la întrebările ştiinţifice, tehnologice şi metodologice pe care
conferinţă părţilor şi organelor sale subsidiare i le vor putea pune.
3. Funcţiile şi mandatul organului vor putea fi precizate mai înainte de
conferinţă părţilor.
ARTICOLUL 10 Organ subsidiar de implementare
1. Se creează un organ subsidiar de implementare însărcinat să ajute conferinţă
părţilor la asigurarea aplicării şi urmăririi implementării convenţiei. Acest organ,
deschis participării tuturor părţilor, este compus din reprezentanţii guvernelor,
experţi în domeniul schimbărilor climatice. El raportează cu regularitate conferinţei
părţilor toate aspectele privind activităţile sale.
2. Organul, acționând sub autoritatea conferinţei părţilor, are că funcţii:
a) de a examina informaţiile comunicate conform art. 12 paragraful 1, pentru
a evalua efectul global conjugat al măsurilor luate de părţi în lumina evaluărilor
ştiinţifice cele mai recente ale schimbărilor climatice;
b) de a examina informaţiile comunicate conform art. 12 paragraful 2, pentru
a ajuta conferinţă părţilor să efectueze examinările prevăzute la art. 4 paragraful 2
alin. d);
c) de a ajuta conferinţă părţilor, potrivit necesităţilor, să pregătească şi să
execute hotărârile sale.
ARTICOLUL 11 Mecanism financiar
1. Un mecanism însărcinat să furnizeze resurse financiare sub formă de donaţii
sau în condiţii favorabile, mai ales pentru transferul de tehnologii, este definit aici.
Acest mecanism depinde de conferinţă părţilor, în faţa căreia este răspunzător şi
care îi defineşte politicile, priorităţile propriului program şi criteriile de eligibilitate
legate de convenţie. Funcţionarea să este încredințată uneia sau mai multor entităţi
internaţionale existente.
2. Mecanismul financiar este constituit pe baza unei reprezentări echitabile şi
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echilibrate a tuturor părţilor, în cadrul unui sistem de gospodărire transparent.
3. Conferinţă părţilor şi entitatea sau entităţile însărcinate să asigure
funcţionarea mecanismului financiar stabilesc acorduri necesare pentru a da efect
paragrafelor de mai sus, printre care ar trebui să figureze:
a) modalităţi destinate să asigure că proiectele finanţate în domeniul
schimbărilor climatice sunt conforme cu politicile, priorităţile de program şi criteriile
de aprobare definite de conferinţă părţilor;
b) modalităţile potrivit cărora o decizie de finanţare va putea fi revăzută în
lumina acestor politici, priorităţi de program şi criterii;
c) prezentarea regulată de către entitate sau entităţi, la conferinţă părţilor, de
rapoarte asupra operaţiunilor sale de finanţare, conform principiului responsabilităţii
acesteia definit la paragraful 1;
d) determinarea, sub o formă previzibilă şi identificabilă, a sumei totale de
mijloace financiare necesare şi disponibile pentru aplicarea prezenţei convenţii şi
modul în care această sumă totală va fi revăzută periodic.
4. La prima să sesiune, conferinţă părţilor va face ceea ce este necesar pentru
a da efect dispoziţiilor de mai sus, examinând şi luând în consideraţie dispoziţiile
provizorii vizate la art. 21 paragraful 3 şi va decide asupra eventualei menţineri a
acestor dispoziţii. Apoi, în următorii 4 ani, va evalua funcţionarea mecanismului şi
va luă măsurile corespunzătoare.
5. Ţările dezvoltate-părţi vor putea, de asemenea, să furnizeze, iar ţările în curs
de dezvoltare-părţi vor putea obţine resurse financiare pe cale bilaterală, regională
sau multilaterală, în scopul aplicării convenţiei.
ARTICOLUL 12 Comunicare de informaţii privind aplicarea
1. Conform art. 4 paragraful 1, fiecare parte comunică conferinţei părţilor, prin
intermediul secretariatului, elementele de informare de mai jos:
a) un inventar naţional al emisiilor antropice, pe surse, şi al absorbţiei, prin
absorbanţi pentru toate gâzele cu efect de seră, nereglementate prin Protocolul
de la Montreal, în măsură în care mijloacele îi permit această, utilizând metode
comparabile asupra cărora conferinţă părţilor cade de acord şi a căror utilizare o va
încuraja;
b) o descriere generală a măsurilor pe care această le ia sau intenţionează să le
ia pentru a aplică convenţia;
c) orice altă informaţie pe care partea o consideră utilă pentru a atinge
obiectivul convenţiei şi potrivită pentru a exprimă în comunicarea să, în măsură
posibilului, date utile determinării tendinţelor emisiilor antropice în lume.
2. Fiecare ţară dezvoltată-parte şi fiecare altă parte înscrisa în anexă nr. I vor
include în comunicarea lor următoarele elemente de informare:
a) descrierea detaliată a politicilor şi măsurilor pe care le-au adoptat pentru a
se conformă angajamentului subscris la art. 4 paragraful 2 alin. a) şi b);
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b) estimarea precisă a efectelor pe care politicile şi măsurile vizate la alin. a)
le vor avea asupra emisiilor antropice de gaze cu efect de seră de la surse şi asupra
absorbţiei prin absorbanţi în timpul perioadei vizate la art. 4 paragraful 2 alin. a)
3. în plus, fiecare ţară dezvoltată-parte şi fiecare altă parte dezvoltată, care
figurează la anexă nr. ÎI, dau detalii asupra măsurilor luate, conform art. 4 paragrafele
3-5.
4. Ţările în curs de dezvoltare-părţi vor putea să propună, pe o baza voluntară,
proiecte de finanţare precizând tehnologiile, materialele, echipamentul, tehnicile
sau practicile specifice necesare pentru a le executa şi dând, dacă este posibil, o
estimare a tuturor costurilor suplimentare ale acestor proiecte, a progreselor scontate
în reducerea emisiilor şi a absorbţiei gâzelor cu efect de seră, precum şi o estimare a
avantajelor pe care se poate conta.
5. Fiecare ţară dezvoltată-parte şi fiecare altă parte înscrisa în anexă nr. I vor
prezenţa comunicarea lor iniţială în următoarele 6 luni după intrarea în vigoare a
convenţiei în ceea ce le priveşte. Fiecare dintre părţile care nu figurează pe această
listă va prezenţa comunicarea să iniţială în următorii 3 ani după intrarea în vigoare
a convenţiei, în ceea ce o priveşte, sau după disponibilizarea resurselor financiare,
conform art. 4 paragraful 3. Părţile care se numără printre ţările puţin avansate vor
fi libere să aleagă dată comunicării lor iniţiale. Apoi, frecvenţa comunicării tuturor
părţilor va fi fixată de conferinţă părţilor, care va tine cont de diferenţele de scadentă
indicate în prezentul paragraf.
6. Informaţiile comunicate de părţi în aplicarea prezentului articol vor putea
fi transmise în cel mai scurt timp de secretariat conferinţei părţilor şi organelor
subsidiare competente. Conferinţă părţilor va putea, la nevoie, să revadă procedurile
de transmitere a informaţiilor.
7. începând de la prima să sesiune, conferinţă părţilor va dispune asigurarea
furnizării unui ajutor tehnic şi financiar tarilor în curs de dezvoltare-părţi, la cererea
acestora, care să le ajute să reunească şi să comunice informaţiile cerute în prezentul
articol şi să recenzeze mijloacele tehnice şi financiare necesare executării proiectelor
propuse şi măsurilor de ripostă luate în baza art. 4. Acest ajutor va putea fi furnizat
de alte părţi, prin organizaţii internaţionale competente şi prin secretariat, după caz.
8. Orice grupare de părţi poate, sub rezerva de a se conformă directivelor
conferinţei părţilor şi de a o aviză în prealabil pe această, să se achite de obligaţiile
enunţate în prezentul articol, prezentând o comunicare comună, cu condiţia de a
include în această o informaţie asupra modului în care fiecare parte s-a achitat de
obligaţiile individuale care îi revin din convenţie.
9. Informaţiile primite de secretariat şi despre care partea care le furnizează
va indică că sunt confidenţiale, după criterii pe care conferinţă părţilor le va stabili,
vor fi compilate de secretariat, astfel încât să păstreze acest caracter înainte de a fi
transmise unuia dintre organele chemate să le primească şi să le examineze.
10. Sub rezerva paragrafului 9 şi fără a renunţă la posibilitatea, pentru orice
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parte, de a face comunicarea să publică oricând, comunicările prezentate de părţi
în aplicarea prezentului articol sunt puse de secretariat la dispoziţia publicului
concomitent cu supunerea lor conferinţei părţilor.
ARTICOLUL 13 Reglementarea problemelor privind aplicarea
Conferinţă părţilor va studia, la prima să sesiune, realizarea unui proces
consultativ multilateral, la dispoziţia părţilor, la cererea acestora, pentru reglementarea
problemelor referitoare la aplicarea convenţiei.
ARTICOLUL 14 Reglementarea diferendelor
1. în caz de diferend între două sau mai mult de două părţi privind interpretarea
sau aplicarea convenţiei, părţile interesate se străduiesc să îl regleze pe calea
negocierii sau prin orice alt mijloc pașnic la alegerea lor.
2. Când ratifică, acceptă sau aprobă convenţia sau aderă la această sau în
orice moment care urmează acestora, o parte care nu este o organizaţie regională de
integrare economică poate declară, printr-un instrument scris depus depozitarului, că
faţa de orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea convenţiei, ea recunoaşte
că obligatoriu de drept şi în afară unei înțelegeri speciale referitoare la orice parte
care acceptă aceeaşi obligaţie:
a) supunerea diferendului Curţii Internaţionale de Justiţie;
b) arbitrajul, conform procedurii pe care o va adoptă imediat ce va fi posibil
conferinţă părţilor printr-o anexă consacrată arbitrajului.
O parte care este o organizaţie regională de integrare economică poate face, în
materie de arbitraj, o declaraţie în acest sens, conform procedurii vizate la alin. b).
3. Declaraţia făcută în aplicarea paragrafului 2 rămâne în vigoare la expirarea
să conform prevederilor sale sau până la expirarea unei perioade de 3 luni de la dată
la care notificarea scrisă a revocării acestei declaraţii a fost depusă la depozitar.
4. Depunerea unei noi declaraţii, notificarea revocării unei declaraţii sau
expirarea unei declaraţii nu afectează cu nimic o procedura începuta la Curtea
Internaţională de Justiţie sau la tribunalul arbitral, cu condiţia că părţile la diferend
să nu convină altfel.
5. Sub rezerva paragrafului 2, dacă la expirarea termenului de 12 luni de
la dată la care o parte a notificat unei alte părţi existenţă unui diferend între ele,
părţile interesate nu au ajuns la rezolvarea diferendului dintre ele folosind mijloacele
descrise la paragraful 1, diferendul, la cererea uneia dintre părţile la diferend, este
supus concilierii.
6. O comisie de conciliere a fost creată la cererea oricăreia dintre părţile la
diferend. Comisia este compusă din membri desemnaţi, în număr egal, de fiecare
parte interesată şi dintr-un preşedinte ales de comun acord de membrii desemnaţi de
părţi. Comisia prezintă o recomandare pe care părţile o examinează cu bună-credinţă.
7. Conferinţă părţilor va adoptă, de îndată ce va fi posibil, o procedura
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complementară de conciliere într-o anexă consacrată concilierii.
8. Dispoziţiile prezentului articol se aplică oricărui instrument juridic conex
pe care conferinţă părţilor îl poate adoptă, cu condiţia că instrumentul să nu dispună
altfel.
ARTICOLUL 15 Amendamente la convenţie
1. Orice parte poate propune amendamente la convenţie.
2. Amendamentele la convenţie sunt adoptate la o sesiune ordinară a
conferinţei părţilor. Textul oricărei propuneri de amendament la convenţie este
comunicat părţilor de către secretariat, cu cel puţin 6 luni înainte de reuniunea la care
acesta este propus spre adoptare. Secretariatul comunică, de asemenea, propunerile
de amendament semnatarilor convenţiei şi, pentru informare, depozitarului.
3. Părţile nu precupeţesc nici un efort pentru a ajunge la un acord prin consens
asupra oricărei propuneri de amendament la convenţie. Dacă orice efort în acest sens
se dovedeşte inutil şi nu intervine nici un acord, amendamentul este adoptat printrun vot care să întruneasca trei sferturi din majoritatea părţilor prezente şi votante.
Amendamentul adoptat este comunicat de către secretariat depozitarului, care îl
transmite tuturor părţilor, pentru acceptare.
4. Instrumentele de acceptare a amendamentelor sunt depuse la depozitar.
Orice amendament, adoptat conform paragrafului 3, intra în vigoare, pentru părţile
care l-au acceptat, la 90 de zile de la dată primirii de către depozitar a instrumentelor
de acceptare a cel puţin trei sferturi din părţile la convenţie.
5. Amendamentul intra în vigoare pentru oricare dintre celelalte părţi la 90 de
zile de la dată depunerii, de către această parte, la depozitar, a instrumentului sau de
acceptare a respectivului amendament.
6. în spiritul prezentului articol, prin expresia părţi prezente şi votante se
înțelege părţile care sunt prezente şi care votează ‘pentru’ sau ‘împotrivă’.
ARTICOLUL 16 Adoptarea şi amendarea anexelor convenţiei
1. Anexele convenţiei fac parte integrantă din această şi, cu excepţia dispoziţiei
contrar exprimate, orice referinţă la convenţie constituie o referinţă la anexele sale.
Fără a prejudicia dispoziţiile art. 14 paragraful 2 alin. b) şi paragraful 7, anexele se
limitează la liste, formule şi alte documente descriptive cu caracter ştiinţific, tehnic,
procedural şi administrativ.
2. Anexele convenţiei sunt propuse şi adoptate potrivit procedurii descrise la
art. 15 paragrafele 2, 3 şi 4.
3. Orice anexă adoptată în aplicarea paragrafului 2 intra în vigoare, pentru toate
părţile la convenţie, la 6 luni după dată la care depozitarul le-a notificat adoptarea,
excepţie făcând părţile care, în acelaşi interval, notifică în scris depozitarului că ele
nu acceptă această anexă. Faţa de părţile care retrag această notificare de neacceptare,
anexă intra în vigoare după 90 de zile de la primirea de către depozitar a notificării
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acestei retrageri.
4. Pentru propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare de amendamente la
anexele convenţiei, procedura este aceeaşi că pentru propunerea, adoptarea şi intrarea
în vigoare a anexelor, conform paragrafelor 2 şi 3.
5. Dacă adoptarea unei anexe sau a unui amendament la o anexă necesită un
amendament la convenţie, această anexă sau acest amendament nu intra în vigoare
decât atunci când amendamentul la convenţie intra el însuși în vigoare.
ARTICOLUL 17 Protocoale
1. Conferinţa părţilor poate, la oricare dintre sesiunile sale ordinare, să adopte
protocoale la convenţie.
2. Textul oricărui protocol propus este comunicat părţilor, de către secretariat,
cu cel puţin 6 luni înainte de sesiune.
3. Regulile care determină intrarea în vigoare a oricărui protocol sunt definite
de protocolul însuși.
4. Numai părţile la convenţie pot fi părţi la un protocol.
5. Numai părţile la un protocol iau decizii în virtutea respectivului protocol.
ARTICOLUL 18 Drept de vot
1. Fiecare parte la convenţie dispune de un vot, sub rezerva dispoziţiilor
paragrafului 2 de mai jos.
2. în domeniile competentei lor, organizaţiile de integrare economică regională
dispun, pentru a-şi exercita dreptul lor de vot, de un număr de voturi egal cu numărul
statelor membre care sunt părţi la convenţie. Aceste organizaţii nu exercita dreptul
lor de vot dacă unul dintre statele membre îl exercita pe al sau şi invers.
ARTICOLUL 19 Depozitarul
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul convenţiei
şi al protocoalelor adoptate conform art. 17.
ARTICOLUL 20 Semnarea
Prezenţa convenţie este deschisă semnării de către statele membre ale
Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membre ale unei instituţii specializate a Naţiunilor
Unite, părţi la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, precum şi la organizaţiile de
integrare economică regională, la Rio de Janeiro, în timpul Conferinţei Naţiunilor
Unite asupra mediului şi dezvoltării, apoi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la
New York, de la 20 iunie 1992 la 19 iunie 1993.
ARTICOLUL 21 Dispoziţii tranzitorii
1. Până la sfârșitul primei sesiuni a conferinţei părţilor, funcţiile de secretariat
vizate la art. 8 vor fi exercitate provizoriu de către secretariatul creat de Adunarea
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Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia să nr. 45/212 din 21 decembrie 1990.
2. Şeful Secretariatului provizoriu vizat la paragraful 1 de mai sus va colabora
strâns cu grupul interguvernamental de experţi pentru studierea schimbării climei,
astfel încât acesta să poată răspunde nevoilor obiective de aviz ştiinţific şi tehnic
obiectiv. Vor putea fi consultate alte organe ştiinţifice competente.
3. Fondul Global pentru Mediu al Programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu şi al Băncii Internaţionale
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va fi entitatea internaţională însărcinataâș să
asigure, cu titlu provizoriu, funcţionarea mecanismului financiar vizat la art. 11.
Ar trebui, în această privinţa, că fondul să fie reorganizat în mod corespunzător,
iar componentă membrilor săi să devină universală, pentru a putea răspunde la
exigenţele prevederilor art. 11.
ARTICOLUL 22 Ratificare, acceptare, aprobare sau aderare
1. Convenţia este supusă ratificării, acceptării, aprobării sau aderării statelor şi
organizaţiilor de integrare economică regională. Ea va fi deschisă aderării a două zi
după ce va înceta să fie deschisă semnării. Instrumentele de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare sunt depuse la depozitar.
2. Orice organizaţie de integrare economică regională care devine parte la
convenţie, fără că unul dintre statele sale membre să fie parte la această, este legată
prin toate obligaţiile care decurg din convenţie. Când unul sau mai multe state membre
ale unei asemenea organizaţii sunt părţi la convenţie, această organizaţie şi statele
sale membre cad de acord asupra responsabilităţilor lor în executarea obligaţiilor pe
care i le impune convenţia. În caz asemănător, organizaţia şi statele sale membre nu
sunt abilitate să exercite concomitent drepturile care decurg din convenţie.
3. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
organizaţiile de integrare economică regională indică gradul lor de competenţa faţa
de problemele determinate de convenţie. în plus, aceste organizaţii informează
depozitarul, care informează, la rândul sau, părţile despre orice modificare deosebită
a gradului competentei lor.
ARTICOLUL 23 Intrarea în vigoare
1. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la dată depunerii celui de-al
cincizecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare economică regională care
ratifică, acceptă sau aprobă convenţia sau aderă la ea după depunerea celui deal cincizecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la dată depunerii de către acest stat
sau de către această organizaţie a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare.
3. În spiritul paragrafelor 1 şi 2, instrumentul depus de o organizaţie de
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integrare economică regională nu este considerat în plus faţa de cele depuse de
statele sale membre.
ARTICOLUL 24 Clauze restrictive
Nicio rezervă nu poate fi făcută la prezenta convenţie.
ARTICOLUL 25 Denunţare
1. La expirarea termenului de 3 ani de la dată intrării în vigoare a convenţiei
pentru o parte, această va putea să o denunţe printr-o notificare scrisă la depozitar.
2. Această denunţare va avea efect la expirarea termenului de un an de la
dată la care depozitarul a primit notificarea sau la orice dată ulterioară specificată în
respectivă notificare.
3. Orice parte care a denunţat convenţia va fi considerată că având denunţat şi
orice protocol la care ea este parte.
ARTICOLUL 26 Texte autentice
Originalul prezenţei convenţii, ale cărei texte în limbile engleză, arabă,
chineză, spaniolă, franceză şi rusă sunt în egală măsură autentice, va fi depus la
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
În baza acestuia, subsemnaţii, legal autorizaţi în acest scop, au semnat prezenţa
convenţie.
Semnată la New York la dată de 9 mai 1992.

CONVENŢIA PRIVIND DIVERSITATEA
BIOLOGICĂ
Semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
Părţile semnatare,
conştiente de valoarea intrinsecă a diversităţii biologice şi de valoarea
ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreativă
şi estetica a diversităţii biologice şi a componentelor sale,
conştiente, de asemenea, de importantă diversităţii biologice pentru evoluţie şi
pentru conservarea sistemelor de susţinere a biosferei,
afirmând că, conservarea diversităţii biologice este o preocupare comună a
umanităţii,
reafirmând că statele au drepturi suverane asupra propriilor lor resurse
biologice,
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reafirmând, de asemenea, că statele sunt responsabile de conservarea
diversităţii lor biologice şi de utilizarea durabilă a resurselor lor biologice,
preocupate de faptul că diversitatea biologică este redusă semnificativ de
anumite activităţi umane,
conştiente de lipsa generală de informaţii şi cunoştinţe privind diversitatea
biologică şi de necesitatea urgenţă de a dezvolta capacitatea ştiinţifică, tehnică şi
instituţională proprie care să asigure înțelegerea fundamentală necesară planificării
şi implementării măsurilor adecvate,
notând că este vitală anticiparea, prevenirea şi atacarea la sursă a cauzelor
reducerii semnificative sau pierderii diversităţii biologice,
notând, de asemenea, că acolo unde există ameninţarea unei reduceri
semnificative sau a pierderii diversităţii biologice, lipsa certitudinii ştiinţifice totale
nu trebuie folosită că motiv pentru amânarea măsurilor de evitare sau de reducere a
acestui pericol,
notând, în continuare, că cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii
biologice este conservarea ‘în situ’ a ecosistemelor şi habitatelor naturale şi
menţinerea şi refacerea populaţiilor viabile de specii în mediul lor natural,
notând, în continuare, că măsurile ‘ex situ’, de preferinţă în ţară de origine, au,
de asemenea, un rol important,
recunoscând că un număr mare de comunităţi locale şi de populaţii autohtone
depind de resursele biologice pe care se bazează modurile de viaţa tradiţionale
şi că este de dorit împartirea echitabilă a beneficiilor care provin din utilizarea
cunoştinţelor, inovaţiilor şi practicilor tradiţionale privind conservarea diversităţii
biologice şi utilizarea durabilă a elementelor sale,
recunoscând, de asemenea, rolul vital pe care-l joacă femeile în conservarea şi
utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi afirmând necesitatea asigurării deplinei
lor participări la toate nivelurile de elaborare şi de implementare a politicilor de
conservare a diversităţii biologice,
subliniind importantă şi necesitatea promovării cooperării internaţionale,
regionale şi globale între state şi organizaţii interguvernamentale şi sectorul
neguvernamental pentru conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a
componentelor sale,
recunoscând că asigurarea de noi resurse financiare suplimentare şi accesul
corespunzător la tehnologii pertinente pot influenţa substanţial capacitatea lumii de
a trata problemă pierderii diversităţii biologice,
recunoscând, de asemenea, că sunt necesare măsuri speciale pentru a
rezolva necesităţile tarilor în curs de dezvoltare, inclusiv, asigurarea de noi resurse
suplimentare financiare şi accesul corespunzător la tehnologii pertinente,
notând, în această privinţa, condiţiile speciale ale tarilor cel mai puţin
dezvoltate şi ale statelor insulare mici,
recunoscând că sunt necesare învestiţii substanţiale pentru conservarea
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diversităţii biologice şi că există perspectivă unui domeniu larg de beneficii ecologice,
economice şi sociale din aceste învestiţii, recunoscând că dezvoltarea economică şi
socială şi eradicarea sărăciei sunt primele şi cele mai importante priorităţi pentru
ţările în curs de dezvoltare,
conştiente de faptul că utilizarea durabilă şi conservarea diversităţii biologice
sunt de importantă majoră pentru rezolvarea necesităţilor de hrană, de sănătate şi a
altor cerinţe ale populaţiei planetei în continuă creştere, motiv pentru care accesul la
resurse genetice şi la tehnologii, cât şi împartirea acestora sunt esenţiale,
notând că, în cele din urmă, conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii
biologice vor întari relaţiile de prietenie dintre state şi vor contribui la pacea
umanităţii,
dorind lărgirea şi completarea acordurilor internaţionale existente privind
conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor sale, şi
hotărăște să conserve şi să utilizeze durabil diversitatea biologică, în beneficiul
generaţiilor prezente şi viitoare,
Au convenit după cum urmează:
ARTICOLUL 1 Obiective
Obiectivele prezenţei convenţii, ce trebuie urmate în conformitate cu
dispoziţiile sale pertinente, sunt conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă
a componentelor sale şi împartirea corectă şi echitabilă a beneficiilor ce rezultă
din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul corespunzător la resursele
genetice, prin transferul adecvat de tehnologii pertinente, ţinând cont de toate
drepturile asupra acelor resurse şi tehnologii, şi prin finanţarea corespunzătoare.
ARTICOLUL 2 Utilizarea termenilor
În înțelesul prezenţei convenţii:
Diversitatea biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii din toate
sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme
acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; această include
diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor.
Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele,
populaţii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă sau
valoare efectivă sau potenţială pentru umanitate.
Biotehnologie înseamnă orice aplicaţie tehnologică ce foloseşte sisteme
biologice, organisme vii sau derivate din ele, pentru a realiza sau a modifica produse
sau procese pentru utilizarea specifică.
Ţara de origine a resurselor genetice înseamnă ţară care posedă acele resurse
genetice în condiţii ‘în situ’.
Ţara care asigură resurse genetice înseamnă ţară care furnizează resurse
genetice luate din surse ‘în situ’, inclusiv populaţii de specii sălbatice şi domestice,
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sau din surse ‘ex situ’, care pot sau nu să-şi aibă originea în acea ţară.
Specii domestice sau cultivate înseamnă speciile la care a fost influenţat
procesul de evoluţie de către oameni pentru a răspunde necesităţilor lor.
Ecosistem înseamnă un complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi
microorganisme şi mediul lor fără viaţa, care interacţionează că o unitate funcţională.
Conservare ‘ex situ’ înseamnă conservarea componentelor diversităţii
biologice în afară habitatelor lor naturale.
Material genetic înseamnă orice material de origine vegetală, animală,
microbiană sau altele care conţine unităţi funcţionale de ereditate.
Resurse genetice înseamnă materialul genetic de valoare actuală sau potenţială.
Habitat înseamnă locul sau tipul de loc unde există în mod natural un organism
sau o populaţie.
Condiţii ‘în situ’ înseamnă condiţiile în care resursele genetice există în cadrul
ecosistemelor şi al habitatelor naturale şi, în cazul speciilor domestice şi cultivate, în
mediul în care s-au dezvoltat caracterele lor distincte.
Conservare ‘în situ’ înseamnă conservarea ecosistemelor şi habitatelor naturale
şi menţinerea şi refacerea populaţiilor viabile de specii în mediul lor natural şi, în
cazul speciilor domestice sau cultivate, în mediul în care şi-au dezvoltat caracterele
lor distincte.
Zona protejată înseamnă o zona delimitată geografic care este desemnată sau
reglementată şi administrată pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare.
Organizaţie de integrare economică regională înseamnă o organizaţie
constituită din state suverane ale unei zone date, căreia statele membre i-au transferat
competente cu privire la probleme guvernate de prezenţa convenţie şi care a fost
autorizată din timp, conform procedurilor sale interne, să semneze, să ratifice, să
accepte, să aprobe sau să adere la această.
Utilizare durabilă înseamnă utilizarea componentelor diversităţii biologice
într-un mod şi ritm care să nu ducă la scăderea pe termen lung a diversităţii biologice,
menţinându-i astfel potenţialul de a răspunde necesităţilor şi aspiraţiilor generaţiilor
prezente şi viitoare.
Tehnologie include biotehnologia.
ARTICOLUL 3 Principiu
În conformitate cu Cârţă Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu principiile
dreptului internaţional, statele au dreptul suveran de a exploată propriile lor resurse,
în conformitate cu propriile lor politici de mediu, şi responsabilitatea să asigure că
activităţile de sub jurisdicţia şi controlul lor să nu cauzeze prejudicii mediului altor
state sau zonelor din afară limitelor jurisdicţiei lor naţionale.
ARTICOLUL 4 Domeniul de aplicare
Sub rezerva drepturilor altor state şi cu excepţia cazului în care se prevede
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altfel în mod expres în prezenţa convenţie, dispoziţiile prezenţei convenţii se aplică,
pentru fiecare parte contractantă:
a) în cazul componentelor diversităţii biologice, în zonele din cadrul jurisdicţiei
sale naţionale; şi
b) în cazul proceselor şi activităţilor efectuate sub jurisdicţia sau controlul sau,
indiferent unde apar efectele lor, în zona jurisdicţiei sale naţionale sau dincolo de
limitele jurisdicţiei naţionale.
ARTICOLUL 5 Cooperare
Fiecare parte contractantă, în măsură posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi,
va cooperă direct sau, unde este cazul, prin organizaţii internaţionale competente, cu
alte părţi contractante în domenii din afară jurisdicţiei naţionale şi în alte probleme
de interes reciproc, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice.
ARTICOLUL 6 Măsuri generale pentru conservare şi utilizare durabilă
Fiecare dintre părţile contractante, în funcţie de condiţiile specifice şi
posibilităţi;
a) va elaboră strategii, planuri şi programe naţionale pentru a asigură
conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice sau va adapta în acest scop
strategiile, planurile şi programele existente ţinând seamă, printre altele, de măsurile
stabilite în prezenţa convenţie, importante pentru partea contractantă în cauza; şi
b) va integra, în măsură posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, conservarea
şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice în planurile, programele şi politicile
sectoriale şi intersectoriale pertinente.
ARTICOLUL 7 Identificare şi monitorizare
Fiecare parte contractantă, în măsură posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi,
în special pentru obiectivele art. 8-10;
a) va identifică componentele diversităţii biologice importante pentru
conservarea şi utilizarea să durabilă, având în vedere listă indicatoare de categorii
din anexă nr. I;
b) va monitoriză, prin prelevare de eşantioane şi alte tehnici, componentele
diversităţii biologice identificate conform subparagrafului a) de mai sus, acordând
atenţie specială celor care necesită măsuri de conservare urgenţă şi celor care oferă
cel mai ridicat potenţial pentru utilizarea durabilă;
c) va identifică procesele şi categoriile de activităţi care au sau este foarte
probabil să aibă impact negativ semnificativ asupra conservării şi utilizării durabile
a diversităţii biologice şi va monitoriză efectele lor prin prelevare de eşantioane şi
alte tehnici; şi
d) va întreține şi organiza, prin orice sistem, datele obţinute din activităţile de
identificare şi monitorizare, conform subparagrafelor a), b) şi c) de mai sus.
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ARTICOLUL 8 Conservare ‘în situ’
În măsură posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, fiecare parte contractantă:
a) va stabili un sistem de zone protejate sau zone unde sunt necesare măsuri
speciale pentru conservarea diversităţii biologice;
b) va elaboră, unde este necesar, linii directoare pentru selectarea, stabilirea
şi administrarea zonelor protejate sau a zonelor unde trebuie luate măsuri speciale
pentru conservarea diversităţii biologice;
c) va reglementă sau administră resursele biologice importante pentru
conservarea diversităţii biologice, în interiorul sau în afară zonelor protejate, pentru
a le asigură conservarea şi utilizarea durabilă;
d) va promovă protecţia ecosistemelor, habitatelor naturale şi menţinerea
populaţiilor viabile de specii în mediul natural;
e) va promovă dezvoltarea durabilă şi ecologic raţională în zonele adiacente
zonelor protejate, în vederea asigurării unei protecţii sporite a acestor zone;
f) va reface şi reconstrui ecosistemele degradate şi va promovă recuperarea
speciilor ameninţate, printre altele, prin dezvoltarea şi implementarea de planuri şi
alte strategii de administrare;
g) va stabili sau menţine mijloace de reglementare, administrare sau control
al riscurilor legate de utilizarea şi eliberarea de organisme vii şi modificate, rezultate
din biotehnologie, care ar putea avea impact negativ asupra mediului, care ar putea
afecta conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice, luând în considerare
şi riscurile asupra sănătăţii umane;
h) va preveni introducerea, va controla sau eradică acele specii străine care
ameninţă ecosisteme, habitate sau alte specii;
i) va face eforturi pentru a asigură condiţiile necesare compatibilităţii dintre
utilizările actuale şi conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a
componentelor sale;
j) conform legislaţiei sale naţionale, va respecta, va menţine şi va păstra
cunoştinţele, inovaţiile şi practicile comunităţilor indigene şi locale cu stiluri de viaţa
tradiţionale necesare pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice
şi va promovă aplicarea lor mai largă, cu aprobarea şi implicarea deţinătorilor
de astfel de cunoştinţe, inovaţii sau practici şi va încuraja împartirea echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea unor astfel de cunoştinţe, inovaţii şi practici;
k) va dezvolta sau menţine legislaţia necesară şi/sau alte prevederi
regulamentare pentru protecţia speciilor sau populaţiilor ameninţate;
l) În cazul în care un efect negativ semnificativ asupra diversităţii biologice a
fost determinat conform art. 7, va reglementă sau controla procesele şi categoriile de
activităţi în cauza; şi
m) va cooperă în asigurarea de suport financiar sau orice alt suport pentru
conservarea ‘în situ’, subliniată la subparagrafele a) _ l) de mai sus, în special pentru
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ţările în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 9 Conservare ‘ex situ’
Fiecare parte contractantă, în măsură posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi,
în special în scopul completării măsurilor ‘în situ’:
a) va adoptă măsuri pentru conservarea ‘ex situ’ a componentelor diversităţii
biologice, de preferinţă în ţară de origine a acestor componente;
b) va stabili şi menţine facilităţi pentru conservarea ‘ex situ’ şi cercetarea
plantelor, animalelor şi microorganismelor, de preferinţă în ţară de origine a
resurselor genetice;
c) va adoptă măsuri pentru recuperarea şi refacerea speciilor ameninţate şi
pentru reintroducerea lor în habitatele naturale, în condiţii adecvate;
d) va reglementă şi administră colectarea de resurse biologice din habitate
naturale în scopul conservării ‘ex situ’, astfel încât să nu se ameninţe ecosisteme şi
populaţii de specii ‘în situ’, cu excepţia cazului în care sunt necesare măsuri speciale
‘ex situ’, conform subparagrafului c) de mai sus; şi
e) va cooperă pentru asigurarea suportului financiar şi de alt tip pentru
conservarea ‘ex situ’, subliniată la subparagrafele a) _ d) de mai sus şi pentru crearea
şi menţinerea mijloacelor de conservare ‘ex situ’ în ţările în curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 10 Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii
biologice
În măsura posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, fiecare parte contractantă:
a) va integra cerinţele conservării şi utilizării durabile a resurselor biologice în
luarea deciziilor la nivel naţional;
b) va adoptă măsuri legate de utilizarea resurselor biologice pentru a evita sau
a reduce impactul negativ asupra diversităţii biologice;
c) va proteja şi încuraja utilizarea curentă a resurselor biologice, în conformitate
cu practicile culturale tradiţionale care sunt compatibile cu conservarea şi utilizarea
durabilă;
d) va ajuta populaţiile locale în dezvoltarea şi implementarea acţiunilor de
reconstrucţie ecologică în zonele degradate unde s-a redus diversitatea biologică; şi
e) va încuraja cooperarea dintre autorităţile sale guvernamentale şi sectorul
sau privat în dezvoltarea de metode pentru utilizarea durabilă a resurselor biologice.
ARTICOLUL 11 Măsuri stimulative
În măsura posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, fiecare parte contractantă
va adoptă măsuri sigure din punct de vedere economic şi social care să acţioneze
că stimulente pentru conservarea şi utilizarea durabilă a componentelor diversităţii
biologice.
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ARTICOLUL 12 Cercetare şi instruire
Luând în considerare necesităţile speciale ale tarilor în curs de dezvoltare,
părţile contractante:
a) vor stabili şi menţine programe pentru educare şi instruire ştiinţifică
şi tehnică cu privire la măsurile de identificare, conservare şi utilizare durabilă a
diversităţii biologice şi a componentelor sale şi vor asigură sprijin pentru astfel de
programe de educare şi instruire pentru necesităţile specifice ale tarilor în curs de
dezvoltare;
b) vor promovă şi încuraja cercetarea care contribuie la conservarea şi utilizarea
durabilă a diversităţii biologice, în special în ţările în curs de dezvoltare, între altele,
în conformitate cu deciziile conferinţei părţilor, ţinând cont de recomandările
organului subsidiar pentru consultare ştiinţifică, tehnică şi tehnologică; şi
c) respectând dispoziţiile art. 16, 18 şi 20, vor promovă şi vor cooperă la
utilizarea progreselor ştiinţifice privind diversitatea biologică, pentru a pune la punct
metodele de conservare şi utilizare durabilă a resurselor biologice.
ARTICOLUL 13 Educarea şi conştientizarea publicului
Părţile contractante:
a) vor promovă şi încuraja înțelegerea importanţei şi a măsurilor necesare
pentru conservarea diversităţii biologice, că şi propagarea să prin mijloace de
informare şi includerea acestor subiecte în programele educaţionale; şi
b) vor cooperă, în funcţie de necesităţi, cu alte state şi organizaţii internaţionale
pentru dezvoltarea de programe de educaţie şi conştientizare a publicului privind
conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice.
ARTICOLUL 14 Evaluarea impactului şi reducerea efectelor negative
1. În măsură posibilităţilor şi în funcţie de necesităţi, fiecare parte contractantă:
a) va introduce procedurile adecvate necesitând evaluarea impactului asupra
mediului a proiectelor sale propuse, care pot avea efecte negative asupra diversităţii
biologice, pentru a evita sau reduce la minimum astfel de efecte şi, când este cazul,
să permită participarea publicului la astfel de proceduri;
b) va introduce măsurile corespunzătoare pentru luarea în considerare
a consecinţelor asupra mediului ale programelor şi politicilor sale, care pot avea
impact negativ semnificativ asupra diversităţii biologice;
c) va promovă, pe baza de reciprocitate, comunicarea, schimbul de informaţii
şi consultarea privind activităţile de sub jurisdicţia sau controlul sau, care ar putea
avea efect negativ semnificativ asupra diversităţii biologice a altor state sau zone din
afară limitelor jurisdicţiei naţionale, prin încurajarea încheierii de acorduri bilaterale,
regionale sau multilaterale, după caz.
d) în caz de pericol sau de deteriorare gravă sau iminentă, cu sursă sub
jurisdicţia sau controlul sau, asupra diversităţii biologice din zone aflate sub
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jurisdicţia altor state sau zone din afară limitelor jurisdicţiei naţionale, va anunţă
imediat statele potenţial afectate de un astfel de pericol sau deteriorare, şi va iniţia
acţiuni de prevenire sau reducere a unui astfel de pericol sau deteriorare; şi
e) va promovă măsuri naţionale pentru răspunsuri de urgenţă la activităţi sau
evenimente, cauzate natural sau în alt mod, care prezintă un pericol grav şi iminent
asupra diversităţii biologice şi va încuraja cooperarea internaţională pentru a ajuta
astfel de eforturi naţionale şi, după caz şi în acord cu statele sau organizaţiile de
integrare economică regională implicate, va stabili planuri de urgenţă comune.
2. Conferinţă părţilor va examina, pe baza unor studii ce urmează a fi efectuate,
problemă responsabilităţii şi reparării, inclusiv a reconstrucţiei şi compensării
pagubelor aduse diversităţii biologice, cu excepţia cazului când responsabilitatea
este o problemă strict internă.
ARTICOLUL 15 Accesul la resurse genetice
1. Recunoscând drepturile suverane ale statelor asupra resurselor lor naturale,
autoritatea de a determină accesul la resurse genetice aparţine guvernelor naţionale
şi este supusă legislaţiei naţionale.
2. Fiecare parte contractantă va face eforturi de a creă condiţii pentru a facilită
accesul altor părţi contractante la resurse genetice pentru utilizări sigure din punct de
vedere a mediului şi să nu impună restricţii care să contravină obiectivelor prezenţei
convenţii.
3. în scopul prezenţei convenţii, resursele genetice care sunt asigurate de o
parte contractantă, după cum se fac referiri în acest articol şi în art. 16 şi 19, sunt
doar acelea care sunt asigurate de părţi contractante care sunt ţări de origine a acestor
resurse şi de către părţile care au obţinut aceste resurse genetice în conformitate cu
prezenţa convenţie.
4. Accesul, când este asigurat, va fi în termeni acceptaţi reciproc şi va fi supus
prevederilor acestui articol.
5. Accesul la resurse genetice va fi supus consimțământului părţii contractante
care furnizează astfel de resurse, dacă nu este stabilit altfel de către acea parte.
6. Fiecare parte contractantă va face eforturi pentru dezvoltarea şi efectuarea
de cercetări ştiinţifice bazate pe resurse genetice furnizate de alte părţi contractante
cu deplină participare a acestora şi, în măsură posibilităţilor, pe teritoriul lor.
7. Fiecare parte contractantă va luă măsurile legislative, administrative sau
politice adecvate, conform cu art. 16 şi 19 şi, după caz, prin mecanismul financiar
stabilit la art. 20 şi 21, pentru a asigură împărțirea justă şi echitabilă, cu partea
contractantă care furnizează resursele genetice, a rezultatelor cercetării şi dezvoltării
şi a beneficiilor cercetării, obţinute din utilizarea comercială sau de alt tip a acestor
resurse. O astfel de împărțire se va face în termeni acceptaţi reciproc.
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ARTICOLUL 16 Accesul la tehnologie şi transferul de tehnologie
1. Fiecare parte contractantă, recunoscând că tehnologia include biotehnologia
şi că atât accesul la tehnologie cât şi transferul de tehnologie între părţile contractante
sunt elemente esenţiale pentru atingerea obiectivelor prezenţei convenţii, se
angajează, conform prevederilor acestui articol, să asigure şi/sau să faciliteze accesul
la tehnologie şi transferul, către alte părţi contractante, de tehnologii necesare pentru
conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice sau care utilizează resurse
genetice fără să cauzeze pagube semnificative mediului înconjurător.
2. Accesul la tehnologie şi transferul de tehnologie, la care se referă paragraful
1 de mai sus, pentru ţările în curs de dezvoltare, vor fi asigurate şi/sau facilitate
în termenii cei mai corecţi şi mai favorabili, inclusiv în termeni concesionali şi
preferenţiali, când există acord reciproc, şi, unde este necesar, în conformitate cu
mecanismul financiar stabilit de art. 20 şi 21. Atunci când tehnologiile fac obiectul
unor brevete sau al altor drepturi de proprietate intelectuală, accesul şi transferul
sunt asigurate în termeni care recunosc drepturile de proprietate intelectuală şi sunt
în concordantă cu protecţia lor adecvată şi efectivă. Aplicarea acestui paragraf va fi
în conformitate cu prevederile paragrafelor 3, 4 şi 5 de mai jos.
3. Fiecare parte contractantă va luă măsurile legislative, administrative sau
politice, după caz, pentru a asigură părţilor contractante, în special celor care sunt
ţări în curs de dezvoltare care furnizează resurse genetice, accesul la tehnologie şi
transferul de tehnologie care utilizează acele resurse, pe baza de termeni acceptaţi
reciproc, inclusiv tehnologie protejată de brevete şi alte drepturi de proprietate
intelectuală, dacă este cazul, prin dispoziţiile art. 20 şi 21 şi în conformitate cu
dreptul internaţional şi cu prevederile paragrafelor 4 şi 5 de mai jos.
4. Fiecare parte contractantă va luă măsuri legislative, administrative sau
politice, după caz, pentru că sectorul privat să faciliteze accesul la tehnologie,
dezvoltarea comună şi transferul de tehnologie la care se referă paragraful 1 de mai
sus, în beneficiul atât al instituţiilor guvernamentale cât şi al sectorului privat din
ţările în curs de dezvoltare şi, în această privinţa, se va conformă obligaţiilor de la
paragrafele 1, 2 şi 3 de mai sus.
5. Părţile contractante, recunoscând că brevetele şi alte drepturi de proprietate
intelectuală pot avea o influenţa asupra implementării prezenţei convenţii, vor
cooperă, în conformitate cu dreptul internaţional şi legislaţia naţională, pentru a
asigură că aceste drepturi să fie în sprijinul obiectivelor sale şi să nu le contracareze.
ARTICOLUL 17 Schimb de informaţii
1. Părţile contractante vor facilită schimbul de informaţii provenite din
toate sursele accesibile publicului, referitoare la conservarea şi utilizarea durabilă
a diversităţii biologice, luând în considerare nevoile speciale ale tarilor în curs de
dezvoltare.
2. Un astfel de schimb de informaţii va include schimbul de rezultate ale
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cercetării tehnice, ştiinţifice şi socioeconomice că şi programele de instruire şi
studii, cunoştinţe de specialitate autohtone şi tradiţionale, că atare şi asociate cu
tehnologiile amintite în art. 16 paragraful 1. Va include, de asemenea, dacă este
posibil, repatrierea informaţiilor.
ARTICOLUL 18 Cooperare tehnică şi ştiinţifică
1. Părţile contractante vor încuraja cooperarea tehnică şi ştiinţifică
internaţională în domeniul conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice,
dacă este necesar, prin instituţiile naţionale şi internaţionale corespunzătoare.
2. Fiecare parte contractantă va promovă cooperarea tehnică şi ştiinţifică cu
alte părţi contractante, în particular ţări în curs de dezvoltare, pentru implementarea
prezenţei convenţii, între altele, prin elaborarea şi aplicarea politicilor naţionale. La
promovarea unei astfel de cooperări trebuie acordată o atenţie deosebită dezvoltării
şi întăririi capacităţilor naţionale, prin punerea în valoare a resurselor umane şi
întărirea instituţiilor.
3. Conferinţă părţilor, la prima să reuniune, va determină stabilirea unui
mecanism tip centru de schimb care să încurajeze şi să faciliteze cooperarea tehnicoştiinţifică.
4. Părţile contractante, în conformitate cu legislaţia şi politicile naţionale, vor
încuraja şi dezvolta metode de cooperare pentru elaborarea şi utilizarea tehnologiilor,
inclusiv a tehnologiilor autohtone şi tradiţionale, în conformitate cu obiectivele
prezenţei convenţii. în acest scop, părţile contractante vor promovă, de asemenea,
cooperarea în domeniul instruirii de personal şi al schimbului de experţi.
5. Părţile contractante, de comun acord, vor încuraja stabilirea de programe de
cercetare şi acţiuni comune pentru dezvoltarea de tehnologii referitoare la obiectivele
prezenţei convenţii.
ARTICOLUL 19 Administrarea biotehnologiei şi repartizarea beneficiilor
1. Fiecare parte contractantă va luă măsuri legislative, administrative sau
politice, după caz, pentru a asigură participarea efectivă la activităţile de cercetare
biotehnologică a acelor părţi contractante, în special a tarilor în curs de dezvoltare,
care furnizează resurse genetice pentru o astfel de cercetare şi unde este posibil în
astfel de părţi contractante.
2. Fiecare parte contractantă va luă toate măsurile posibile să încurajeze şi să
furnizeze accesul prioritar, pe o baza justă şi echilibrată, al părţilor contractante, în
special al tarilor în curs de dezvoltare, la rezultatele şi beneficiile care rezultă din
biotehnologiile bazate pe resurse genetice furnizate de acele părţi contractante. Un
astfel de acces se va face în termeni reciproc acceptaţi.
3. Părţile vor examina necesitatea şi modalităţile realizării unui protocol care
să stabilească procedurile adecvate, inclusiv, în particular, un acord prealabil, dat
în cunoştinţă de cauza, în domeniul transferului, manipulării şi utilizării în deplină
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siguranţă oricărui organism viu modificat rezultat din biotehnologie, care ar putea
avea efecte negative asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice.
4. Fiecare parte contractantă comunică direct sau cere să comunice, prin
intermediul oricărei persoane fizice sau juridice de sub jurisdicţia să şi care furnizează
organisme vizate de paragraful 3 de mai sus, părţii contractante pe teritoriul căreia
aceste organisme urmează a fi introduse, orice informaţie disponibilă referitoare la
utilizarea şi reglementările de securitate cerute de partea contractantă în materie de
manipulare a unor asemenea organisme, că şi orice informaţie disponibilă privind
impactul potenţial negativ al organismelor specifice în cauza.
ARTICOLUL 20 Resurse financiare
1. Fiecare parte contractantă se angajează să asigure, în măsură posibilităţilor
sale, un suport financiar şi stimulente cu privire la acele activităţi naţionale care
urmăresc să realizeze obiectivele prezenţei convenţii, în conformitate cu planurile,
priorităţile şi programele sale naţionale.
2. Părţile ţări dezvoltate vor furniza resurse financiare noi şi suplimentare
pentru a permite părţilor ţări în curs de dezvoltare să facă faţa costurilor suplimentare
convenite, impuse de implementarea măsurilor prin care să-şi respecte obligaţiile care
decurg din prezenţa convenţie şi pentru a beneficia de prevederile sale, aceste costuri
fiind convenite, între o parte ţară în curs de dezvoltare şi structura instituţională
amintită în art. 21, în concordantă cu politică, strategia, priorităţile programelor
şi criteriile de eligibilitate şi o listă indicativă de costuri suplimentare stabilită de
conferinţă părţilor. Alte părţi, inclusiv ţările care sunt în proces de tranziţie către
economia de piaţă, pot preluă voluntar obligaţiile părţilor ţări dezvoltate. în sensul
acestui articol, conferinţă părţilor va stabili, la prima să întâlnire, o listă a părţilor
ţări dezvoltate şi a altor părţi care îşi asumă în mod voluntar obligaţiile de părţi
dezvoltate. Conferinţă părţilor va revedea această listă şi o va modifica, dacă este
cazul. Se vor încuraja, de asemenea, contribuţii din alte ţări şi surse pe baza de
voluntariat. Implementarea acestor angajamente va tine cont de necesitatea că fluxul
de fonduri să fie adecvat, previzibil şi punctual şi de importantă repartizării sarcinii
între părţile contribuabile incluse pe listă.
3. Părţile ţări dezvoltate pot, de asemenea, furniza, în beneficiul tarilor în
curs de dezvoltare, resurse financiare legate de aplicarea prezenţei convenţii, pe căi
bilaterale, regionale sau altele multilaterale.
4. Părţile ţări în curs de dezvoltare nu vor putea să se achite efectiv de obligaţiile
ce le revin în virtutea convenţiei, decât în măsură în care părţile ţări dezvoltate se vor
achită efectiv de obligaţiile ce le revin în virtutea convenţiei, referitoare la resurse
financiare şi transfer de tehnologie şi vor tine cont de faptul că dezvoltarea economică
şi socială şi eradicarea sărăciei sunt primele şi cele mai importante priorităţi ale
părţilor ţări în curs de dezvoltare.
5. Părţile vor tine cont de necesităţile specifice şi de situaţia specială a tarilor
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cel mai puţin dezvoltate în acţiunile lor legate de finanţare şi transfer de tehnologie.
6. Părţile contractante vor luă, de asemenea, în considerare condiţiile
speciale care rezultă din dependentă faţa de diversitatea biologică, din repartizarea
şi localizarea acesteia pe teritoriul părţilor ţări în curs de dezvoltare, în special al
statelor mici insulare.
7. Se va luă, de asemenea, în considerare situaţia specială a tarilor în curs de
dezvoltare, mai ales a celor care sunt cele mai vulnerabile din punct de vedere al
mediului înconjurător, cum ar fi acelea cu zone aride şi semiaride, zone de coastă şi
muntoase.
ARTICOLUL 21 Mecanism financiar
1. Va există un mecanism de finanţare pentru furnizarea de resurse financiare
către părţile ţări în curs de dezvoltare, în spiritul prezenţei convenţii, sub formă
de donaţii sau în condiţii avantajoase ale cărui elemente esenţiale sunt descrise
în prezentul articol. Conform prezenţei convenţii, mecanismul va funcţiona sub
autoritatea şi coordonarea conferinţei părţilor, faţa de care este subordonat contabil.
Operaţiunile mecanismului vor fi efectuate de o astfel de structura instituţională
care se va decide de către conferinţă părţilor la prima reuniune. Potrivit obiectivelor
prezenţei convenţii, conferinţă părţilor va stabili politică, strategia, priorităţile
programelor şi criteriile de eligibilitate referitoare la accesul la astfel de resurse şi la
utilizarea lor. Contribuţiile se vor face astfel încât să se ia în considerare necesitatea
unor vărsăminte anticipate, adecvate şi punctuale, aşa cum este prevăzut în art. 20,
în conformitate cu resursele financiare necesare, pe care conferinţă părţilor le va
decide periodic, şi importantă împărțirii efortului financiar către părţile contribuabile
incluse pe listă la care s-a făcut referire în art. 20 paragraful 2.
Părţile ţări dezvoltate că şi alte ţări sau surse pot, de asemenea, să aducă
contribuţii voluntare. Mecanismul va funcţiona conform unui sistem de gestiune
democratic şi transparent.
2. Urmărind obiectivele prezenţei convenţii, conferinţă părţilor, la prima
să întâlnire, va stabili politică, strategia şi priorităţile programului, cât şi criterii
şi linii directoare detaliate pentru definirea condiţiilor cerute pentru accesul la
resurse financiare şi utilizarea acestora, inclusiv supravegherea şi evaluarea acestei
utilizări, în mod regulat. Conferinţă părţilor va decide asupra măsurilor necesare
pentru aplicarea paragrafului 1 de mai sus, după consultarea structurii instituţionale
însărcinate cu operarea mecanismului financiar.
3. Conferinţă părţilor va examina eficientă mecanismului financiar stabilit prin
acest articol, inclusiv criteriile şi liniile directoare la care se referă paragraful 2 de
mai sus, la nu mai puţin de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezenţei convenţii şi apoi
regulat. Pe baza acestei examinări, va luă măsurile adecvate pentru îmbunătățirea
eficienţei mecanismului, dacă este necesar.
4. Părţile contractante vor urmări întărirea instituţiilor financiare existente
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pentru a asigură resursele financiare destinate conservării şi utilizării durabile a
diversităţii biologice.
ARTICOLUL 22 Relaţii cu alte convenţii internaţionale
1. Dispoziţiile prezenţei convenţii nu vor afecta drepturile şi obligaţiile nici
unei părţi contractante, ce decurg dintr-un acord internaţional existent, cu excepţia
cazului în care exercitarea acelor drepturi şi obligaţii ar cauza pagube serioase
diversităţii biologice sau ar constitui o ameninţare pentru această.
2. Părţile contractante vor aplică prezenţa convenţie, în ceea ce priveşte mediul
marin, în concordantă cu drepturile şi obligaţiile statelor ce decurg din dreptul asupra
mării.
ARTICOLUL 23 Conferinţa părţilor
1. Prin prezenţa, se instituie o conferinţă a părţilor. Prima reuniune a
conferinţei părţilor va fi convocată de directorul executiv al Programului Naţiunilor
Unite pentru Mediul înconjurator nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare
a prezenţei convenţii. Apoi se vor tine reuniuni ordinare ale conferinţei părţilor, la
intervale regulate, care urmează să fie stabilite de conferinţă, la prima să reuniune.
2. Reuniuni extraordinare ale conferinţei părţilor se pot tine ori de câte ori
se va consideră necesar de către conferinţă sau la cererea, în scris, a oricărei părţi,
cu condiţia că, în interval de şase luni de la comunicarea cererii la secretariat, să fie
susţinută de cel puţin o treime din părţi.
3. Conferinţă părţilor va conveni şi va adoptă prin consens, propriul
regulament interior şi pe acela al oricărui organ subsidiar pe care şi-l va putea
creă, cât şi regulamentul financiar care guvernează finanţarea secretariatului. La
fiecare reuniune ordinară, va adoptă bugetul pentru perioadă financiară de până la
următoarea reuniune ordinară.
4. Conferinţă părţilor va trece în revistă aplicarea prezenţei convenţii şi în
acest scop:
a) va stabili formă şi intervalele pentru transmiterea informaţiilor ce urmează
a fi prezentate conform art. 26 şi va examina aceste informaţii cât şi rapoartele
prezentate de oricare organ subsidiar;
b) va studia avizele tehnice, tehnologice şi ştiinţifice asupra diversităţii
biologice, furnizate conform art. 25;
c) va examina şi adoptă, după cum este necesar, protocoalele, în conformitate
cu prevederile art. 28;
d) va examina şi adoptă, după caz, în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30,
amendamentele la această convenţie şi la anexele sale;
e) va examina amendamentele la orice protocol, că şi la orice anexe ale acestuia
şi, dacă aşa se decide, va recomandă adoptarea lor de către părţile la protocolul
respectiv;
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f) va examina şi adoptă, după cum este necesar, în conformitate cu art. 30,
anexele suplimentare la prezenţa convenţie;
g) va creă organele subsidiare considerate necesare pentru aplicarea prezenţei
convenţii, în special pentru a asigură asistenta ştiinţifică şi tehnică;
h) va contacta, prin secretariat, organele executive ale convenţiilor legate
de problemele acoperite de prezenţa convenţie, pentru a stabili forme adecvate de
cooperare cu ele; şi
i) va examina şi va luă orice alte măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor
prezenţei convenţii, în lumina experienței acumulate în aplicarea ei.
5. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia
Internaţională pentru Energie Atomică, că şi orice stat care nu este parte la prezenţa
convenţie, pot fi reprezentate că observatori la reuniunile conferinţei părţilor. Orice
alt organism sau instituţie guvernamentală sau neguvernamentală, calificată în
domenii legate de conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice, care a
informat secretariatul despre dorinţa de a fi reprezentată că observator la o reuniune
a conferinţei părţilor, poate fi admisă, cu condiţia că cel puţin o treime a părţilor
prezente să nu aibă obiecţii. Admiterea şi participarea că observatori va fi supusă
regulilor de procedura adoptate de conferinţă părţilor.
ARTICOLUL 24 Secretariatul
1. Se instituie prin prezenţa un secretariat. Funcţiile sale vor fi:
a) să organizeze reuniunile conferinţei părţilor prevăzute prin art. 23 şi să le
asigure serviciile necesare;
b) să îndeplinească funcţiile desemnate de orice protocol al prezenţei convenţii;
c) să pregătească rapoartele asupra executării funcţiilor sale, stabilite conform
prezenţei convenţii şi să le prezinte la conferinţă părţilor;
d) să asigure coordonarea cu alte organisme internaţionale competente, în
special pentru a intra în acorduri administrative şi contractuale ce pot fi necesare
pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale;
e) să îndeplinească orice alte funcţii ce îi pot fi stabilite de conferinţă părţilor.
2. La prima să reuniune ordinară, conferinţă părţilor va desemnă secretariatul
dintre acele organizaţii internaţionale competente existente care au arătat dorinţa de
a îndeplini funcţiile de secretariat prevăzute de prezenţa convenţie.
ARTICOLUL 25 Organ subsidiar pentru asistenta ştiinţifică, tehnică şi
tehnologică
1. Un organ subsidiar pentru asigurarea asistentei ştiinţifice, tehnice şi
tehnologice se stabileşte prin prezenţa, pentru a asigură, în timp util, conferinţei
părţilor şi, după caz, celorlalte organe subsidiare, asistenta necesară legată de
aplicarea prezenţei convenţii.
Acest organ va fi deschis spre participare tuturor părţilor şi va fi multidisciplinar.
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Va include reprezentanţi guvernamentali competenţi în domeniile de specialitate
vizate. Va raportă regulat conferinţei părţilor asupra tuturor aspectelor activităţii sale.
2. Sub autoritatea conferinţei părţilor şi în conformitate cu liniile directoare pe
care ea le va stabili, la cererea ei, acest organ:
(a) va furniza evaluări ştiinţifice şi tehnice asupra stării diversităţii biologice;
(b) va pregăti evaluările ştiinţifice şi tehnice asupra efectelor tipurilor de
măsuri luate în conformitate cu dispoziţiile prezenţei convenţii;
(c) va identifică tehnologiile şi tehnicile de vârf, novatoare şi eficiente,
privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi va indică căile şi
mijloacele de promovare a dezvoltării şi/sau transferului unor astfel de tehnologii;
(d) va furniza asistenta asupra programelor ştiinţifice şi cooperării internaţionale
pentru cercetare şi dezvoltare legate de conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii
biologice; şi
(e) va răspunde întrebărilor ştiinţifice, tehnice, tehnologice şi metodologice pe
care conferinţă părţilor şi organele sale subsidiare i le-ar putea adresa.
3. Atribuţiile, mandatul, organizarea şi funcţionarea acestui organ vor putea fi
precizate de conferinţă părţilor.
ARTICOLUL 26 Rapoarte
Fiecare parte contractantă, la intervale care vor fi stabilite de conferinţă părţilor,
va prezenţa acesteia rapoarte de măsuri care s-au luat pentru aplicarea prezenţei
convenţii şi asupra eficienţei lor în realizarea obiectivelor care au fost enunţate.
ARTICOLUL 27 Reglementarea diferendelor
1. În cazul unui diferend între părţile contractante, privind interpretarea sau
aplicarea prezenţei convenţii, părţile implicate vor căuta o soluţie pe calea negocierii.
2. Dacă părţile implicate nu pot ajunge la un acord prin negociere, pot căuta
împreuna serviciile sau medierea unei terţe părţi.
3. La ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenţa convenţie
sau în orice alt moment ulterior, un stat sau o organizaţie de integrare economică
regională poate declară în scris către depozitar că, pentru un diferend nerezolvat,
conform paragrafului 1 sau 2 de mai sus, acceptă, că obligatoriu, una sau ambele
modalităţi următoare de reglementare a diferendelor:
a) arbitraj, în conformitate cu procedura prezentată în partea I a anexei nr. ÎI;
b) supunerea diferendului la Curtea Internaţională de Justiţie.
4. Dacă părţile la diferend nu au acceptat aceeaşi procedura sau o procedura
oarecare, conform cu paragraful 3 de mai sus, diferendul va fi supus pentru conciliere,
în conformitate cu partea a ÎI-a a anexei nr. ÎI, în cazul în care părţile nu stabilesc
altfel.
5. Dispoziţiile acestui articol se vor aplică în legătură cu diferendele oricărui
protocol, cu excepţia cazului în care acesta dispune altfel.
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ARTICOLUL 28 Adoptarea protocoalelor
1. Părţile contractante vor cooperă la formularea şi adoptarea protocoalelor la
prezenţa convenţie.
2. Protocoalele vor fi adoptate la o reuniune a conferinţei părţilor.
3. Textul oricărui protocol propus va fi comunicat părţilor contractante de
către secretariat, cu cel puţin 6 luni înainte de o astfel de reuniune.
ARTICOLUL 29 Amendamente la convenţie sau la protocoale
1. Se pot propune amendamente la prezenţa convenţie de către orice parte
contractantă. Amendamentele la orice protocol pot fi propuse de orice parte la acel
protocol.
2. Amendamentele la prezenţa convenţie vor fi adoptate la o reuniune a
conferinţei părţilor. Amendamentele la orice protocol vor fi adoptate la o reuniune a
părţilor la protocolul în chestiune. Textul oricărui proiect de amendament propus la
prezenţa convenţie sau la orice protocol, dacă nu se stabileşte altfel în acel protocol,
va fi comunicat părţilor în chestiune de către secretariat, cu cel puţin 6 luni înainte
de reuniunea la care se propune amendamentul spre adoptare. Secretariatul va
comunică, de asemenea, amendamentele propuse, semnatarilor prezenţei convenţii,
spre informare.
3. Părţile vor face toate eforturile pentru a ajunge la un consens privind
orice amendament propus la prezenţa convenţie sau la orice protocol. Dacă s-au
epuizat toate eforturile pentru realizarea unui consens şi nu s-a ajuns la un acord,
amendamentul va fi adoptat, în ultima instanţă, prin majoritatea de voturi a două
treimi din părţile în chestiune prezente şi care votează la reuniune şi va fi supus, de
către depozitar, tuturor părţilor pentru ratificare, acceptare sau aprobare.
4. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea amendamentelor va fi notificată
depozitarului, în scris. Amendamentele adoptate în conformitate cu paragraful 3 de
mai sus vor intra în vigoare, pentru părţile care le-au acceptat, la 90 de zile după
depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către cel
puţin două treimi din părţile contractante la prezenţa convenţie sau din părţile la
protocolul respectiv. Apoi, amendamentele vor intra în vigoare, pentru orice altă
parte, la 90 de zile după ce această parte depune instrumentul sau de ratificare, de
acceptare sau de aprobare a amendamentelor.
5. În sensul acestui articol, expresia părţile prezente şi care votează înseamnă
părţile prezente care dau un vot afirmativ sau negativ.
ARTICOLUL 30 Adoptarea de anexe şi amendamente la anexe
1. Anexele prezenţei convenţii sau ale oricărui protocol vor face parte integrantă
din convenţie sau din protocolul respectiv, după caz, şi, dacă nu se prevede altfel în
mod expres, orice referire la prezenţa convenţie sau la protocoalele sale, constituie,
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în acelaşi timp, o referire la oricare din anexele sale. Astfel de anexe se vor limita la
probleme procedurale, ştiinţifice, tehnice şi administrative.
2. Dacă nu se prevede altfel într-un protocol cu privire la anexele sale, se va
aplică următoarea procedura pentru propunerea, adoptarea sau intrarea în vigoare a
anexelor suplimentare la prezenţa convenţie sau a anexelor oricărui protocol:
a) anexele la prezenţa convenţie sau la protocoalele sale vor fi propuse sau
adoptate conform procedurii prevăzute la art. 29;
b) orice parte care nu poate să aprobe o anexă adiţională la prezenţa convenţie
sau o anexă la orice protocol al sau va notifică acest lucru depozitarului, în scris, întrun an de la dată comunicării adoptării de către depozitar. Depozitarul va înforma,
fără întârziere, toate părţile asupra oricărei astfel de notificări primite. O parte poate
retrage oricând o declaraţie anterioară de obiecţie şi, în acest caz, anexele vor intra în
vigoare, pentru acea parte, sub rezerva subparagrafului c) de mai jos;
c) la expirarea unui an de la comunicarea adoptării de către depozitar,
anexă va intra în vigoare pentru toate părţile la prezenţa convenţie sau la orice
protocol implicat, care nu au transmis o notificare în conformitate cu prevederile
subparagrafului b) de mai sus.
3. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele
prezenţei convenţii sau la anexele oricărui protocol vor fi supuse aceleiaşi proceduri
că pentru propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor la convenţie sau a
anexelor la orice protocol.
4. Dacă o anexă adiţională sau un amendament la o anexă este legat de un
amendament la prezenţa convenţie sau la orice protocol, această anexă adiţională sau
acest amendament nu va intra în vigoare până nu intra în vigoare amendamentul la
convenţie sau la respectivul protocol.
ARTICOLUL 31 Dreptul la vot
1. Cu excepţia dispoziţiilor de la paragraful 2 de mai jos, fiecare parte
contractantă la prezenţa convenţie sau la orice protocol va dispune de un vot.
2. Organizaţiile de integrare economică regională, în probleme care sunt de
competenţa lor, îşi vor exercita dreptul la vot cu un număr de voturi egal numărului
de state membre care sunt părţi contractante la prezenţa convenţie sau la respectivul
protocol. Astfel de organizaţii nu-şi vor exercita dreptul la vot, dacă statele membre
şi-l exercita pe al lor, şi invers.
ARTICOLUL 32 Relaţiile dintre prezenţa convenţie şi protocoalele sale
1. Un stat sau o organizaţie de integrare economică regională nu poate deveni
parte la un protocol, dacă nu este sau nu devine, în acelaşi timp, parte contractantă
la prezenţa convenţie.
2. Deciziile luate în baza unui protocol vor fi luate numai de părţile la acel
protocol. Orice parte contractantă care nu a ratificat, acceptat sau aprobat un protocol
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poate participă, că observator, la orice reuniune a părţilor la acel protocol.
ARTICOLUL 33 Semnarea
Prezenţa convenţie va fi deschisă spre semnare la Rio de Janeiro, pentru toate
statele sau organizaţiile de integrare economică regională, de la 5 iunie 1992 până
la 14 iunie 1992, şi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, de la 15
iunie 1992 până la 4 iunie 1993.
ARTICOLUL 34 Ratificarea, acceptarea sau aprobarea
1. Prezenţa convenţie şi orice protocol vor fi supuse ratificării, acceptării
sau aprobării de către state sau organizaţii de integrare economică regională.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se vor depune la depozitar.
2. Orice organizaţie la care se referă paragraful 1 de mai sus, care devine
parte contractantă la prezenţa convenţie sau la orice protocol, fără că vreunul dintre
statele membre să fie parte contractantă, va fi legată de toate obligaţiile rezultate din
prezenţa convenţie sau protocol, după caz. în cazul organizaţiilor la care unul sau mai
multe state membre sunt părţi contractante la prezenţa convenţie sau la respectivul
protocol, organizaţia şi statele sale membre vor decide asupra responsabilităţilor
ce le revin, pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse de convenţie sau de protocol,
după caz. în astfel de cazuri, organizaţia şi statele membre nu-şi vor putea exercita
concomitent drepturile în baza convenţiei sau respectivului protocol.
3. În cadrul instrumentelor lor de ratificare, acceptare sau aprobare, organizaţiile
la care se referă paragraful 1 de mai sus vor declară limitele componentei lor faţa de
problemele guvernate de convenţie sau de respectivul protocol. Aceste organizaţii
vor informa, de asemenea, pe depozitar de orice modificare importantă privind
limitele componentei lor.
ARTICOLUL 35 Aderarea
1. Prezenţa convenţie sau orice protocol va fi deschis pentru aderare, pentru
state şi organizaţii de integrare economică regională, de la dată la care convenţia sau
respectivul protocol este închis pentru semnare. Instrumentul de aderare va fi depus
la depozitar.
2. În cadrul instrumentelor lor de aderare, organizaţiile la care se referă
paragraful 1 de mai sus vor declară limitele componentei lor cu privire la problemele
guvernate de convenţie sau de respectivul protocol. Aceste organizaţii vor informa,
de asemenea, pe depozitar de orice modificare importantă a limitelor competentei
lor.
3. Dispoziţiile art. 34 paragraful 2 se vor aplică organizaţiilor de integrare
economică regională care aderă la prezenţa convenţie sau la orice protocol.
ARTICOLUL 36 Intrarea în vigoare
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1. Prezenţa convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi de la dată depunerii celui
de-al 30-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Orice protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a a zi de la dată depunerii
numărului de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
specificat în acel protocol.
3. Pentru fiecare parte contractantă care ratifică, acceptă sau aprobă prezenţa
convenţie, sau aderă la ea după depunerea celui de-al 30-lea instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la dată
depunerii de către acea parte contractantă a instrumentului sau de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
4. Orice protocol, dacă nu se specifică altfel în acel protocol, va intra în vigoare
pentru o parte contractantă care ratifică, acceptă sau aprobă acel protocol, sau aderă
la el după intrarea să în vigoare, conform paragrafului 2 de mai sus, fie în a 90-a zi
de la dată la care acea parte contractantă îşi depune instrumentul sau de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, fie la dată la care intra în vigoare prezenţa convenţie
pentru acea parte contractantă, ultimul termen fiind reţinut.
5. În conformitate cu paragrafele 1 şi 2 de mai sus, orice instrument depus
de o organizaţie de integrare economică regională nu va fi considerat că instrument
suplimentar celor depuse de statele membre ale acelei organizaţii.
ARTICOLUL 37 Rezerve
Nicio rezerva nu poate fi făcută la prezenta convenţie.
ARTICOLUL 38 Retrageri
1. În orice moment, după doi ani de la dată la care prezenţa convenţie a intrat
în vigoare pentru o parte contractantă, acea parte contractantă se poate retrage din
convenţie făcând o notificare, în scris, către depozitar.
2. Orice retragere devine efectivă la expirarea intervalului de un an de la dată
primirii de către depozitar sau la orice dată ulterioară ce va putea fi specificată în
notificarea de retragere.
3. Orice parte contractantă care se retrage din prezenţa convenţie se consideră,
de asemenea, că retrasă din orice protocol la această.
ARTICOLUL 39 Reglementări financiare provizorii
Cu condiţia să fie complet restructurat în conformitate cu dispoziţiile art. 21,
Fondul Mondial pentru Mediu al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, al
Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul înconjurător şi al Băncii Internaţionale
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, va fi structura instituţională provizorie la care se
referă art. 21, pentru perioadă dintre intrarea în vigoare a prezenţei convenţii şi prima
reuniune a conferinţei părţilor sau până ce conferinţă părţilor va decide ce structura
instituţională va fi desemnată în conformitate cu art. 21.
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ARTICOLUL 40 Reglementări interimare pentru secretariat
Secretariatul asigurat de directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite
pentru Mediul înconjurător va fi secretariatul la care se referă art. 24 paragraful 2,
pe baza interimară, pentru perioadă dintre intrarea în vigoare a prezenţei convenţii şi
prima reuniune a conferinţei părţilor.
ARTICOLUL 41 Depozitarul
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite îşi va asumă funcţiile de
depozitar pentru prezenţa convenţie şi pentru orice protocol.
ARTICOLUL 42 Texte autentice
Originalul prezenţei convenţii, ale cărei texte în limbile arabă, chineză,
engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt egal autentice, va fi depus la secretarul
general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Pentru conformitate, subsemnaţii, fiind autorizaţi în acest scop, au semnat
prezenţa convenţie.
Redactat la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992.
ANEXĂ Nr. 1 Identificare şi monitorizare
1. Ecosisteme şi habitate: care conţin o mare diversitate, un număr mare de
specii ameninţate, endemice sau sălbatice; necesare pentru speciile migratoare; de
importantă socială, economică, culturală sau ştiinţifică; care sunt reprezentative,
unice sau asociate unor procese evolutive sau altor procese biologice esenţiale.
2. Specii şi comunităţi care sunt: ameninţate; rude sălbatice ale speciilor
domestice sau cultivate; de valoare medicală, agricolă sau altă valoare economică;
de importantă socială, ştiinţifică sau culturală; de importantă pentru cercetare în
domeniul conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, cum ar fi speciile
indicatoare şi
3. Gene şi genoame descrise, de importanță socială, ştiinţifică sau economică.
ARTICOLUL 1
Partea reclamantă va notifică secretariatului că părţile supun un diferend, spre
arbitraj, conform art. 27. Notificarea va conţine subiectul arbitrajului şi va include, în
special, articolele convenţiei sau ale protocolului ale căror interpretare sau aplicare
este disputată. Dacă părţile nu sunt de acord asupra subiectului disputei înainte de
desemnarea preşedintelui tribunalului, tribunalul de arbitraj va determină subiectul
problemei. Secretariatul va înainta informaţia astfel primită către toate părţile
contractante la prezenţa convenţie sau la respectivul protocol.
ARTICOLUL 2
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1. În cazul diferendelor între două părţi, tribunalul arbitral va avea 3 membri.
Fiecare parte la diferend va numi un arbitru şi cei doi arbitri astfel numiţi vor desemnă,
de comun acord, pe cel de-al treilea arbitru, care va fi preşedintele tribunalului. Cel
din urmă nu va avea naţionalitatea nici uneia dintre părţile la diferend şi nici rezidentă
obişnuită pe teritoriul uneia dintre aceste părţi, nu va fi angajat de vreuna dintre ele şi
nici nu s-a ocupat de caz în altă calitate.
2. În caz de diferend între mai mult de două părţi, părţile având acelaşi interes
vor numi, de comun acord, un arbitru.
3. Orice vacantă va fi ocupată în manieră descrisă pentru numirea iniţială.
ARTICOLUL 3
1. Dacă preşedintele tribunalului arbitral nu a fost numit în decurs de două luni
de la numirea celui de-al doilea arbitru, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, la cererea unei părţi, va desemnă pe preşedinte, în decurs de două luni.
2. Dacă una dintre părţile la diferend nu numeşte un arbitru în decurs de două
luni de la primirea cererii, cealaltă parte poate sesiză pe secretarul general, care va
face numirea într-o perioadă ulterioară, de două luni.
ARTICOLUL 4
Tribunalul arbitral va luă deciziile sale în conformitate cu dispoziţiile prezenţei
convenţii, ale oricărui protocol şi ale dreptului internaţional.
ARTICOLUL 5
În cazul în care părţile la diferend nu decid altfel, tribunalul arbitral îşi va
stabili propriile reguli de procedură.
ARTICOLUL 6
Tribunalul arbitral poate recomandă, la cererea unei părţi, măsuri esenţiale
interimare de protecţie.
ARTICOLUL 7
Părţile la diferend vor facilită activitatea tribunalului arbitral şi, în special, vor
utiliza toate mijloacele aflate la dispoziţia lor, pentru:
a) a furniza tribunalului toate documentele, informaţiile şi facilităţile necesare;
b) a permite tribunalului, dacă este necesar, să cheme martori sau experţi şi să
primească depoziţia lor.
ARTICOLUL 8
Părţile şi arbitrii au obligaţia să protejeze confidenţialitatea oricărei informaţii
pe care o primesc în timpul lucrărilor tribunalului arbitral.
244 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
ARTICOLUL 9
Dacă tribunalul arbitral nu decide altfel, datorită unor condiţii speciale ale
cazului, cheltuielile tribunalului vor fi suportate de către părţile la diferend, în mod
egal. Tribunalul va tine o evidenţă a tuturor cheltuielilor şi va prezenţa părţilor un
raport final.
ARTICOLUL 10
Orice parte contractantă care are un interes de natură juridică în subiectul în
cauza al diferendului şi care poate să fie afectată de decizia asupra cazului poate
interveni în lucrări, cu consimțământul tribunalului.
ARTICOLUL 11
Tribunalul poate audia şi decide cereri reconvenţionale care apar direct din
subiectul în chestiune al diferendului.
ARTICOLUL 12
Deciziile tribunalului arbitral, ţinând de procedura şi fondul acestora, vor fi
luate cu majoritatea de voturi a membrilor săi.
ARTICOLUL 13
Dacă una dintre părţile la diferend nu apare în faţa tribunalului arbitral sau nu
îşi apară cauza, cealaltă parte poate cere tribunalului să-şi continue procedura şi să
pronunţe decizia să. Faptul că una dintre părţi nu s-a prezentat în faţa tribunalului
sau că s-a abţinut de a-şi exercita drepturile sale, nu constituie un obstacol în calea
procedurii. înainte de a pronunţă sentinţă definitivă, tribunalul arbitral trebuie să se
asigure că cererea este fundamentată de fapt şi de drept.
ARTICOLUL 14
Tribunalul arbitral va pronunţă sentinţă finală în decurs de 5 luni de la dată la
care s-a constituit, dacă nu consideră necesară extinderea limitei de timp pentru o
perioadă care să nu depăşească alte 5 luni.
ARTICOLUL 15
Sentinţă finală a tribunalului arbitral se va limita la subiectul în chestiune al
diferendului şi va fi motivată. Sentinţă va conţine numele membrilor care au participat
la deliberare şi dată la care ea a fost pronunţată. Orice membru al tribunalului poate
ataşă la ea o opinie distinctă sau divergentă.
ARTICOLUL 16
Sentinţă va fi obligatorie pentru părţile la diferend. Va fi fără apel, dacă părţile
nu au hotărât, în prealabil, asupra unei proceduri de apel.
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ARTICOLUL 17
Orice divergentă care poate apărea între părţile la diferend, cu privire la
interpretarea sau manieră de executare a sentinţei finale, poate fi supusă de către
orice parte, spre decizie, tribunalului arbitral care a dat-o.
ARTICOLUL 1
O comisie de conciliere se va creată la cererea uneia dintre părţile la diferend.
Comisia, dacă părţile nu au decis altfel, se va compune din 5 membri, câte 2 numiţi
de fiecare parte implicată şi un preşedinte ales, de comun acord, de către membrii
astfel desemnaţi.
ARTICOLUL 2
În diferendele dintre mai mult de două părţi, părţile care au acelaşi interes îşi
vor numi membrii în comisie de comun acord. Când două sau mai multe părţi au
interese independente sau când ele sunt în dezacord cu privire la faptul de a şti că au
acelaşi interes, ele îşi vor numi membrii lor separat.
ARTICOLUL 3
Dacă orice numire din partea părţilor nu se face în decurs de două luni de la
dată cererii pentru crearea comisiei de conciliere, secretarul general al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, dacă i se solicita de către partea care a făcut cererea, va face acele
numiri, în decurs de alte două luni.
ARTICOLUL 4
Dacă nu a fost ales un preşedinte al comisiei de conciliere în decurs de două
luni de la numirea ultimului membru al comisiei, secretarul general al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, dacă i se solicita de către una dintre părţi, va desemnă un preşedinte,
în decurs de alte două luni.
ARTICOLUL 5
Comisia de conciliere va lua decizii cu majoritatea de voturi a membrilor săi.
Dacă părţile la diferend nu hotărăsc altfel, comisia îşi va stabili propria procedură.
Ea va face o propunere de rezolvare a diferendului, pe care părţile o vor examina cu
bună-credinţă.
ARTICOLUL 6
În caz de dezacord cu privire la competenţa comisiei de conciliere, aceasta va
decide dacă ea are sau nu competenţa.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/
conventie_cadru_schimbari_climatice/
246 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR

PROTOCOLUL DE LA KYOTO
LA CONVENŢIA CADRU A
ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE
ASUPRA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Părţile la acest protocol,
fiind părţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice,
denumită în continuare Convenţia,
în conformitate cu obiectivul final al Convenţiei, astfel cum a fost stabilit în
art. 2,
conform prevederilor Convenţiei,
ţinând seamă de prevederile art. 3 din Convenţie,
urmărind Mandatul de la Berlin adoptat prin Decizia nr. 1/CP.1 a Conferinţei
Părţilor la Convenţie în prima să sesiune,
Au convenit următoarele:
Articolul 1
Pentru scopurile acestui protocol, definiţiile cuprinse în art. 1 din Convenţie
vor fi aplicate. În plus:
1. Conferinţă Părţilor înseamnă Conferinţă Părţilor la Convenţie;
2. Convenţie înseamnă Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice, adoptată la New York la 9 mai 1992;
3. Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice înseamnă
Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice stabilită în anul 1988 de
Organizaţia Meteorologică Mondială împreună cu Programul de Mediu al Naţiunilor
Unite;
4. Protocolul de la Montreal înseamnă Protocolul de la Montreal privind
substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie
1987, cu toate completările ulterioare;
5. Părţile prezente şi cu drept de vot înseamnă părţile prezente şi care au
exprimat un vot afirmativ sau negativ;
6. Parte înseamnă, în afară de cazul în care contextul indică altceva, parte la
acest protocol;
7. Parte inclusă în anexă nr. I înseamnă parte inclusă în anexă nr. I la convenţie,
anexă care poate fi amendată, sau o parte care a făcut o notificare conform prevederilor
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art. 4 paragraful 2g) din convenţie.
Articolul 2
1. Fiecare parte inclusă în anexă nr. I, pentru a-şi îndeplini angajamentele
privind limitarea cantitativă şi reducerea emisiilor, menţionate în art. 3, şi în scopul
promovării unei dezvoltări durabile, va trebui:
a) să aplice şi/sau să elaboreze politici şi măsuri în concordantă cu
circumstanţele sale naţionale, cum ar fi:
(i) mărirea eficienţei energetice în sectoarele semnificative ale economiei
naţionale;
(îi) protecţia şi sporirea mijloacelor de absorbţie şi a rezervoarelor de
acumulare a gâzelor cu efect de seră, care nu sunt reglementate de Protocolul de
la Montreal, luând în considerare angajamentele rezultate din acorduri de mediu
internaţionale relevante, promovarea practicilor de gospodărire durabilă a pădurilor,
împădurirea şi reîmpădurirea;
(iii) promovarea unor forme durabile de agricultură în lumina consideraţiilor
privind schimbările climatice;
(iv) cercetarea, promovarea, valorificarea şi folosirea crescândă a formelor
noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de reţinere a bioxidului de carbon şi a
tehnologiilor noi, avansate, favorabile protecţiei mediului;
(v) reducerea progresivă sau eliminarea gradată a imperfecţiunilor pieţei,
stimularea fiscală, reducerea de taxe şi de subvenţii în toate sectoarele producătoare
de gaze cu efect de seră şi care acţionează, în vederea îndeplinirii obiectivelor
convenţiei, precum şi aplicarea instrumentelor de piaţă;
(vi) încurajarea reformelor adecvate în sectoarele semnificative vizate în
promovarea politicilor şi măsurilor care limitează şi reduc emisiile de gaze cu efect
de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal;
(vii) măsuri de limitare şi/sau de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră,
nereglementate de Protocolul de la Montreal, în sectorul de transport;
(viii) limitarea şi/sau reducerea emisiilor de metan prin recuperare şi folosire
în managementul deşeurilor, precum şi în producerea, transportul şi distribuţia
energiei;
b) să coopereze cu alte Părţi similare pentru mărirea eficienţei individuale şi
combinate a politicii şi măsurilor adoptate în baza acestui articol, în conformitate
cu art. 4 paragraful 2e) (i) din Convenţie. În acest scop aceste Părţi vor luă măsuri
pentru a-şi împărtăşi experienţa şi vor schimbă informaţii asupra politicilor şi
măsurilor adoptate şi pentru dezvoltarea mijloacelor de îmbunătăţire a posibilităţilor
de comparare, a transparentei şi eficienţei. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune
a părţilor la acest Protocol va trebui să ia în considerare la prima să sesiune sau
cât mai repede posibil după aceea modalităţile de cooperare, având în vedere toate
informaţiile relevante.
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2. Părţile incluse în anexă nr. I vor continuă limitarea sau reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, provenite
din depozitele de combustibil din aviaţie şi marina, lucrând direct cu Organizaţia
Internaţională a Aviaţiei Civile şi, respectiv, cu Organizaţia Maritimă Internaţională.
3. Părţile incluse în anexă nr. I se vor strădui să aplice politicile şi măsurile
prevăzute în acest articol în aşa fel încât să reducă la minimum efectele adverse,
inclusiv efectele adverse ale schimbărilor climatice, efectele asupra comerţului
internaţional şi impactul asupra factorilor sociali, de mediu şi economici care ar
putea afecta alte Părţi, în mod deosebit ţările în curs de dezvoltare care sunt Părţi şi,
în particular, acele ţări menţionate la art. 4 paragrafele 8 şi 9 din Convenţie, având
în vedere art. 3 din această. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la
acest Protocol poate acţionă în continuare în mod corespunzător pentru promovarea
implementării prevederilor acestui paragraf.
4. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest protocol, dacă
decide că ar fi benefic să coordoneze oricare dintre politicile şi măsurile prevăzute
în paragraful 1 a), luând în considerare diferitele circumstanţe naţionale şi efectele
potenţiale, va trebui să aibă în vedere metode şi căi de coordonare a unor astfel de
politici şi măsuri.
Articolul 3
1. Părţile incluse în anexă nr. I vor asigură, individual sau în comun, că
totalul emisiilor antropice de gaze cu efect de seră, exprimate în dioxid de carbon
echivalent, cuprinse în anexă A, să nu depăşească cantităţile atribuite, calculate că
urmare a angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiei, înscrise în
anexă B, şi în concordantă cu prevederile acestui articol, în scopul reducerii emisiilor
globale de astfel de gaze cu cel puţin 5% faţa de nivelul anului 1990 în perioadă de
angajare 2008-2012.
2. Fiecare Parte inclusă în anexă nr. I va trebui că până în anul 2005 să facă
progrese demonstrabile în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din prezentul protocol.
3. Pentru a respecta obligaţiile care rezultă din acest articol fiecare Parte
inclusă în anexă nr. I va trebui să evalueze, pentru fiecare perioadă la care se referă,
schimbările survenite în stocurile de carbon, că măsură verificabilă a schimbărilor
nete în emisiile de gaze cu efect de seră, adică diferenţa dintre emisie şi reţinere
că urmare a activităţilor umane legate de schimbarea folosinţei terenurilor şi de
exploatările forestiere limitate în împăduriri, reîmpăduriri şi despăduriri, începând
cu anul 1990. Emisiile de gaze cu efect de seră, evidenţiind sursele şi reţinerile
legate de aceste activităţi, vor trebui să fie raportate într-o manieră transparentă şi
verificabilă şi să fie trecute în revistă conform art. 7 şi 8.
4. Anterior primei sesiuni a Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune
a Părţilor la acest Protocol, fiecare parte inclusă în anexă nr. I va furniza, pentru
examinarea de către Organul Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi Tehnologică,
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date care să permită determinarea nivelului stocurilor de carbon în anul 1990 şi o
estimare a schimbărilor în stocurile de carbon în anii ulteriori. Conferinţă Părţilor
ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va decide, în prima să sesiune
sau cât mai curând posibil după aceea, modalităţile, regulile şi liniile directoare de
aplicat, care să arate care activităţi umane suplimentare ce determină schimbări ale
emisiilor de la surse şi de absorbţie a gâzelor cu efect de seră prin receptoare în soluri
agricole, schimbări datorate folosirii pământului şi exploatărilor forestiere, trebuie
adăugate la sau scoase din cantitatea atribuită părţilor incluse în anexă nr. I, luanduse în considerare incertitudinile, transparentă în raportare, verificabilitatea, munca
metodologică a Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice, şi
orientările oferite de Organul Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi Tehnologică,
în conformitate cu art. 5 şi cu deciziile Conferinţei părţilor. O astfel de decizie va trebui
să se aplice în a două perioadă de obligaţii şi în următoarele perioade de obligaţii.
Una dintre Părţi poate alege aplicarea unei astfel de decizii privind activităţile umane
suplimentare care sunt induse în prima perioadă de obligaţii, avandu-se în vedere că
aceste activităţi au început să se desfăşoare în anul 1990.
5. Părţile incluse în anexă nr. I, care sunt în curs de tranziţie la o economie
de piaţă, cele pentru care anul sau perioadă de referinţă a fost stabilită că urmare a
Deciziei nr. 9/CP.2 a Conferinţei Părţilor, adoptată la cea de-a două să sesiune, vor
folosi acel an sau acea perioadă de referinţă pentru implemetarea obligaţiilor lor
în baza acestui articol. Orice altă Parte inclusă în anexă nr. I, care este în curs de
tranziţie la o economie de piaţă şi care nu şi-a prezentat prima comunicare naţională
stipulată la art. 12 din Convenţie, poate, de asemenea, să notifice Conferinţei Părţilor
ce serveşte că reuniune a părţilor la acest protocol despre intenţia să de a folosi că an
sau că perioadă de referinţă altă decât anul 1990, pentru implementarea obligaţiilor
sale ce rezultă din aplicarea acestui articol. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune
a Părţilor la acest Protocol va trebui să decidă dacă acceptă o astfel de notificare.
6. Luând în considerare prevederile art. 4 paragraful 6 din Convenţie, în
implementarea obligaţiilor ce le revin din acest protocol, altele decât cele cuprinse
în acest articol, poate fi permis un anumit grad de flexibilitate de către Conferinţă
Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol Părţilor incluse în anexă
nr. I, care sunt în curs de tranziţie spre o economie de piaţă.
7. În prima perioadă a angajamentului de limitare cantitativă şi de reducere
a emisiilor, 2008-2012, cantitatea atribuită fiecărei Părţi incluse în anexă nr. I va fi
egală cu procentul înscris pentru ea în anexă B din totalul emisiilor antropogenice
echivalente de bioxid de carbon listate în anexă A pentru 1990 sau în anul ori în
perioadă de referinţă determinată în concordantă cu paragraful 5, multiplicat cu 5.
Acele Părţi incluse în anexă nr. I, pentru care schimbările în utilizarea terenurilor şi
în silvicultură constituie o sursă netă de emisii de gaze cu efect de seră în anul 1990,
vor include în anul sau în perioadă de referinţă 1990 totalul emisiilor antropogenice
în echivalent bioxid de carbon provenit din surse minus reţinerea prin absorbţie în
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anul 1990 provenită din schimbările intervenite în utilizarea terenurilor, în scopul
calculării cantităţilor atribuite pentru ele.
8. Orice Parte inclusă în anexă nr. I poate folosi anul 1995 că an sau că perioadă
de referinţă pentru hidrofluorocarburi, perfluorocarburi şi hexafluorura de sulf, în
scopul efectuării calculelor la care se face referire în paragraful 7.
9. Angajamentele Părţilor incluse în anexă nr. 1 pentru perioadele ulterioare
vor trebui stabilite în amendamente la anexă B la acest Protocol, care vor trebui să
fie adoptate în concordantă cu prevederile art. 21 paragraful 7. Conferinţă Părţilor
ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va iniţia luarea în considerare
a acestor angajamente cu cel puţin 7 ani înainte de sfârşitul primei perioade de
obligaţie la care se referă paragraful 1.
10. Orice unităţi de reducere a emisiilor sau orice parte dintr-o cantitate
atribuită, pe care o Parte o achiziţionează de la altă Parte în concordantă cu prevederile
art. 17, trebuie să fie adăugată la cantitatea atribuită ţării Parte care achiziţionează.
11. Orice unităţi de reducere a emisiilor sau orice parte dintr-o cantitate
atribuită, pe care o Parte o transferă altei Părţi în concordantă cu prevederile art. 6
sau art. 17 trebuie să fie extrasă din cantitatea atribuită Părţii care transferă.
12. Orice reduceri de emisii care au fost omologate, în care o Parte achiziţionează
de la altă Parte în conformitate cu prevederile art. 12, vor trebui adăugate cantităţii
alocate Părţii care achiziţionează.
13. Dacă emisiile unei Părţi incluse în anexă nr. I în perioadă obligatorie sunt
mai mici decât cantitatea atribuită în baza acestui articol, această diferenţa va fi
adăugată, pe baza cererii acelei Părţi, cantităţii atribuite acelei Părţi în perioadele
obligatorii următoare.
14. Fiecare Parte inclusă în anexă nr. I se va strădui să implementeze
angajamentele menţionate în paragraful 1 în aşa fel încât să minimizeze impactul
social, de mediu şi economic la ţările Părţi în curs de dezvoltare, în mod particular
la cele menţionate în art. 4 paragrafele 8 şi 9 din Convenţie. În acord cu deciziile
semnificative ale Conferinţei Părţilor privind implementarea acestor paragrafe,
Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest protocol va aprobă,
în prima să sesiune, acţiunile necesare pentru a minimiză efectele negative ale
schimbărilor climatice şi/sau impactul măsurilor de răspuns asupra Părţilor la care
se face referire în acele paragrafe. Printre problemele ce urmează să fie luate în
considerare vor fi stabilirea de finanţări, asigurări şi transferul de tehnologie.
Articolul 4
1. Oricare dintre Părţile incluse în anexă nr. I, care a ajuns la o înţelegere privind
îndeplinirea în comun a obligaţiilor ce le revin în baza art. 3, va aprecia dacă îşi poate
onoră acele obligaţii, dacă dioxidul de carbon total echivalent din emisiile de gaze
cu efect de seră, enumerate în anexă A, nu depăşeşte cantităţile atribuite, calculate că
urmare a angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor, înscrise în
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anexă B, şi în concordantă cu prevederile art. 3. Nivelul respectiv al emisiei alocat
fiecărei Părţi la acordul de înţelegere trebuie stipulat în această înţelegere.
2. La orice acord Părţile vor trebui să notifice secretariatului termenii acordului,
dată depunerii instrumentelor de ratificare, acceptarea şi aprobarea acestui protocol
sau stadiul de promovare până la dată respectivă. Secretariatul va trebui la rândul sau
să informeze Părţile şi semnatarii Convenţiei despre termenii acordului.
3. Orice astfel de înţelegere rămâne valabilă pe perioadă de obligaţii specificată
în art. 3 paragraful 7.
4. Dacă Părţile acţionează în comun, în cadrul sau împreună cu o organizaţie
regională de integrare economică, orice modificare în componentă organizaţiei după
adoptarea acestui Protocol nu va afecta existenţă obligaţiilor stipulate de acesta.
Orice modificare în componentă organizaţiei va opera doar pentru scopurile acelor
obligaţii stipulate în art. 3, care au fost adoptate ulterior acestei modificări.
5. În eventualitatea unui eşec al Părţilor la o astfel de înţelegere, pentru a atinge
nivelul total combinat al reducerii emisiilor fiecare Parte la înţelegere va trebui să
răspundă pentru nivelul propriu de emisii stipulat în înţelegere.
6. Dacă Părţile acţionează în comun, în cadrul şi împreună cu o organizaţie
de integrare economică regională, care este ea însăşi parte la acest protocol, în
eventualitatea neîndeplinirii nivelului total combinat de reducere a emisiilor, fiecare
Stat membru al acelei organizaţii de integrare economică regională, individual şi
împreună cu acea organizaţie, acţionând în concordantă cu prevederile art. 24, va
trebui să răspundă pentru nivelul propriu de emisii care a fost notificat în conformitate
cu acest articol.
Articolul 5
1. Fiecare Parte inclusă în anexă nr. 1 va avea, nu mai târziu de un an înainte de
începutul primei perioade de obligaţii, un sistem naţional pentru estimarea emisiilor
antropogenice rezultate din surse sau din reţinerea prin absorbţie a tuturor gâzelor cu
efect de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal. Liniile directoare pentru
astfel de sisteme naţionale care vor încorporă metodologii specificate în paragraful 2,
vor fi decise de Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol
în prima să sesiune.
2. Metodologiile pentru estimarea emisiilor rezultate din activitatea umană
de la surse şi din eliminările prin rezervoare a tuturor gâzelor cu efect de seră,
nereglementate de Protocolul de la Montreal, vor trebui să fie cele acceptate de
Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice şi agreate de Conferinţă
Părţilor la cea de-a treia sesiune. Acolo unde nu se utilizează astfel de metodologii
se vor face modificări corespunzătoare în concordantă cu metodologiile agreate de
Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la Protocol în prima să sesiune.
Bazată pe munca, printre altele, a Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările
Climatice şi pe sugestiile furnizate de Organul Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică
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şi Tehnologică, Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol
va trece în revistă în mod regulat şi, dacă este cazul, va revizui acele metodologii şi
modificări luând în considerare în totalitate orice decizii relevante ale Conferinţei
Părţilor. Orice revizuire a metodologiilor sau orice modificări vor trebui să fie folosite
doar în scopul stabilirii legăturii cu obligaţiile de conformare prevăzute la art. 3, cu
respectarea oricărei perioade de obligaţii adoptate ulterior acelei modificări.
3. Potenţialele de încălzire globală folosite pentru a calcula emisiile
antropogenice echivalente de bioxid de carbon provenite de la surse sau de la
eliminarea prin receptoare a gâzelor cu efect de seră, listate în anexă A, vor trebui
să fie cele acceptate de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice
şi agreate după aceea de Conferinţă Părţilor la cea de-a treia să sesiune. În baza,
inter alia, activităţii Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice
şi sugestiilor furnizate de Organul Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi
Tehnologică Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol
va revedea cu regularitate şi, dacă este oportun, va revizui potenţialul de încălzire
globală al fiecărui gaz cu efect de seră, luând în considerare orice decizii relevante
ale Conferinţei Părţilor. Orice revizuire a potenţialului de încălzire globală va fi pusă
în aplicare doar la acele obligaţii stipulate în art. 3, cu respectarea oricărei perioade
de obligaţii adoptate ulterior acelei modificări.
Articolul 6
1. Pentru a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin din art. 3 orice Parte inclusă
în anexă nr. I poate transferă către sau achiziţionă de la orice altă Parte unităţi de
reducere a emisiilor rezultate din proiecte ce au că scop reducerea emisiilor rezultate
din activitatea umană de la surse sau intensificarea absorbţiilor de gaze cu efect de
seră în orice sector al economiei, asigurându-se că:
a) orice astfel de proiect are aprobarea Părţilor implicate;
b) orice astfel de proiect are că scop o reducere a emisiilor de la surse sau
creşterea absorbţiilor, suplimentar faţa de ceea ce rezultă din proiectul iniţial;
c) nu se achiziţionează nici o unitate de reducere a emisiilor, dacă nu se
respecta obligaţiile prevăzute la art. 5 şi 7; şi d) achiziţionarea de unităţi de reducere
a emisiilor va fi suplimentată cu acţiuni interne în scopul îndeplinirii angajamentelor
din art. 3.
2. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la prezentul Protocol
poate, în prima să sesiune sau cât mai curând posibil după aceea, să elaboreze linii
directoare pentru implementarea prevederilor acestui articol, incluzând verificarea
şi raportarea.
3. O Parte inclusă în anexă nr. I poate autoriză entităţi legale să participe,
asumându-și responsabilitatea, la acţiuni legate de generarea, transferul sau achiziţia
unităţilor de reducere a emisiilor în conformitate cu prevederile acestui articol.
4. Dacă o problemă de implementare a unei Părţi incluse în anexă nr. I, a
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cererilor la care se face referire în acest articol, este identificată în concordantă cu
prevederile relevante ale art. 8, transferările şi achiziţiile de unităţi de reducere a
emisiilor pot continuă să fie făcute după ce problemă a fost identificată, făcând
astfel posibil că nici una dintre aceste unităţi să nu poată fi folosită de vreuna dintre
Părţi pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în art. 3 până când orice problemă de
conformare va fi rezolvată.
Articolul 7
1. Fiecare Parte inclusă în anexă nr. I va încorporă în inventarul sau anual
pentru emisiile rezultate din activitatea umană, provenite de la surse şi din reţinerea
prin absorbţie a gâzelor cu efect de seră, necontrolate de Protocolul de la Montreal,
prezentate în concordantă cu deciziile relevante ale Conferinţei Părţilor, informaţiile
suplimentare necesare pentru scopurile asigurării conformităţii cu prevederile art. 3,
în concordantă cu paragraful 4 de mai jos.
2. Fiecare Parte inclusă în anexă nr. I va încorporă în comunicarea să naţională,
transmisă în conformitate cu art. 12 din Convenţie, informaţii suplimentare
necesare pentru a demonstră conformarea cu angajamentele prezentului Protocol, în
conformitate cu paragraful 4.
3. Fiecare Parte inclusă în anexă nr. I va furniza anual informaţiile cerute prin
paragraful 1, începând cu primul inventar făcut sub auspiciile Convenţiei pentru
primul an al perioadei de obligaţii după ce acest Protocol intra în vigoare. Fiecare
astfel de Parte va furniza informaţiile cerute prin paragraful 2, că Parte a primei
comunicări naţionale sub auspiciile Convenţiei, după ce prezentul Protocol va
intra în vigoare şi după adoptarea liniilor directoare pentru paragraful 4. Frecvenţa
furnizării ulterioare a informaţiilor cerute în acest articol va fi determinată de
Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol, luandu-se
în considerare orice calendar pentru prezentarea comunicărilor naţionale, decis de
Conferinţă Părţilor.
4. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va
adoptă în prima să sesiune şi va revizui în mod periodic după aceea liniile directoare
pentru pregătirea informaţiilor cerute de acest articol, luând în considerare liniile
directoare pentru pregătirea comunicărilor naţionale ale Părţilor incluse în anexă
nr. I, adoptată de Conferinţă Părţilor. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a
Părţilor la acest Protocol va decide, de asemenea, anterior primei perioade obligatorii,
modalităţile de calcul al cantităţilor atribuite.
Articolul 8
1. Informaţiile transmise în baza art. 7 de fiecare Parte inclusă în anexă nr. I
vor fi trecute în revistă de către echipe de specialişti, urmărind deciziile relevante
ale Conferinţei Părţilor şi în concordantă cu liniile directoare adoptate în acest
scop de Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest protocol, în
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baza paragrafului 4. Informaţiile transmise conform art. 7 paragraful 1 de fiecare
Parte inclusă în anexă nr. I vor fi trecute în revistă în cadrul compilării anuale şi
în conformitate cu inventarele emisiilor şi cantităţilor atribuite. Suplimentar,
informaţiile transmise în baza art. 7 paragraful 1 de fiecare Parte inclusă în anexă nr.
I vor fi studiate în cadrul analizei comunicărilor.
2. Echipele de experţi care examinează comunicările vor fi coordonate de
secretariat şi vor fi compuse din experţi selectaţi dintre cei nominalizaţi de părţile la
Convenţie şi, dacă este cazul, de organizaţiile interguvernamentale, în concordantă
cu liniile directoare furnizate în acest scop de Conferinţă Părţilor.
3. Procesul de trecere în revistă va trebui să prevadă o evaluare tehnică completă
şi comprehensivă a tuturor aspectelor privind implementarea acestui Protocol de
către o Parte. Echipele de experţi ce fac trecerea în revistă vor pregăti un raport
Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol, evaluând
implementarea angajamentelor părţii şi identificând problemele potenţiale şi factorii
de influenţa, precum şi îndeplinirea obligaţiilor. Astfel de rapoarte vor fi distribuite
de secretariat tuturor părţilor la convenţie. Secretariatul va listă acele probleme de
implementare indicate în astfel de rapoarte pentru a fi luate în considerare în viitor de
către Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol.
4. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a părţilor la prezentul Protocol
va trebui să adopte la prima să sesiune şi va trebui să revizuiască în mod periodic
după aceea liniile directoare pentru trecerea în revistă a implementării Protocolului
de către echipele de experţi, luând în considerare deciziile relevante ale Conferinţei
Părţilor.
5. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol, cu
asistenta Organului Auxiliar pentru Implementare şi, dacă este cazul, a Organului
Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi Tehnologică, va luă în considerare:
a) informaţiile transmise de părţi în baza art. 7 şi rapoartele experţilor, care
trec în revistă comunicările părţilor în baza acestui articol; şi
b) acele probleme ale implementării, listate de secretariat în baza paragrafului
3, precum şi orice probleme ridicate de Părţi.
6. Având în vedere consideraţiile privind informaţiile la care se face referire
în paragraful 5, Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la prezentul
Protocol va luă decizii în orice probleme pentru implementarea acestuia.
Articolul 9
1. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va
revedea periodic protocolul în lumina celei mai bune informaţii ştiinţifice disponibile
şi a evaluărilor privind schimbările climatice şi impactul acestora, precum şi a
informaţiilor semnificative tehnice, sociale şi economice. O asemenea revedere va fi
coordonată cu revederi pertinente sub auspiciile Convenţiei, în particular cele cerute
de art. 4 paragraful 2 d) şi de art. 7 paragraful 2 a) din Convenţie. În baza acestor
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prevederi Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va
luă măsurile potrivite.
2. Prima revizuire va avea loc la cea de-a două sesiune a Conferinţei Părţilor
ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol. Viitoarea revizuire se va face la
intervale regulate sau convenite.
Articolul 10
Toate Părţile, luând în considerare responsabilităţile lor comune, dar
diferenţiate, şi priorităţile naţionale specifice şi de dezvoltare regională, obiectivele
şi circumstanţele, fără introducerea nici unor noi obligaţii pentru Părţile neincluse
în anexă nr. I, dar reafirmând angajamentele existente în art. 4 paragraful 1 din
Convenţie, şi continuând să avanseze cu implementarea acestor angajamente în
vederea atingerii unei dezvoltări durabile, ţinând seamă de art. 4 paragrafele 3, 5 şi
7 din Convenţie, vor trebui:
a) să formuleze acolo unde se justifică şi pe cât posibil programe naţionale
şi acolo unde se potriveşte programei regionale eficiente din punct de vedere
economic, destinată să îmbunătăţească calitatea factorilor de emisie locali, date
asupra activităţii şi/sau modelelor care reflecta condiţiile social-economice ale
fiecărei părţi pentru pregătirea şi reactualizarea periodică a inventarelor naţionale de
emisii antropice de la surse şi diminuarea prin absorbţie a tuturor gâzelor cu efect
de seră, nereglementate de Protocolul de la Montreal, utilizând metodologii ce vor
fi adoptate după Conferinţă Părţilor şi în concordantă cu liniile directoare pentru
pregătirea comunicărilor naţionale adoptate de Conferinţă Părţilor;
b) să formuleze, să implementeze, să publice şi să reactualizeze în mod regulat
programe naţionale şi, acolo unde este oportun, programe regionale conţinând măsuri
de minimizare a schimbărilor climatice şi măsuri pentru a facilită adaptarea adecvată
la schimbările climatice:
(i) astfel de programe s-ar putea referi, printre altele, la sectoarele economice:
energie, transport şi industrie, dar şi la agricultură, silvicultură şi gestionarea
deşeurilor. În plus, adaptarea tehnologiilor şi metodelor de perfecţionare a planificării
teritoriului ar putea îmbunătăţi situaţia în legătură cu schimbările climatice; şi
(îi) părţile incluse în anexă nr. I vor transmite informaţii privind acţiunile
întreprinse în baza acestui Protocol, inclusiv programe naţionale în concordantă cu
art. 7; şi alte Părţi vor acţionă pentru a include în comunicările lor naţionale, dacă
este cazul, informaţii privind programele care conţin măsuri despre care o Parte crede
că pot să se refere la schimbările climatice şi la impactul lor, inclusiv măsurile de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de sporire a absorbanţilor, formarea
unei suprastructuri specifice (personal specializat şi instituţii) şi măsuri de adaptare;
c) să coopereze pentru promovarea unor modalităţi efective de dezvoltare,
aplicare şi difuzare a lor şi să întreprindă toate măsurile potrivite pentru promovarea,
dacă este cazul, transferul sau accesul la tehnologiile eficiente din punct de vedere
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al protecţiei mediului, knowhow, practici şi procese pertinente pentru schimbările
climatice, în particular pentru ţările în curs de dezvoltare, inclusiv formularea unor
politici şi programe pentru transferul efectiv al tehnologiilor eficiente de mediu, care
sunt proprietate publică sau de domeniu public, şi pentru crearea unui mediu propice
sectorului privat, în scopul promovării şi dezvoltării transferului, deci şi al accesului
la tehnologii eficiente din punct de vedere al protecţiei mediului;
d) să coopereze în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnice şi să promoveze
susţinerea şi dezvoltarea sistemelor de observare sistematică şi a bazei de date pentru
a reduce incertitudinile legate de sistemul climatic, impactul negativ al schimbărilor
climatice şi consecinţele economice şi sociale ale diferitelor strategii de răspuns,
precum şi să promoveze dezvoltarea şi întărirea capacităţilor indigene şi a capabilităţii
de a participă în cadrul eforturilor internaţionale şi interguvernamentale, programelor
şi comunicărilor, observaţiilor sistematice şi de cercetare, luând în considerare art. 5
din Convenţie;
e) să coopereze şi să promoveze la nivel internaţional şi, dacă este cazul,
folosind organismele existente, la dezvoltarea şi implementarea unor programe
de educaţie şi instruire, inclusiv la întărirea capacităţii naţionale, în particular a
capacităţilor umane şi instituţionale, şi la schimbul sau pregătirea personalului care
să pregătească experţi în acest domeniu, în special pentru ţările în curs de dezvoltare,
şi să faciliteze la nivel naţional conştientizarea publicului şi accesul acestuia la
informaţia despre schimbările climatice. Mijloace potrivite trebuie dezvoltate pentru
implementarea acestor activităţi prin organismele relevante ale Convenţiei, luând în
considerare art. 6 din Convenţie;
f) să includă în comunicările lor naţionale informaţii despre programe şi
activităţi întreprinse în baza acestui articol, în conformitate cu deciziile relevante ale
Conferinţei Părţilor; şi
g) să acorde întreaga consideraţie în implementarea în art. 4 paragraful 8 din
Convenţie a angajamentelor cuprinse în acest articol.
Articolul 11
1. În implementarea art. 10 Părţile vor luă în considerare prevederile art. 4
paragrafele 4, 5, 7, 8 şi 9 din Convenţie.
2. În contextul implementării art. 4 paragraful 1 din Convenţie în concordantă
cu prevederile art. 4 paragraful 3 şi ale art. 11 din Convenţie şi prin capacitatea de
operare a mecanismului financiar al entităţii sau entităţilor Convenţiei, ţările Părţi
dezvoltate şi alte Părţi dezvoltate incluse în anexă nr. ÎI la Convenţie vor trebui:
a) să prevadă resurse financiare noi şi suplimentare pentru a acoperi
costurile totale ale tarilor părţi în curs de dezvoltare în promovarea implementării
angajamentelor existente în art. 4 paragraful 1a) din Convenţie, care sunt cuprinse
în art. 10 lit. a); şi
b) să prevadă, de asemenea, acele resurse financiare, inclusiv pentru transferul
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de tehnologie, necesare tarilor Părţi în curs de dezvoltare în scopul realizării costurilor
totale suplimentare pentru promovarea implementării angajamentelor asumate în art.
4 paragraful 1 din Convenţie, care sunt cuprinse în art. 10 şi care sunt acorduri între
o ţară Parte în curs de dezvoltare şi entitatea sau entităţile internaţionale la care se
face referire în art. 11 din Convenţie, în concordantă cu acel articol. Implementarea
angajamentelor existente va trebui să ţină seamă de necesitatea circulaţiei adecvate
şi previzibile a fondurilor şi de importantă distribuţiei corespunzătoare pe ţări
părţi dezvoltate. Liniile directoare ale entităţii sau entităţilor cu rol în operarea
mecanismului financiar al Convenţiei, inclusiv cele agreate înaintea adoptării
prezentului Protocol, se vor aplică mutatis mutandis prevederilor acestui paragraf.
3. Ţările Părţi dezvoltate şi alte Părţi dezvoltate menţionate în anexă nr. ÎI la
Convenţie pot, de asemenea, furniza şi ţările Părţi în curs de dezvoltare pot profită
de resurse financiare pntru implementarea art. 10 prin canale bilaterale, regionale şi
multilaterale.
Articolul 12
1. Prin prezenţa se defineşte un mecanism de dezvoltare nepoluantă.
2. Scopul acestui mecanism de dezvoltare nepoluantă va fi de asistare a
părţilor neincluse în anexă nr. 1 în realizarea dezvoltării durabile, de a contribui la
îndeplinirea obiectivelor finale ale convenţiei şi de a acordă asistenta părţilor incluse
în anexă nr. I în realizarea conformităţii cu angajamentele de limitare cuantificată şi
de reducere a emisiilor stipulate în art. 3.
3. În legătură cu mecanismul de dezvoltare nepoluantă:
a) Părţile neincluse în anexă nr. I vor beneficia de activităţile proiectului,
având că rezultat certificarea reducerilor de emisii cuantificate; şi
b) Părţile incluse în anexă nr. I pot folosi reducerile omologate de emisii din
acele activităţi ale proiectului ce contribuie la conformarea cu o parte a angajamentelor
de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor sub nivelul prevăzut în art. 3, astfel
cum au fost determinate de Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la
prezentul Protocol.
4. Mecanismul de dezvoltare nepoluantă va trebui să fie supus autorităţii şi
conducerii Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol şi
să fie supervizat de un comitet executiv al mecanismului de dezvoltare nepoluantă.
5. Reducerile de emisii rezultate din activitatea fiecărui proiect vor fi omologate
de entităţi operaţionale desemnate de Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a
Părţilor la acest Protocol, pe baza de:
a) participare voluntară aprobată de fiecare Parte implicată;
b) beneficii reale, măsurabile şi pe termen lung, în legătură cu minimizarea
efectelor schimbării climatice; şi
c) reduceri ale emisiilor care sunt suplimentare celor care pot surveni în
absenţa activităţii omologate a proiectului.
258 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 4(12)/2012

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
6. Mecanismul dezvoltării nepoluante va ajuta la aranjamentele financiare
necesare ale activităţilor omologate ale proiectului.
7. Conferinţă Părţilor serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va
trebui să elaboreze în prima să sesiune modalităţi şi proceduri în scopul asigurării
transparentei şi eficienţei, al justificării prin bilanţ independent şi al verificării
activităţilor proiectului.
8. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol
va trebui să asigure că o parte din profitul provenit din activităţile omologate ale
proiectului să fie folosită pentru acoperirea cheltuielilor administrative, precum şi la
asistarea tarilor părţi în curs de dezvoltare, care sunt în mod particular vulnerabile
la efectele negative ale schimbărilor climatice, pentru realizarea costurilor adaptării.
9. Participarea în cadrul mecanismului dezvoltării nepoluante incluse
în activităţile menţionate în paragraful 3 a) şi în achiziţia de reduceri omologate
ale emisiilor poate implică entităţile private şi/sau publice, urmând să constituie
subiectul oricărui ghid metodologic ce poate fi prevăzut de către comitetul executiv
al mecanismului dezvoltării nepoluante.
10. Reducerile omologate de emisii obţinute în perioadă începând cu anul
2000 şi până la începutul primei perioade de obligaţii pot fi luate în considerare în
realizarea angajamentelor în prima perioadă de obligaţii.
Articolul 13
1. Conferinţă Părţilor, organul suprem al Convenţiei, va trebui să servească
drept reuniune a Părţilor la acest Protocol.
2. Părţile la Convenţie care nu sunt Părţi la prezentul Protocol pot participă
că observatori la dezbaterile oricărei sesiuni a Conferinţei Părţilor ce serveşte că
reuniune a Părţilor la acest Protocol. Atunci când Conferinţă Părţilor serveşte că
reuniune a Părţilor la prezentul Protocol deciziile luate sub auspiciile acestuia trebuie
să fie luate doar de cei care sunt Părţi la Protocol.
3. Când Conferinţă Părţilor serveşte că reuniune a Părţilor la prezentul Protocol
orice membru al Biroului Conferinţei Părţilor reprezentând o parte la Convenţie,
dar, la acea vreme, nereprezentand o parte la Protocol, va fi înlocuit de un membru
suplimentar ales de şi dintre Părţile la Protocol.
4. Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la prezentul Protocol
va trebui să aibă în vedere revizuirea periodică a implementării acestuia şi să ia în
timpul mandatului sau deciziile necesare pentru promovarea implementării efective.
Ea îşi va îndeplini funcţiile asumate la prezentul Protocol şi va trebui:
a) să evalueze, pe baza tuturor informaţiilor disponibile ce i s-au pus la dispoziţie
în concordantă cu prevederile prezentului Protocol, implementarea acestuia de către
Părţi, efectele globale ale măsurilor adoptate în urmă acestui Protocol, în particular
efectele de mediu, economice şi sociale, precum şi impactul lor cumulativ şi măsură
în care s-a progresat în realizarea obiectivului Convenţiei;
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b) să examineze în mod periodic obligaţiile Părţilor la acest Protocol,
acordând întreaga atenţie oricărei treceri în revistă cerute de art. 4 paragraful 2 d) şi
de art. 7 paragraful 2 din Convenţie, în lumina obiectivului Convenţiei, experientei
obţinute în implementarea să şi evoluţiei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice, şi,
în consecinţă, să considere şi să adopte rapoarte periodice privind implementarea
acestui Protocol;
c) să promoveze şi să faciliteze schimbul de informaţii privind măsurile
adoptate de Părţi cu privire la schimbările climatice şi la efectele acestora, luând
în considerare diferitele circumstanţe, responsabilităţi şi capacităţi ale părţilor şi,
respectiv, obligaţiile ce le revin din prezentul Protocol;
d) să faciliteze, la cererea a două sau mai multe Părţi, coordonarea măsurilor
adoptate de către acestea cu privire la schimbările climatice şi efectele acestora,
luând în considerare diferitele circumstanţe, responsabilităţi şi capacităţi ale părţilor
şi, respectiv, obligaţiile ce le revin din acest Protocol;
e) să promoveze şi să ghideze, în concordantă cu obiectivul Convenţiei şi cu
prevederile prezentului Protocol, luând în totalitate în considerare deciziile relevante
ale Conferinţei Părţilor, dezvoltarea şi perfecţionarea periodică a metodologiilor
comparabile pentru implementarea efectivă a protocolului, care să fie agreate de
Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la Protocol;
f) să formuleze recomandări pentru orice chestiune necesară în vederea
implementării acestui Protocol;
g) să caute să mobilizeze resurse financiare suplimentare în concordantă cu
art. 11 paragraful 2;
h) să stabilească acele organe auxiliare care sunt necesare pentru implementarea
acestui Protocol;
i) să caute şi să utilizeze, dacă este potrivit, serviciile, cooperarea şi informarea,
furnizate de organizaţii internaţionale competente şi de comisiile interguvernamenale
şi neguvernamentale; şi
j) să exercite acele alte funcţiuni care pot fi cerute pentru implementarea
acestui Protocol şi să ia în considerare orice sarcina rezultând dintr-o decizie a
Conferinţei Părţilor.
5. Regulile de procedura ale Conferinţei Părţilor şi procedurile financiare ale
Convenţiei trebuie aplicate mutatis mutandis în cadrul acestui protocol, excepţie
făcând cele decise prin consens de Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a
Părţilor la prezentul Protocol.
6. Prima sesiune a Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la
acest Protocol va fi convocată de secretariat cu ocazia primei sesiuni a Conferinţei
Părţilor care este programată după dată intrării în vigoare a acestuia. Sesiunile
ordinare ulterioare ale Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la
prezentul Protocol se vor tine în fiecare an şi simultan cu sesiunile ordinare ale
Conferinţei Părţilor, mai puţin cele decise de Conferinţă Părţilor ce serveşte că
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reuniune a Părţilor la prezentul protocol.
7. Sesiunile extraordinare ale Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a
Părţilor la prezentul protocol vor fi ţinute ori de câte ori se consideră necesar de către
această sau la cererea scrisă a uneia dintre Părţi, specificând că timp de 6 luni de când
secretariatul a comunicat solicitarea către părţi această este sprijinită de cel puţin o
treime din numărul lor.
8. Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţiile sale specializate şi Agenţia
Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice Stat membru de acum
încolo sau observatori care nu sunt Părţi la Convenţie pot fi reprezentaţi la sesiunile
Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol că observatori.
Orice organizaţie sau agenţie, naţională sau internaţională, guvernamentală sau
neguvernamentală, care este calificată în problemele acoperite de acest Protocol şi
care a informat secretariatul despre intenţia să de a fi reprezentată că observator la o
sesiune a Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la prezentul Protocol,
poate să fie admisă doar cu acordul a cel puţin o treime din numărul de voturi al
părţilor. Admiterea şi participarea observatorilor trebuie să se supună regulilor de
procedura, astfel cum este specificat în paragraful 5 de mai sus.
Articolul 14
1. Secretariatul stabilit prin art. 8 din Convenţie va funcţiona că secretariat al
acestui Protocol.
2. Paragraful 2 al art. 8 din Convenţie, privind funcţiile secretariatului, şi
paragraful 3 al art. 8 din Convenţie, privind aranjamentele făcute pentru funcţionarea
secretariatului, trebuie aplicate mutatis mutandis în prezentul Protocol. În plus
secretariatul trebuie să îşi exercite funcţiile asumate în Protocol.
Articolul 15
1. Organul Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi Tehnologică şi Organul
Auxiliar pentru Implementare, stabilite prin art. 9 şi 10 din Convenţie, vor servi
că organ auxiliar pentru consultantă ştiinţifică şi tehnologică şi, respectiv, că organ
auxiliar pentru implementarea acestui protocol. Prevederile în legătură cu funcţionarea
acestor două organe în cadrul Convenţiei trebuie aplicate mutatis mutandis în acest
Protocol. Sesiunile reuniunilor organului auxiliar pentru implementarea prezentului
Protocol coincid cu reuniunile Organului Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi
Tehnologică şi cele ale organului auxiliar pentru implementarea acestui protocol
coincid cu reuniunile Organului Auxiliar pentru Consultantă Ştiinţifică şi Tehnologică
şi, respectiv, ale Organului Auxiliar pentru Implementare ale Convenţiei.
2. Părţile la Convenţie, care nu sunt Părţi la prezentul Protocol, pot participă că
observatori la dezbaterile oricărei sesiuni a organelor auxiliare. Atunci când organele
auxiliare servesc că organe auxiliare pentru acest Protocol deciziile cuprinse în acesta
trebuie luate numai de cei care sunt părţi la Protocol.
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3. Atunci când organele auxiliare stabilite prin art. 9 şi 10 din Convenţie îşi
exercita funcţiile cu privire la problemele referitoare la acest Protocol, orice membru
al Biroului acestor organe auxiliare reprezentând o Parte la Convenţie, dar la acea
vreme nefiind parte la protocol, va fi înlocuit de un membru suplimentar ales de şi
dintre Părţile la acesta.
Articolul 16
Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va luă în
considerare, cât mai curând posibil, aplicarea acestuia şi va modifica, dacă este cazul,
procesul consultativ multilateral la care se face referire în art. 13 din Convenţie, în
lumina oricăror decizii relevante care pot fi luate de Conferinţă Părţilor. Orice proces
consultativ multilateral care poate fi aplicat prezentului Protocol trebuie aplicat fără
să prejudicieze procedurile şi mecanismele stabilite în concordantă cu art. 18.
Articolul 17
Conferinţă Părţilor va defini principiile relevante, modalităţile, regulile
şi liniile directoare, în special pentru verificarea, raportarea şi contabilizarea
comercializării emisiilor. Părţile incluse în anexă B pot participă la comercializarea
emisiilor pentru scopurile îndeplinirii angajamentelor în baza art. 33 din Convenţie.
Orice asemenea comercializare va fi suplimentară acţiunilor interne care au că scop
îndeplinirea angajamentelor de limitare cantitativă şi de reducere a emisiilor în baza
acestui articol.
Articolul 18
Conferinţă Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol va aprobă
în prima să sesiune mecanisme şi proceduri potrivite şi efective pentru a determină
şi a se adresa cazurilor de neconformare la prevederile prezentului Protocol, inclusiv
prin întocmirea unei liste indicatoare de consecinţe, tinandu-se seamă de cauza,
tipul, gradul şi frecvenţa neconformarii. Orice proceduri şi mecanisme aprobate în
baza prezentului articol, care ar putea genera consecinţe, vor fi adoptate pe calea
unui amendament la prezentul Protocol.
Articolul 19
Prevederile art. 14 din Convenţie privind rezolvarea disputelor trebuie aplicate
mutatis mutandis la prezentul Protocol.
Articolul 20
1. Orice Parte poate propune amendamente la prezentul Protocol.
2. Amendamentele la prezentul Protocol vor fi adoptate la orice sesiune
ordinară a Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a Părţilor la acest Protocol.
Textul oricărui amendament propus la acest Protocol va fi comunicat Părţilor de
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către secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea reuniunii pentru care a fost propus spre
adoptare. Secretariatul va comunică, de asemenea, textul oricăror amendamente
propuse Părţilor şi semnatarilor Convenţiei şi, spre informare, depozitarului.
3. Părţile vor face orice efort pentru a ajunge la o înţelegere prin consens
referitoare la orice amendament propus la prezentul Protocol. Dacă au fost epuizate
toate eforturile pentru realizarea consensului şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere,
amendamentul va trebui adoptat cu o majoritate de cel puţin trei pătrimi din totalul
voturilor Părţilor prezente şi cu drept de vot care participă la reuniune. Amendamentul
adoptat va fi comunicat de secretariat depozitarului, care îl va transmite tuturor
Părţilor pentru acceptare.
4. Instrumentele de acceptare în legătură cu un amendament vor trebui să fie
depuse la depozitar. Un amendament adoptat în concordantă cu paragraful 3 de mai
sus trebuie să între în vigoare, pentru acele Părţi care l-au acceptat, în termen de 90
de zile de la dată înregistrării la depozitar a unui instrument de acceptare de către cel
puţin trei pătrimi din numărul părţilor la prezentul Protocol.
5. Amendamentul va intra în vigoare pentru orice altă Parte în termen de 90 de
zile de la dată la care acea parte depune la depozitar instrumentele sale de acceptare
a amendamentului menţionat.
Articolul 21
1. Anexele la prezentul Protocol fac parte integrantă din acesta şi, cu excepţia
cazurilor în care este în mod expres menţionat, o referire la acest Protocol constituie
în acelaşi timp o referire la orice anexă. Orice anexă adoptată după intrarea în vigoare
a acestui Protocol va fi limitată la liste, forme şi la orice alte materiale de natură
descriptivă, care au caracter ştiinţific, tehnic, procedural sau administrativ.
2. Orice Parte poate face propuneri pentru o anexă la prezentul Protocol şi
poate propune amendamente la anexele la acesta.
3. Anexele la prezentul Protocol şi amendamentele la anexele la acesta trebuie
adoptate într-o şedinţă ordinară a Conferinţei Părţilor ce serveşte că reuniune a
Părţilor la prezentul Protocol. Textul oricărei anexe propuse sau al amendamentului
la o anexă trebuie comunicat Părţilor de către secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea
întâlnirii la care a fost propus spre adoptare. Secretariatul trebuie, de asemenea, să
comunice textul oricărei anexe propuse sau al amendamentului la o anexă Părţilor şi
semnatarilor la Convenţie şi, spre informare, depozitarului.
4. Părţile vor trebui să depună toate eforturile pentru a ajunge la consens în ceea
ce priveşte orice anexă propusă sau amendament la o anexă. Dacă toate eforturile
pentru realizarea consensului au fost epuizate şi nu s-a ajuns la o înţelegere, anexă
sau amendamentul la anexă va fi adoptat, că ultima modalitate, cu o majoritate de
trei pătrimi din numărul voturilor Părţilor prezente la întâlnire şi cu drept de vot.
Anexă sau amendamentul la anexă adoptat va fi comunicat depozitarului de către
secretariat, care îl va transmite tuturor Părţilor pentru a obţine acceptul acestora.
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5. O anexă sau un amendament la o anexă, altă decât anexă A sau B, care a fost
adoptat în concordantă cu paragrafele 3 şi 4 de mai sus, va intra în vigoare pentru
toate Părţile la prezentul Protocol în termen de 6 luni de la dată comunicării de către
depozitar acelor părţi spre adoptare sau amendare a anexei, cu excepţia acelor Părţi
care au notificat depozitarului, în scris, în acea perioadă, neacceptarea anexei sau
amendamentului la anexă. Anexă sau amendamentul la anexă va intra în vigoare
pentru părţile care îşi retrag notificarea de neacceptare în termen de 90 de zile de la
dată la care retractarea acestei notificări a fost primită de către depozitar.
6. Dacă adoptarea unei anexe sau a unui amendament la o anexă implică
un amendament la prezentul Protocol, acea anexă sau amendament la anexă nu va
intra în vigoare până când amendamentul respectiv la prezentul Protocol nu intra în
vigoare.
7. Amendamentele la anexele A şi B la prezentul Protocol trebuie să fie
adoptate şi să între în vigoare în concordantă cu procedura prezentată în art. 20, care
prevede că orice amendamente la anexă B trebuie să fie adoptate doar prin acordul
scris al părţii implicate.
Articolul 22
1. Fiecare Parte va avea dreptul la un vot, cu excepţia prevederilor paragrafului
2 de mai jos.
2. Organizaţiile regionale de integrare economică, în măsură competentei lor,
trebuie să îşi exercite dreptul la vot cu un număr de voturi egal cu numărul Statelor
membre care sunt Părţi la prezentul protocol. O astfel de organizaţie nu trebuie să
îşi exercite dreptul la vot dacă vreunul dintre Statele membre îşi exercita acest drept
şi viceversa.
Articolul 23
Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va trebui să fie depozitarul
prezentului Protocol.
Articolul 24
1. Prezentul protocol va fi deschis spre semnare şi va fi supus ratificării,
acceptării sau aprobării statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică,
care sunt Părţi la Convenţie. El va trebui să fie deschis spre semnare la sediul
Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York de la 16 martie 1998 până la 15 martie
1999. Prezentul Protocol va fi deschis pentru aderare începând cu a două zi de la
dată închiderii semnării. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare vor fi depuse la depozitar.
2. Orice organizaţie regională de integrare economică care devine parte la
prezentul Protocol, în care nici un membru component nu este Parte, va trebui să
se supună tuturor obligaţiilor cuprinse în prezentul Protocol. În cazul unor astfel de
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organizaţii, dacă unul sau mai multe State membre sunt Părţi la Protocol, organizaţia
şi Statele membre trebuie să decidă responsabilităţile ce le revin pentru îndeplinirea
obligaţiilor cuprinse în prezentul Protocol. În acest caz organizaţia şi Statele sale
membre nu sunt îndreptăţite să îşi exercite concomitent drepturile ce le revin din
prezentul Protocol.
3. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare
organizaţiile regionale de integrare economică trebuie să declare limitele de
competenţa în acord cu principiile ce guvernează acest Protocol. Aceste organizaţii
vor trebui, de asemenea, să informeze depozitarul, care va informa pe rând Părţile cu
privire la orice modificare substanţială în limita competentei lor.
Articolul 25
1. Prezentul Protocol intra în vigoare în a 90-a zi după dată la care nu mai
puţin de 55 de Părţi la Convenţie, încorporând şi Părţile incluse în anexă nr. I care
reprezintă în total cel puţin 55% din emisiile totale de bioxid de carbon pentru anul
1990 ale Părţilor incluse în anexă nr. I, şi au depus instrumentele de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Pentru scopurile acestui articol emisiile totale de bioxid de carbon pentru
anul 1990 ale Părţilor incluse în anexă nr. I înseamnă cantitatea comunicată la sau
după dată adoptării prezentului Protocol de către Părţile incluse în anexă nr. I la
primele lor comunicări naţionale, în conformitate cu art. 12 din Convenţie.
3. Pentru fiecare stat sau organizaţie regională de integrare economică ce
ratifică, aderă sau aprobă prezentul Protocol sau care aderă de aici încolo după
ce condiţiile stipulate în paragraful 1 de mai sus pentru intrarea în vigoare au fost
îndeplinite prezentul Protocol intra în vigoare în a 90-a zi după dată depunerii
instrumentelor sale de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
4. Pentru scopurile prezentului articol nici un instrument depus de o organizaţie
regională de integrare economică nu trebuie să fie considerat că suplimentar faţa de
cele depuse de Statele membre ale organizaţiei.
Articolul 26
Nu se admit rezerve la prezentul Protocol.
Articolul 27
1. Oricând, după 3 ani de la dată la care prezentul Protocol a intrat în vigoare
pentru o Parte, acea Parte poate să se retragă din acesta, adresând o notificare scrisă
depozitarului.
2. Orice astfel de retragere va trebui să aibă efect după expirarea unui an de
la dată înregistrării de către depozitar a notificării retragerii sau mai târziu, la dată
specificată în notificarea de retragere.
3. Orice Parte care se retrage din Convenţie trebuie considerată, de asemenea,
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că fiind retrasă şi din prezentul Protocol.
Articolul 28
Originalul acestui Protocol, al cărui text în limbile arabă, chineză, engleză,
franceză, rusă şi spaniolă este în egală măsură autentic, trebuie depus la secretarul
general al Naţiunilor Unite.
Adoptat la Kyoto la 11 decembrie 1997.
Ca mărturie, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul
Protocol la datele indicate.
ANEXA A:
Gaze cu efect de seră:
Dioxid de carbon (CO2)
Metan (CH4)
Peroxid de azot (N2O)
Hidrofluorocarburi (HFCs)
Perfluorocarburi (PFCs)
Hexafluorura de sulf (SF6)
Sectoare/categorii de surse
Energie:
Arderea combustibililor
Industrii energetice
Industrii producătoare şi construcţii
Transport
Alte sectoare
Altele
Emisii fugitive de la combustibili
Combustibili solizi
Petrol şi gaze naturale
Altele
Procese industriale:
Produse minerale
Industria chimică
Producţia metalelor
Alte producţii
Producţia de halocarburi şi hexafluorura de sulf
Consumul de halocarburi şi hexafluorura de sulf
Altele
Solvenţi şi alte produse
Agricultură
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Fermentaţie enterică
Gestionarea îngrăşămintelor naturale
Cultivarea orezului
Soluri agricole
Arderea savanelor
Arderea reziduurilor agricole în câmp
Altele
Deşeuri:
Depozitarea deşeurilor solide în teren
Manipularea apei uzate
Incinerarea deşeurilor
Altele
ANEXA B:
Statul parte
Angajament de limitare cantitativă sau de reducere (procentaj faţa de anul sau
perioadă de referinţă)
Australia 108
Austria 92
Belgia 92
Bulgăria*) 92
Canada 94
Croația*) 95
Republică Cehă*) 92
Danemarca 92
Estonia*) 92
Comunitatea Europeană 92
Finlanda 92
Franţa 92
Germania 92
Grecia 92
Ungaria*) 94
Islanda 110
Irlanda 92
Italia 92
Japonia 94
Letonia*) 92
Liechtenstein 92
Lituania*) 92
Luxemburg 92
Monaco 92
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Olandă 92
Nouă Zeelanda 100
Norvegia 101
Polonia*) 94
Portugalia 92
România*) 92
Federaţia Rusă*) 100
Slovacia*) 92
Slovenia*) 92
Spania 92
Suedia 92
Elveția 92
Ucraina*) 100
Regatul Unit al Mării Britanii şi Irlandei de Nord 92
Statele Unite ale Americii 93
________
*) Ţară în curs de tranziţie spre o economie de piaţă.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/
protocolul_de_la_kyoto/
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TRATATUL CU PRIVIRE
LA NEPROLIFERAREA ARMELOR
NUCLEARE (TNP)
Adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 12 iunie 1968
Statele care încheie prezentul Tratat, denumite mai jos „părţi la tratat”,
ținând seamă de consecinţele distrugătoare pe care le-ar avea pentru întreaga
omenire un război nuclear şi de necesitatea care rezultă din această de a depune
toate eforturile pentru a preîntâmpina pericolul izbucnirii unui asemenea război şi de
adoptă măsuri pentru a garantă securitatea popoarelor,
convinse că proliferarea armelor nucleare ar spori în mod considerabil
pericolul unui război nuclear,
în conformitate cu rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor
Unite, care cheamă la încheierea unui acord cu privire la preîntâmpinarea unei mai
largi răspândiri a armelor nucleare,
obligându-se să coopereze în vederea facilitării aplicării garanţiilor Agenţiei
Internaţionale pentru Energie Atomică la activităţile nucleare paşnice,
exprimând sprijinul lor pentru eforturile de cercetare, de dezvoltare şi pentru
alte eforturi menite să favorizeze aplicarea, în cadrul sistemului de garanţii al
Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a principiului controlării efective a
circuitului de surse şi materiale fisionabile speciale prin folosirea de instrumente şi
de alte mijloace tehnice în anumite puncte strategice,
afirmând principiul potrivit căruia avantajele utilizării paşnice a tehnologiei
nucleare, inclusiv orice produse tehnologice secundare care pot fi obţinute de către
statele posesoare de arme nucleare, că urmare a dezvoltării dispozitivelor explozive
nucleare, trebuie să fie accesibile pentru scopuri paşnice tuturor părţilor, atât
posesoare, cit şi neposesoare de arme nucleare,
convinse că în aplicarea acestui principiu toate părţile la prezentul Tratat au
dreptul de a participă la cel mai deplin schimb posibil de informaţii ştiinţifice şi
de a contribui – singure sau în colaborare cu alte state – la dezvoltarea continuă a
utilizării energiei atomice în scopuri paşnice,
declarând intenţia lor de a realiza la dată cea mai apropiată cu putinţă încetarea
cursei înarmărilor nucleare şi de a întreprinde măsuri efective în direcţia dezarmării
nucleare,
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cerând în mod insistent cooperarea tuturor statelor în vederea realizării acestui
obiectiv,
reamintind hotărârea exprimată de părţile la Tratatul din anul 1963 privind
interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosfera, în spaţiul extraatmosferic
şi sub apă, în preambulul acestui Tratat, de a căuta să realizeze încetarea tuturor
experiențelor cu arme nucleare pentru totdeauna şi de a continuă tratativele în acest
scop,
dorind să promoveze destinderea încordării internaţionale, precum şi întărirea
încrederii între state, în scopul de a facilită încetarea producţiei de arme nucleare,
lichidarea tuturor stocurilor existente şi eliminarea din arsenalele naţionale a armelor
nucleare şi a mijloacelor de transport al acestora, că urmare a unui tratat de dezarmare
generală şi totală sub un control internaţional strict şi eficace,
reamintind că, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite, statele trebuie să se
abţină în relaţiile lor internaţionale de a recurge la ameninţarea cu forţa sau folosirea
ei împotriva integrităţii teritoriale sau independentei politice a oricărui stat, ori în
orice alt mod incompatibil cu scopurile Naţiunilor Unite şi să promoveze stabilirea
şi menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, nedeturnând pentru armamente decât
minimum din resursele umane şi economice ale lumii,
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
Fiecare stat posesor de arme nucleare, parte la prezentul Tratat, se angajează
să nu transfere nimănui arme nucleare sau controlul asupra unor asemenea arme sau
dispozitive explozive nucleare, direct sau indirect, şi să nu ajute, să nu încurajeze sau
să ni incite, sub nicio formă, vreun stat care nu posedă arme nucleare, să fabrice sau
să obţină în orice alt mod arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare sau
controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive explozive.
Articolul 2
Fiecare stat neposesor de arme nucleare, parte la prezentul Tratat, se angajează
să nu accepte din partea nimănui transmiterea de arme nucleare ori alte dispozitive
explozive nucleare sau controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive
explozive, direct sau indirect; să nu fabrice şi nici să dobândească în alt mod
arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare şi să nu caute să obţină sau
să primească vreun ajutor pentru fabricarea armei nucleare sau a altor dispozitive
explozive nucleare.
Articolul 3
1. Fiecare stat neposesor de arme nucleare, parte la Tratat, se angajează să
accepte garanţiile stipulate într-un acord care va fi negociat şi încheiat cu Agenţia
Internaţională pentru Energie Atomică, în conformitate cu Statutul Agenţiei
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Internaţionale pentru Energie Atomică şi cu sistemul de garanţii al agenţiei, în scopul
exclusiv de a verifica îndeplinirea obligaţiilor asumate de acest stat în termenii
prezentului Tratat, în vederea împiedicării deturnării energiei nucleare de la utilizările
sale paşnice spre fabricarea de arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare.
Procedurile de punere în aplicare a garanţiilor cerute de prezentul articol se vor aplică
asupra materiilor brute şi materialelor fisionabile speciale, fie că aceste materii sau
materiale sunt obţinute, prelucrate sau utilizate în orice instalaţie nucleară principală,
fie că se afla în afară oricărei asemenea instalaţii. Garanţiile cerute de prezentul articol
se vor aplică tuturor materiilor brute sau tuturor materialelor fisionabile speciale în
toate activităţile nucleare paşnice exercitate pe teritoriul acestui stat, sub jurisdicţia
să sau întreprinse sub controlul sau în orice alt loc.
2. Fiecare stat parte la Tratat se angajează să nu furnizeze:
a. materii brute sau materiale fisionabile speciale sau
b. echipament sau material proiectat ori pregătit în mod special pentru
prelucrarea, utilizarea sau producerea de materiale fisionabile speciale, niciunui
stat neposesor de arme nucleare, pentru scopuri paşnice, dacă aceste materii brute
sau materiale fisionabile speciale nu sunt supuse garanţiilor în termenii prezentului
articol.
3. Garanţiile cerute de prezentul articol se vor aplică în aşa fel incit să corespundă
prevederilor articolului 4 al prezentului Tratat şi să nu stânjenească dezvoltarea
economică sau tehnologică a părţilor la Tratat sau cooperarea internaţională în
domeniul activităţilor nucleare paşnice, inclusiv schimburile internaţionale de
materiale şi echipamente nucleare pentru prelucrarea, utilizarea sau producerea de
materiale nucleare pentru scopuri paşnice, în conformitate cu dispoziţiile prezentului
articol şi cu principiul aplicării garanţiilor, enunţat în preambul.
4. Statele neposesoare de arme nucleare, părţi la Tratat, vor încheia acorduri cu
Agenţia Internaţională de Energie Atomică, pentru a îndeplini cerinţele prezentului
articol, fie individual, fie împreună cu alte state, în conformitate cu Statutul Agenţiei
Internaţionale pentru Energie Atomică. Negocierea acestor acorduri va începe în
termen de 180 de zile de la intrarea iniţială în vigoare a prezentului Tratat. Pentru
statele care vor depune instrumentele lor de ratificare sau de aderare după perioadă
de 180 de zile, negocierea acestor acorduri va începe cel mai târziu la dată depunerii
instrumentelor de ratificare sau aderare. Aceste acorduri vor intra în vigoare cel mai
târziu la 18 luni de la dată începerii negocierilor.
Articolul 4
1. Nicio dispoziţie din prezentul Tratat nu va fi interpretată că fiind de natură
să afecteze dreptul inalienabil al tuturor părţilor la tratat de a dezvolta cercetarea,
producţia şi folosirea energiei nucleare în scopuri paşnice, fără discriminare şi în
conformitate cu prevederile articolelor 1 şi 2 ale prezentului Tratat.
2. Toate părţile la Tratat se angajează să înlesnească şi au dreptul de a participă
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la cel mai larg schimb posibil de echipament, materiale şi informaţii ştiinţifice şi
tehnologice în vederea folosirii paşnice a energiei nucleare.
Părţile la Tratat, în măsură să o facă, vor trebui, de asemenea, să colaboreze,
contribuind separat sau împreună cu alte ţări sau organizaţii internaţionale, la
dezvoltarea viitoare a aplicaţiilor energiei nucleare în scopuri paşnice, îndeosebi
pe teritoriile statelor neposesoare de arme nucleare, părţi la Tratat, luând în mod
corespunzător în considerare nevoile regiunilor lumii care sunt în curs de dezvoltare.
Articolul 5
Fiecare parte la Tratat se angajează să ia măsuri corespunzătoare pentru a
asigură că, în conformitate cu acest Tratat, sub o supraveghere internaţională
adecvată şi prin proceduri internaţionale corespunzătoare, avantajele care ar rezultă
de pe urmă oricăror aplicaţii paşnice ale exploziilor nucleare vor fi accesibile statelor
neposesoare de arme nucleare, părţi la Tratat, pe o baza nediscriminatorie şi că
pentru aceste părţi costul dispozitivelor explozive folosite va fi cit mai redus cu
putinţă şi va exclude orice sarcina financiară pentru cercetare şi dezvoltare. Statele
neposesoare de arme nucleare, părţi la Tratat, vor putea obţine asemenea beneficii,
că urmare a unei înţelegeri sau a unor înţelegeri internaţionale speciale, printr-un
organism internaţional adecvat, în care statele neposesoare de arme nucleare vor fi
reprezentate în mod corespunzător. Negocieri în această privinţa vor începe cit mai
curând posibil după intrarea în vigoare a Tratatului. Statele neposesoare de arme
nucleare, părţi la Tratat, vor putea, de asemenea, să obţină, dacă doresc această,
astfel de beneficii că urmare a unor acorduri bilaterale.
Articolul 6
Fiecare dintre părţile la Tratat se angajează să continue cu bună credinţă
negocieri asupra unor măsuri eficace referitoare la încetarea cursei înarmărilor
nucleare la o dată apropiată şi la dezarmarea nucleară, precum şi cu privire la un
tratat de dezarmare generală şi totală, sub un control internaţional strict şi eficace.
Articolul 7
Nicio prevedere din prezentul Tratat nu afectează dreptul vreunui grup de state
de a încheia tratate regionale pentru a asigură absenţa totală de arme nucleare pe
teritoriile respective.
Articolul 8
1. Orice parte la Tratat poate propune amendamente la acest Tratat. Textul
oricărui amendament propus va fi supus guvernelor depozitare, care îl vor comunică
tuturor părţilor la Tratat. După aceea, dacă o treime sau mai mult, din părţile la Tratat
o vor cere, guvernele depozitare vor convocă o conferinţă la care vor invita toate
părţile la Tratat, pentru a examina un asemenea amendament.
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2. Orice amendament la prezentul Tratat va trebui aprobat cu o majoritate
de voturi a tuturor părţilor la Tratat, inclusiv voturile tuturor statelor posesoare de
arme nucleare, părţi la Tratat şi ale tuturor celorlalte părţi care la dată comunicării
amendamentului sunt membre ale Consiliului Guvernatorilor al Agenţiei
Internaţionale pentru Energie Atomică. Amendamentul va intra în vigoare pentru
fiecare parte care va depune instrumentele sale de ratificare a amendamentului, din
momentul depunerii instrumentelor de ratificare de către majoritatea părţilor, inclusiv
a instrumentelor de ratificare ale tuturor statelor posesoare de arme nucleare, părţi
la Tratat, şi ale tuturor celorlalte părţi care la dată difuzării amendamentului sunt
membre ale Consiliului Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie
Atomică. Ulterior, acesta va intra în vigoare pentru orice altă parte din momentul
depunerii instrumentelor sale de ratificare a amendamentului.
3. La 5 ani după intrarea în vigoare a prezentului Tratat, la Geneva (Elveția)
va avea loc o conferinţă a părţilor, pentru a examina modul de funcţionare a
Tratatului, spre a se asigură că obiectivele din preambul şu prevederile Tratatului se
realizează. După aceea, la intervale de 5 ani, o majoritate a părţilor la Tratat poate
obţine, supunând o propunere în acest sens guvernelor depozitare, convocarea altor
conferinţe, având acelaşi obiectiv de a examina modul de funcţionare a Tratatului.
Articolul 9
1. Prezentul Tratat este deschis spre semnare tuturor statelor. Oricare stat care
nu va fi semnat prezentul Tratat până la intrarea lui în vigoare, în conformitate cu
punctul 3 al prezentului articol, va putea să adere la el în orice moment.
2. Prezentul Tratat va fi supus ratificării statelor semnatare. Instrumentele de
ratificare şi instrumentele de aderare vor fi depuse spre păstrare guvernelor Uniunii
Republicii Socialiste Sovietice, Regatului Unit al Mării Britanii şi Irlandei de Nord
şi Statelor Unite ale Americii, care sunt desemnate prin prezentul Tratat în calitate
de guverne depozitare.
3. Prezentul Tratat va intra în vigoare după ratificarea să de către statele ale
căror guverne au fost desemnate că depozitare ale tratatului şi de către altă 40 de
state semnatare ale Tratatului şi după depunerea instrumentelor lor de ratificare.
Pentru scopurile prezentului Tratat, un stat posesor de arme nucleare este statul care
a produs şi detonat o armă nucleară sau orice alt dispozitiv nuclear exploziv înainte
de 1 ianuarie 1967.
4. Pentru statele ale căror instrumente de ratificare sau de aderare vor fi depuse
după intrarea în vigoare a prezentului Tratat, el va intra în vigoare la dată depunerii
instrumentelor de ratificare sau de aderare.
5. Guvernele depozitare vor informa fără întârziere toate statele semnatare
sau pe cele care au aderat la prezentul Tratat despre dată fiecărei semnări, despre
dată depunerii fiecărui instrument de ratificare sau de aderare, despre dată intrării în
vigoare a prezentului Tratat şi despre dată primirii oricărei cereri de convocare a unei
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conferinţe, precum şi despre orice alte comunicări.
6. Prezentul Tratat va fi înregistrat de către guvernele depozitare în conformitate
cu articolul 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 10
1. Fiecare parte, în exercitarea suveranităţii sale naţionale, are dreptul să se
retragă din Tratat dacă decide că evenimente extraordinare legate de conţinutul
prezentului Tratat au pus în pericol interesele supreme ale ţării sale. Despre această
retragere ea trebuie să notifice cu 3 luni înainte tuturor celorlalte părţi la Tratat şi
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această notificare trebuie
să conţină o declaraţie cu privire la evenimentele extraordinare pe care ea le consideră
că punând în pericol interesele sale supreme.
2. La 25 de ani după intrarea în vigoare a Tratatului, se va convocă o conferinţă
în scopul de a hotărî dacă Tratatul va rămâne în vigoare pe termen nedefinit sau
va fi prelungit pentru o perioadă sau mai multe perioade determinate suplimentare.
Această hotărâre va fi adoptată cu majoritatea părţilor la Tratat.
Articolul 11
Prezentul Tratat, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză,
rusă şi spaniolă sunt în egală măsură autentice, va fi depus în arhivele guvernelor
depozitare. Copii de pe prezentul Tratat, autentificate în mod corespunzător vor fi
expediate de către guvernele depozitare guvernelor statelor care au semnat tratatul
sau au aderat la el.
Drept pentru care subscrişii, împuterniciţi în bună şi cuvenită formă în acest
scop, au semnat prezentul Tratat.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internaţionale/
tratat_neproliferarea_armelor_nucleare/
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STRATEGIA NAŢIUNILOR UNITE
DE COMBATERE A TERORISMULUI
Eforturile Naţiunilor Unite în luptă împotriva terorismului au fost ghidate de
strategia globală adoptată de statele membre în septembrie 2006. Strategia Naţiunilor
Unite de Combatere a Terorismului – având formă unei Rezoluţii şi a unui Plan de
Acţiune (A/RES/60/2008) – este un instrument unic pentru îmbunătăţirea rezultatelor
luptei împotriva terorismului la nivel naţional, regional şi internaţional. Adoptarea
să marchează primul moment din istoria Naţiunilor Unite în care statele membre
au căzut de acord asupra unui cadru strategic şi operaţional de luptă împotriva
terorismului. O dată cu Rezoluţia Adunării Generale (A/RES/62/272) din septembrie
2008, statele membre şi-au reafirmat angajamentul faţa de Strategie şi au susţinut
întărirea eforturilor în implementarea să. Strategia are la baza patru piloni de acţiune:
măsuri care să stabilească ce anume contribuie la răspândirea terorismului; măsuri
de prevenire şi combatere a terorismului; măsuri de construire a capacităţii statelor
de a preveni şi de a combate terorismul şi întărirea rolului sistemului ONU în acest
sens; măsuri de asigurare a respectării drepturilor omului pentru toţi şi supremaţia
legii că baza a luptei împotriva terorismului.

Punctele strategiei
• Strategia este primul cadru lărgit, colectiv şi internaţional adoptat în luptă
împotriva terorismului. Se bazează pe condamnarea consistenţă, uniechivocă şi
puternică a terorismului sub toate formele şi manifestările sale, comis de oricine,
oriunde şi în orice scop, de către statele membre.
• Strategia stabileşte până la cincisprezece măsuri concrete de identificare a
condiţiilor care favorizează răspândirea terorismului, precum şi de întărire a capacităţii
individuale şi colective a statelor şi a ONU de a preveni şi combate terorismul, toate
acestea în timp ce se asigură protecţia drepturilor omului şi susținerea supremației
legii.
• Strategia adună laolaltă o serie de noi propuneri de îmbunătăţire a activităţilor
derulate de către statele membre, sistemul Naţiunilor Unite şi alţi actori internaţionali,
organizaţii regionale şi sub-regionale, toate într-un cadru strategic comun.
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• Responsabilitatea principală de aplicare a Strategiei revine statelor membre,
dar unele acţiuni necesită sprijinul Naţiunilor Unite. Acest angajament a fost reafirmat
de către statele membre în timpul revizuirii Strategiei, în 2008.
• Strategia include un număr important de iniţiative, cum ar fi:
• Îmbunătăţirea coerentei şi a eficienţei luptei împotriva terorismului la nivel
de asistenta tehnică, astfel încât toate statele să-şi poată juca rolul în mod eficient
• Aplicarea unor mecanisme de asistenta a victimelor terorismului şi a familiilor
acestora, promovarea solidarităţii internaţionale faţa de victimele terorismului.
• Conştientizarea ameninţării reprezentate de bioterorism prin stabilirea unei
baze de date unice şi lărgite a incidentelor biologice, concentrarea pe îmbunătăţirea
sistemului de sănătate publică al statelor şi sublinierea necesităţii de a ne asigură
că avansul biotehnologiei nu este folosit în slujba terorismului sau în alte scopuri
ilegale, ci numai spre binele public
• Implicarea societăţii civile, a organizaţiilor regionale şi sub-regionale în
luptă împotriva terorismului şi dezvoltarea de parteneriate cu sectorul privat pentru
prevenirea atacurilor teroriste asupra ţintelor vulnerabile
• Explorarea mijloacelor inovatoare pentru a sublinia ameninţarea tot mai
mare pe care o reprezintă terorismul în spaţiul virtual (Internet)
• Modernizarea vămilor şi a sistemelor de control, precum şi creşterea gradului
de securitate a documentelor de călătorie pentru a preveni transportul teroriştilor şi
al materialelor ilegale
• Îmbunătăţirea cooperării pentru a combate spălarea de bani şi finanţarea
terorismului
• Strategia specifică în mod clar că terorismul nu poate fi asociat cu nicio
religie, naţionalitate, civilizaţie sau grup etnic.
• Strategia reafirmă responsabilitatea statelor de a nu favoriză finanţarea
teroriştilor şi rolul lor în stoparea teroriştilor în obţinerea azilului politic, aducandu-i
în justiţie pe principiul extrădării sau al jurisdicţiei.
• Strategia cere statelor membre să ratifice şi să aplice prevederile celor 16
instrumente deja existente (13 instrumente şi trei amendamente) în vederea creării şi
consolidării bazei legale pentru luptă internaţională împotriva terorismului.
• Abordarea celor patru piloni încurajează şi permite statelor membre să adopte
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o abordare integrală similară pentru a luptă împotriva terorismului la nivel naţional
şi să creeze un cadru comun pentru coordonarea regională şi globală a eforturilor lor.
• Strategia creează o platforma comună pentru că acţiunile Naţiunilor Unite
să aducă împreună cele 24 de programe, birouri, departamente şi agenţii, inclusiv
departamentele specializate în luptă împotriva terorismului din Consiliul de
Securitate. Serveşte că şi cadru de coordonare pentru acele entităţi aduse laolaltă sub
umbrelă United Nations Counter-Terorism Implementation Task Force care a fost
înfiinţată de către Secretarul General în 2005.
• Strategia se concentrează pe apărarea drepturilor omului şi pe susţinerea
supremaţiei legii nu doar prin aceea că a dedicat unul dintre cei patru piloni acestor
aspecte, ci şi prin angajamentul de a aminti în mod constant importantă respectării
drepturilor omului în timp ce se iau măsuri pentru implementarea celorlalţi piloni.
Importantă promovării şi protejării drepturilor omului în contextul luptei împotriva
terorismului a fost specificată şi în Rezoluţia A/RES/62/272 din septembrie 2008,
când statele membre au revizuit aplicarea Strategiei.
• Strategia este un document viu care permite revizuirea să periodică de către
statele membre. O prima revizuire a avut loc în septembrie 2008 de către Adunarea
Generală ONU, când s-a pus accentul pe întărirea aplicării acesteia. Următoarea
revizuire a Strategiei este prevăzută pentru anul 2010.
• Prin reafirmarea angajamentului lor faţa de Strategie în septembrie 2008,
cele 192 de state membre ale Naţiunilor Unite nu numai că şi-au reînnoit sprijinul
vizavi de conţinutul documentului, dar au reiterat o soluţie comună în aplicarea
acesteia într-o manieră integrată şi sub toate aspectele sale.
Pentru mai multe informaţii va rugăm vizitatiwww.un.org/terrorism/strategy
Aplicarea Strategiei de Combatere a Terorismului
Strategia Naţiunilor Unite de Combatere a Terorismului (A/RES/06/288) –
adoptată de către Adunarea Generală la 8 septembrie 2006 – este primul document
cadru aprobat în mod colectiv la nivel global care pune în discuţie problemă
terorismului. În septembrie 2008, toate cele 192 de State membre au confirmat
angajamentul lor deplin faţa de aplicarea principiilor Strategiei şi în consecinţă faţa de
aplicarea acesteia (A/RES/62/272). Strategia, prin planul sau de acţiune ce are patru
piloni tematici, oferă măsuri concrete pe care să le adopte statele membre în mod
individual şi colectiv: identificarea condiţiilor care duc la răspândirea terorismului,
prevenirea şi combaterea terorismului şi întărirea capacităţii statelor în acest sens,
protecţia drepturilor omului şi sprijinirea aplicării legii. Strategia cere statelor
membre să colaboreze în cadrul sistemului ONU, iar entităţilor Organizaţiei să ofere
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asistenta statelor membre pentru a putea aplică prevederile planului de acţiune.
Departamentele, Fondurile şi Agenţiile Naţiunilor Unite au acţionat deja pe
diferite teme stabilite de cei patru piloni tematici ai Strategiei, atât în mod individual,
cât şi colectiv, în cadrul CTITF. Counter Terrorism Implementation Task Force a
fost înfiinţată în 2005 de către Secretarul General ONU şi activează pentru a asigură
coordonarea şi coerentă acţiunilor entităţilor din sistemul ONU care acţionează
împotriva terorismului. Prin intermediul sau s-a stabilit un forum pentru diseminarea
de informaţii şi pentru o colaborare cât mai strânsă în cadrul sistemului Naţiunilor
Unite, stabilindu-se în acest sens grupuri de lucru care să acţioneze în diferite arene
tematice conform Strategiei.
În cele ce urmează va prezentăm un rezumat al acţiunilor întreprinse de statele
membre CTITF în mod individual şi colectiv, în vederea oferirii de asistenta statelor
membre în demersul lor de aplicare a Strategiei. Pentru mai multe informaţii despre
acţiunile întreprinse pentru implementarea Strategiei de către membrii CTITF,
consultaţi Raportul Secretarului General „Strategia Naţiunilor Unite de Acţiune
Împotriva Terorismului: activităţi ale sistemului ONU în aplicarea Strategiei”
(A/62/898, Iulie 2008).

Identificarea condiţiilor care conduc la răspândirea terorismului
Conform acestui pilon tematic, Statele Membre trebuie să identifice condiţiile
care conduc la răspândirea terorismului prin îmbunătăţirea programelor de prevenire
a conflictelor, negociere, mediere, conciliere, menţinere şi construire a păcii. Ele
trebuie, de asemenea, să acorde importantă iniţiativelor care promovează tolerantă
inter-religioasă şi interculturala, care reduc marginalizarea grupurilor vulnerabile,
cum ar fi tinerii, şi care promovează incluziunea socială. Statele membre trebuie
să ţină cont de nevoile victimelor prin adoptarea de sisteme de asistenta la nivel
naţional şi regional.
• Departamentul de Afaceri Politice (Department of Political Affairs – DPA)
mizează pe prevenirea conflictelor prin asistenta oferită Secretarului General,
emisarilor săi speciali şi misiunilor politice angajate în diplomaţia preventivă. DPA
colaborează totodată şi cu alte entităţi ONU, cu statele membre, organizaţiile regionale
şi sub-regionale şi cu societatea civilă în prevenirea conflictelor. Reprezentanţii
speciali şi emisarii Secretarului General au facilitat încheierea de acorduri de pace în
multe zone de conflict din lume. Că urmare a deciziilor luate la Summitul Mondial
din 2005, s-a constituit o Unitate Suport de Mediere în cadrul DPA care să ofere
sprijin operaţional proceselor de pace şi care să reprezinte un depozitar de informaţii
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pentru mediatori. În prima jumătate a anului 2008, DPA a utilizat această Unitate
pentru a oferi sprijin în 15 procese de mediere a păcii.
• Organizaţia pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultura a Naţiunilor Unite (UNESCO)
promovează dialogul între civilizaţii, culturi şi popoare, inclusiv dialogul interreligios, prin intermediul schimburilor de experienţa pe tema calităţii educaţiei la
diferite nivele ale societăţii care promovează drepturile omului, cetăţenia participativă
şi tolerantă, reţele ale jurnaliştilor din mai multe medii culturale şi training-uri pe tema
medierii interculturale. UNESCO cere contribuţia Agenţiilor şi Programelor ONU
cu privire la aderarea şi aplicarea de către acestea a Programului de Acţiune într-o
Cultura a Păcii, prezentandu-l sistematic şi consolidat în documentele oficiale ale
ONU. Exemple ale activităţii UNESCO în acest sens pot fi Conferinţă Internaţională
„Tinerii la răscruce de drumuri - un viitor fără violentă” care a avut loc în Bahrain în
iunie 2008 sau Conferinţă de la Copenhaga „Educaţie pentru Dialog Intercultural”,
din octombrie 2008. UNESCO promovează instrumente, cum ar fi „Ghidul de
Educaţie Interculturala” şi a stabilit o Platforma Intersectoriala „Contribuind la
dialogul între civilizaţii şi culturi şi la o cultura a păcii”.
• Departamentul de Informate Publice colaborează cu statele membre, mass
media, instituţiile educaţionale şi cu societatea civilă pentru a promovă dialogul,
respectul, tolerantă şi diversitatea culturală. DIP a organizat o serie de seminarii
întitulate „Să nu învăţăm intolerantă”, care au avut drept scop examinarea diferitelor
manifestări ale intolerantei şi discutarea modului în care acestea pot fi prevenite prin
educaţie şi prin accesul la informaţie. Seminariile care au avut loc până acum s-au
concentrat pe teme că antisemitismul şi islamofobia, rolul mass mediei, prevenirea
genocidelor şi rolul caricaturilor politice în arta. Următorul seminar va avea că tema
pericolul urii în spaţiul cibernetic.
• Raportorul Special pentru Promovarea şi Protecţia Drepturilor Omului în
Acţiunile Împotriva Terorismului, operează în cadrul noului Consiliu al Drepturilor
Omului, promovează rolul respectării drepturilor omului în procesul de eliminare
a condiţiilor favorabile răspândirii terorismului. Acestea sunt puse în practică prin
munca la nivel naţional, inclusiv prin vizite în statele respective, şi prin elaborarea de
rapoarte tematice pentru Consiliul Drepturilor Omului şi Adunarea Generală.
• Institutul de Cercetare Inter-regional al Naţiunilor Unite în domeniul
Criminalităţii şi Justiţiei a construit, împreună cu Alianţa ONU pentru Civilizaţie,
un proiect care are drept scop promovarea dialogului intercultural şi inter-religios în
statele mediteraneene.
• Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile este în proces de dezvoltare a unei
convenţii internaţionale care va stabili un mecanism de compensare suplimentară a
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rudelor victimelor terorismului care implică aviaţia civilă.
• În afară de acţiunile individuale întreprinse de membrii CTITF, aceştia au
depus şi eforturi comune în grupurile de lucru pentru „Prevenirea şi Rezolvarea
Conflictelor”, „Îndepărtarea Radicalismului şi Extremismului care conduc la
Terorism” şi „Sprijinul pentru Victimele Terorismului”. Activităţile acestor grupuri
de lucru includ oferirea de îndrumări mediatorilor de pace şi negociatorilor ONU
cu privire la analizarea aspectelor pe care le implică activitatea lor împotriva
terorismului; acţiuni comune ale statelor membre împotriva radicalismului;
organizarea unui simpozion internaţional pentru a sprijini victimele terorismului,
reunind reprezentanţi ai statelor membre, ai victimelor terorismului şi ai societăţii
civile pentru a împărtăşi din experienţa lor şi pentru a emite recomandări.
Prevenirea şi combaterea terorismului
După cum se recunoaşte în Strategie, teroriştii au nevoie atât de mijloace
pentru a-şi duce la bun sfârşit atacurile, cât şi de un set de ţinte valoroase, de aceea,
conform acestui pilon tematic o mare varietate de acţiuni sunt recomandate statelor
membre pentru a nu permite accesul teroriştilor la resurse şi pentru a proteja anumite
ţinte vulnerabile.
• Şaisprezece instrumente legale universale (13 instrumente şi trei
amendamente) au fost dezvoltate şi adoptate sub auspiciile Naţiunilor Unite şi
organizaţiilor interguvernamentale aferente. Majoritatea acestor instrumente sunt în
vigoare şi oferă un cadru legal pentru acţiuni multilaterale împotriva terorismului
şi încriminează anumite acte de terorism, inclusiv jefuirea civililor, luarea de
ostateci, atacuri cu bombă, finanţarea activităţilor teroriste. Acestea sunt completate
de rezoluţii ale Adunării Generale (49/60, 51/210 şi 60/288) şi ale Consiliului de
Securitate (1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004), 1566 (2004) şi 1624 (2005)).
• Comitetul de Acţiune Împotriva Terorismului şi Directoratul Executiv al
Comitetului sunt responsabile pentru monitorizarea implementării rezoluţiilor 1371
(2001) şi 1624 (2005) ale Consiliului de Securitate şi pentru facilitarea asistentei
tehnice pentru statele care o solicita. Pe baza rapoartelor multiple ale celor 192 de
state membre şi a surselor adiţionale de informare, Comitetul a întocmit evaluările
preliminare ale implementării rezoluţiei 1371 (2001) de către toate statele membre
şi s-a angajat de atunci într-un dialog cu acestea pentru a se asigură că aceste direcţii
sunt suficient de largi şi de precise. Comitetul a întreprins de asemenea vizite în 37
de state membre, alte 13 vizite fiind deja planificate.
• Sub regimul de sancţiune a Al-Qaida şi a talibanilor, care este administrat
de Comitetul 1267 al Consiliului de Securitate, Consiliul cere statelor să impună
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interdicţii de circulaţie şi embargo pe armele tuturor indivizilor şi entităţilor care
se afla pe Listă Consolidată a Comitetului 1267 pe baza legăturilor acestora cu AlQaida, Osama Bin Laden şi/sau cu talibanii. Aceste sancţiuni se aplică oriunde s-ar
afla indivizii şi entităţile menţionate. Din februarie 2009, Listă Consolidată conţine
396 nume de indivizi şi 112 entităţi, iar 48 de state au impus sancţiuni financiare pe
baza acestei liste.
• Echipa de Monitorizare care asista Comitetul 1267 în promovarea şi
aplicarea acestor sancţiuni a adunat până în prezent nouă rapoarte de sinteză cu
privire la aplicarea sancţiunilor, schimbarea în ceea ce priveşte natură ameninţărilor
de la apariţia Al-Qaida şi a talibanilor şi cele mai bune măsuri pentru a le face
faţa. Echipa a vizitat peste 80 de state membre pentru a discuta cu acestea cum
să îmbunătăţească regimul sancţiunilor şi a stabilit un regim de cooperare cu 34
de organisme internaţionale şi regionale. A stabilit, de asemenea, patru grupuri de
informaţii şi agenţii de securitate din mai multe state şi un grup de bancheri şi alte
forme de grupuri financiare private, pentru a colectă cât mai multe propuneri.
• Comitetul stabilit în baza rezoluţiei 1540 (2004) şi experţii săi au examinat
rapoartele din 155 de state membre (dintre care 102 au oferit informaţii suplimentare
celor solicitate) şi dintr-o organizaţie (Uniunea Europeană) în eforturile lor de a
respecta prevederile rezoluţiei 1540 (2004) a Consiliului de Securitate, în timp ce se
lucra la identificarea deficientelor şi la îmbunătăţirea sugestiilor pentru a împiedica
actorii non-statali să între în posesia armelor de distrugere în masă şi a componentelor
acestora.
• Componentă militară a operaţiunilor de menţinere a păcii ale Naţiunilor
Unite a oferit în ultimii cinci ani un mediu mai sigur în 16 zone de conflict din
întreaga lume. Acest fapt a ajutat la limitarea oportunităţilor teroriste din aceste
regiuni.
• Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică aplică cel de-al doilea
Plan de Securitate Nucleară (NSP) – primul a acoperit perioadă 2002-2005, iar al
doilea perioadă 2006-2009 – prin care se doreşte îmbunătăţirea securităţii globale
a materialelor radioactive în folosinţă, depozitarea şi transportul substanţelor
radioactive şi sprijinirea statelor în construirea propriului regim de siguranţă nucleară.
• Departamentul pentru Dezarmare (Office of Disarmament Affairs)continuă
să construiască o singură baza de date cu bio-incidente, aşa cum o cere Strategia.
Baza de date este disponibilă pentru proiecte pilot desfăşurate de statele membre, la
cerere. În mod adiţional, DD este mandatat să updateze şi să menţină listă cu experţi
şi laboratoare disponibilă Secretarului General în vederea investigaţiilor eficiente cu
privire la diferitele arme biologice folosite. În 2008, Biroul a continuat să actualizeze
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listă experţilor şi a laboratoarelor, punând accent pe capacităţile tehnice ale fiecăruia.
Această actualizare a permis identificarea unor puncte sensibile în anumite domenii
de expertiză. Sub mandatele existente, DD continuă să lucreze la ghidarea tehnică şi
procedurală pentru diferite investigaţii.
• Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile încheie tratate, stabileşte standarde
internaţionale şi recomandă practici (SARPs), precum şi material de ghidare pentru
protejarea avioanelor, a aeroporturilor şi a altor facilităţi de navigaţie aeriană.
SARPs adoptate de Consiliul sau acoperă, printre altele, măsuri pentru prevenirea
interferentelor în afară legii şi facilitează procedura de trecere a graniţelor. Începând
cu 2002, OIAC a efectuat peste 181 audite pe securitatea aviaţiei pentru a determină
nivelul de aplicare a standardelor de aviaţie. În 2008 a iniţiat un al doilea ciclu de
audit, iar până la 31 ianuarie 2009 au fost efectuate deja 25 de vizite de audit. OIAC
continuă să sprijine eforturile statelor pentru a rezolva deficientele în materie de
siguranţă şi securitate identificate prin audit, căutând resurse de la state, organizaţii
internaţionale, industrie şi alte părţi interesate.
• Organizaţia Maritimă Internaţională a adoptat măsuri obligatorii pentru a
întări securitatea maritimă, inclusiv Codul de Securitate pentru Navele Internaţionale
şi Facilităţile Portuare care a fost aplicat de către 158 de state membre reprezentând
99% din flotă comercială mondială (în jur de 40 000 de nave) angajata în voiaje
internaţionale, aproape 10 000 de facilităţi portuare dezvoltandu-şi şi având aprobate
planurile de securitate.
• Biroul Naţiunilor Unite pentru Combaterea Criminalităţii şi a Drogurilor
sprijină statele membre să-şi consolideze cooperarea internaţională în combaterea
actelor care ar putea fi legate de terorism, inclusiv traficul de droguri sub toate
aspectele sale, comerţul ilegal cu arme şi spălarea banilor. Biroul asista statele în
ratificarea şi aplicarea Convenţiei ONU împotriva Crimei Organizate Transnaţionale,
a celor 3 protocoale şi a Convenţiei ONU împotriva Corupţiei, asistandu-le în
folosirea prevederilor acestor instrumente în cercetarea spetelor penale naţionale,
în adoptarea de noi cadre de asistenta legală reciprocă, extrădare, în cooperarea
în materie de consolidare legislativă, precum şi în întărirea asistentei tehnicei şi a
formării profesionale.
• Institutul Inter-regional de Cercetare al Naţiunilor Unite în domeniul
Criminalităţii şi Justiţiei a lansat, în colaborare cu Comisia Europeană şi cu
asistenta tehnică a IAEA, OPCW, EUROPOL, WCO şi Centrul SECI, un Sistem
de Management al Informaţiei pentru a preveni traficul ilicit şi folosirea în scopuri
teroriste a materialelor chimice, biologice radiologice sau nucleare în Europa de SudEst şi în Caucaz. Programul îşi propune să îmbunătăţească schimbul de informaţii şi
expertiză între ţări şi organizaţii internaţionale şi regionale.
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• Organizaţia Mondială a Sănătăţii e preocupată de acordurile de sănătate publică
şi de soluţionarea urgentelor în materie de sănătate cu o dimensiune internaţională,
indiferent de origine sau sursă, în cadrul Reglementărilor Internaţionale de Sănătate
(2005). Un Sistem de Alertă şi Răspuns Global detectează evenimentele legate de
sănătatea publică, produce o evaluare a riscurilor şi este capabil să mobilizeze o reţea
internaţională de parteneri în domeniul sănătăţii publice pentru a asista ţările. A fost
pregătit un ghid pentru a asista ţările să evalueze şi să-şi amelioreze capacitatea de
gestiune a sănătăţii publice în domeniul incidentelor teroriste de natură biologică,
chimică, radiologică sau nucleară. OMS a dezvoltat standarde şi furnizează programe
de formare în biosiguranta şi biosecuritatea laboratoarelor, pentru a încuraja utilizarea
şi păstrarea în siguranţă a materialelor biologice, reducând astfel riscul diversiunii
lor.
• Organizaţia Internaţională a Politiei (INTERPOL), cea mai mare organizaţie
internaţională de profil, cu 187 de state membre, oferă printr-o Unitate Specială un
forum pentru experţii în domeniul combaterii terorismului în care se schimbă bune
practici, precum şi informaţii operaţionale pentru a identifică grupurile teroriste
active şi membrii acestora, inclusiv ierarhiile organizaţionale, metodele de training,
finanţarea şi recrutarea pentru suspecţilor şi grupurilor teroriste. INTERPOL posedă
o gamă largă de baze de date globale care conţin informaţii cheie (de exemplu
indivizi daţi în urmărire, amprente, fotografii, profile ADN, etc) şi a dezvoltat
tehnologii pentru aceste date, în special baza să de date cu Documentele de Călătorie
Furate şi Pierdute (SLTD) disponibilă la punctele de trecere a frontierei. INTERPOL
coordonează schimbul de alerte şi avertismente despre teroriştii sau suspecţii daţi în
urmărire şi asista Consiliul de Securitate al ONU în aplicarea sancţiunilor împotriva
Al-Qaida şi a talibanilor, furnizând autorităţilor preocupate de consolidarea legislativă
informaţii relevante despre indivizi şi entităţi care se supun regimului de sancţiuni
ONU. La cerere, INTERPOL asista statele membre în investigaţiile acestora după un
act terorist, mobilizând Echipele de Răspuns la Accidente (IRT). În plus, tot la cerere,
INTERPOL poate mobiliză o Echipa de Sprijin în caz de Eveniment Major (IMEST)
pentru a asista ţările membre în pregătirea, coordonarea şi aplicarea detaliilor legate
de securitatea evenimentelor majore. IMEST are şi capacitatea, şi resursele de a se
transforma rapid în IRT dacă o situaţie de criză se transforma într-un eveniment
major.
• În afară acţiunilor operate de entităţile Task Force pe baza individuală,
membrii CTIT au depus eforturi colective în cadrul unor grupuri de lucru pentru
“Întărirea Protecţiei Ţintelor Vulnerabile”, “Prevenirii şi Răspunsului la Atacurile
Teroriste de tip WMD”, “Combaterea Finanţării Terorismului” şi “Combaterea
Folosirii Internetului în Scopuri Teroriste”. Activităţile acestor grupuri de lucru
includ stabilirea unui centru de informare în cadrul Secretariatului General al
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INTERPOL-ului, facilitând schimbul de resurse şi bune practici în ceea ce priveşte
protecţia obiectivelor vulnerabile şi, la cerere, oferind asistenta tarilor membre care
dezvolta sau întăresc strategii de protecţie; un exerciţiu de bilanţ asupra aplicării
standardelor internaţionale de combatere a finanţării terorismului şi un raport
conţinând recomandări despre cum poate fi îmbunătăţită aplicarea; de asemenea,
un exerciţiu de cartografie şi o întâlnire a părţilor interesate bazată pe contracararea
folosirii internetului în scopuri teroriste.
Construirea capacităţii unui stat de a contracara terorismul
În Strategie, statele membre au recunoscut necesitatea creării de capacităţi că
baza a efortului global de a contracară terorismul. Sub acest al treilea pilon de acţiune,
Strategia solicita comunităţii internaţionale, şi mai ales sistemului Naţiunilor Unite,
să furnizeze asistenta tehnică pentru identificarea lipsurilor sau vulnerabilitatilor,
pentru a oferi posibilitatea unio schimb de informaţii şi pentru networking care ar
putea duce la cooperare inter-statală, la schimbul de bune practici şi la creşterea c
onştiinţei publice vizavi de ameninţarea terorismului.
• Biroul pentru Afaceri Legale al ONU a pregătit publicaţii şi a organizat
seminarii şi programe de formare pentru a disemină Informaţii legate de instrumentele
universale pentru combaterea terorismului şi pentru a încuraja participarea statelor
membre la regimul tratatelor.
• Biroul Naţiunilor Unite pentru combaterea Criminalităţii şi a Drogurilor
a asistat peste 164 de ţări să implementeze şi să devină părţi la cele 16 convenţii
internaţionale şi protocoale cu privire la prevenirea şi stoparea terorismului şi în
întărirea cooperării internaţionale în dreptul penal legat de terorism, inclusiv prin
construirea capacităţii naţionale. De la lansarea Proiectului Global asupra Întăririi
Regimului Legal împotriva Terorismului în ianuarie 2003, Biroul a furnizat
asistenta unui număr de 120 de state, a organizat 63 de workshop-uri regionale şi
subregionale şi a format mai mult de 7 700 de reprezentanţi ai sistemelor penale
naţionale. Oficiul a dezvoltat mai mult de o duzină de instrumente tehnice de
asistenta, inclusiv baze de date legislative şi prevederi împotriva terorismului. O
atenţie mărită este acordată construirii şi transferului, într-o manieră sistematică şi
susţinută, de cunoştinţe juridice specializate în domeniului contracarării terorismului
şi de expertiză substanţială în arii tematice specifice precum terorismul nuclear sau
maritim. Oficiul continuă de asemenea, prin Programul Global împotriva Spălării
Banilor, Acţiunilor Criminale şi ale Finanţării Terorismului, să folosească expertiză
profesională în domeniu pentru a formă reprezentanţii autorităţilor relevante, pentru
a construi instituţii şi pentru a îmbunătăţi capacitatea statului de a combate spălarea
banilor şi finanţarea terorismului.
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• Directoratul Executiv pentru Combaterea Terorismului (CTED) a dezvoltat
o strategie de asistenta tehnică revizuită care a fost aprobată de Comitetul de
Combatere a Terorismului în iunie 2008. Sub nouă strategie, CTED a identificat
şi a făcut trimiteri la 84 de cazuri de necesar de asistenta tehnică pentru potenţiali
donatori. A creat de asemenea pe site-ul Comitetului de Combatere a Terorismului
un registru de bune practici, coduri şi standarde internaţionale pentru implementarea
rezoluţiei 1373 (2001).
• Echipa de Monitorizare a Comitetului 1267 a colectat informaţii şi solicitări
de la peste 150 de state membre cu privire la necesarul de asistenta tehnică pentru
o aplicare mai bună a regimului de sancţiuni pentru Al Qaida/talibani şi a transmis
informaţiile atât Biroului Naţiunilor Unite pentru Combaterea Criminalităţii şi
a Drogurilor (Departamentul de Prevenire a Terorismului), cât şi Directoratului
Executiv de Combatere a Terorismului pentru că acestea să fie informate şi să
acţioneze.
• Fiind prezent în 166 de ţări, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a
întreprins, la cererea guvernelor, numeroase activităţi pentru a promovă guvernarea
şi statul de drept, inclusiv programe pentru susţinerea aplicării legislaţiei împotriva
spălării de bani şi pentru întărirea sistemelor juridice.
• Departamentul Operaţiunilor de Menţinere a Păcii oferă programe de formare
pentru politiile naţionale şi pentru funcţionării implicaţi în consolidarea legislativă
şi în chestiuni penale, inclusiv răpiri, colectarea de informaţii, luări de ostateci,
protejări şi investigaţii în ce priveşte asasinii, crimele sau atacurile cu bombă.
• Departamentul de Siguranţă şi Securitate este responsabil pentru coordonarea
activităţilor sistemului de management al securităţii ONU în ceea ce priveşte siguranţă
şi securitatea personalului ONU, a bunurilor şi a operaţiunilor la toate sediile ONU
din lume, luând în considerare ameninţări diferite, inclusiv terorismul.
• Institutul Inter-regional al Naţiunilor Unite de Cercetare a Criminalităţii
şi Justiţiei – în conformitate cu rezoluţia ONU privind Observatorul Permanent
Internaţional (IPO) – a continuat să acorde sprijin statelor membre angajate în
pregătirile de securitate pentru evenimente majore, precum Jocurile Olimpice de
la Beijing din 2008 şi alte evenimente sportive de mare amploare, Summit-uri şi
evenimente de masă. A mai dezvoltat şi două iniţiative regionale: în Europa a întărit
Programul EU-SEC, lărgind reţeaua la 22 de state membre UE şi la EUROPOL,
în timp ce în Americă a lansat, în cooperare cu Comitetul Interamerican Împotriva
Terorismului, Programul regional IPO Americă, care (implicând 24 de ţări din
regiune) a pus bazele primei reţele formale a Punctelor Focale Naţionale pentru
evenimentele majore.
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• Activităţile Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică,îndreptate către
asistarea statelor, au inclus: peste 100 de misiuni de evaluare pentru a ajuta statele
să identifice propriile cerinţe de securitate nucleară; pregătirile pentru recuperarea,
distrugerea şi/sau stocarea a aproximativ 100 de surse hiperactive şi cu neutroni;
a ajutat statele oferind şi instalând echipament de detectare la punctele de granita
şi la desfăşurarea unei reţele de contact permanent, pentru a facilită cooperarea
între state în cazul unui accident nuclear sau al unei urgente radiologice. Agenţia
sprijină, de asemenea, statele în implementarea demersurilor curente şi viitoare în ce
priveşte instrumentele care formează platforma internaţională în domeniul securităţii
nucleare, precum recent amendatele Convenţii asupra Protecţiei Fizice a Materialelor
Nucleare, asupra Suprimării Actelor de Terorism Nuclear şi Rezoluţia 1540 (2004) a
Consiliului de Securitate.
• Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice contribuie la eforturile
globale anti-teroriste prin promovarea unei aderări universale la Convenţia privind
Armele Chimice şi prin implementarea mandatului sau, inclusiv prin menţinerea
unui înalt nivel al promptitudinii în a oferi asistenta în cazul unei eventuale utilizări
sau ameninţări cu arme chimice. În acelaşi timp, Secretariatul Tehnic e convins că
există domenii în care este loc pentru interacţiuni viitoare între statele membre - de
exemplu, în ceea ce priveşte siguranţă şi securitatea centralelor chimice. Deşi OPCW
şi regimul sau de verificări nu au fost create pentru a detectă producţii la scară mică
sau utilizarea de tip improvizaţie a substanţelor chimice toxice de către terorişti sau
pentru a luptă împotriva terorismului în general, OPCW şi sistemul sau de verificări
oferă statelor membre instrumente utile pentru a face faţa acestor ameninţări.
• Prin Programul Global de Securitate Maritimă, Organizaţia Maritimă
Internaţională a efectuat 68 de evaluări naţionale şi misiuni de consiliere şi 69
de seminarii naţionale şi 51 regionale, workshop-uri sau cursuri care au ajutat la
formarea a mai mult de 6 000 de persoane în tehnici de securitate maritimă. Aceste
activităţi menite să atragă atenţia asupra securităţii maritime şi asupra altor ameninţări
prin înţelegerea şi implementarea prevederilor vizează măsurile speciale de întărire
a securităţii maritime (SOLAS capitolul XI-2 şi Codul ISPS), încurajarea cooperării
regionale şi sub-regionale în combaterea terorismului şi prevenirea actelor ilegale
în porturi şi pe mare. Prin Programul Global, IMO continuă aplicarea corectă a
măsurilor speciale de întărire a securităţii maritime, inclusiv securitatea navelor şi a
facilităţilor portuare. Au fost organizate de asemenea 6 seminarii regionale cu privire
la identificarea pe scară largă a navelor. (IMO a reunit 17 state din Oceanul Indiei
de Vest, Golful Aden şi din regiunea Mării Roşii la o întâlnire în Djibouti în ianuarie
2009 pentru a rezolva problemă pirateriei pe coastele Somaliei prin adoptarea unui
cod special de conduită).
• Fondul Monetar Internaţional a organizat, din 2002, 61 de evaluări naţionale
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ale capacităţii de Combatere a Spălării Banilor şi de Finanţare a Terorismului. FMI
a furnizat asistenta tehnică în 222 de ţări, prin programe de formare naţionale şi
regionale şi asistenta pentru instituţii în elaborarea legislaţiei şi întărirea supravegherii
sectorului financiar pentru CSB/CFT. Aproximativ 2470 de reprezentanţi au participat
la workshop-urile organizate de FMI în ultimii 5 ani.
• Bancă Mondială a efectuat peste 35 de evaluări – 11 împreună cu FMI – ale
concordantei cu efortul de Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului
din 2001. În timpul acestei perioade, au fost desfăşurate aproximativ 300 de misiuni
de asistenta tehnică la nivel regional sau bilateral pentru a întări toate componentele
sistemului CSB/CFT. În plus, Bancă Mondială a întreprins 14 analize de remitente
bilaterale care oferă tarilor care primesc şi care trimit remitente informaţii noi asupra
caracteristicilor fluxurilor acestora. Aceste informaţii oferă baza pentru evaluarea
politicilor de promovare a fluxurilor la costuri mai mici, permiţând în acelaşi timp
concordantă cu standardele CSB/CFT. Bancă Mondială a efectuat şi un studiu
asupra riscurilor CSB/CFT, asupra riscurilor tehnologiei telefoanelor mobile pentru
serviciile financiare, numit Integritatea în Serviciile Financiare de Telefonie Mobilă
şi pregăteşte un alt studiu pentru sfârşitul acestui an. Vor fi elaborate o serie de lucrări,
multe dintre ele referindu-se la finanţarea terorismului în anul 2009. Tematicile
includ: Sistemele Informale de Transfer de tipul Hawala, Îmbunătăţirea Cooperării
Internaţionale în Finanţarea acţiunilor de Combatere a Terorismului, Riscurile Noilor
Tehnologii în Finanţarea Terorismului, ONGuri şi Reglementările privind Finanţarea
Terorismului, Analiză Abordărilor Curente ale Finanţării Terorismului şi Spălării
Banilor în Faptele de Corupţie din Sectorul Public.
• Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Culturaofera
cadrul necesar abordărilor bazate pe drepturile omului în ceea ce priveşte educaţia,
materialele educative şi curricula educaţională pentru a promovă tehnicile pedagogice
inclusive şi conţinutul diversificat. Solidaritatea interuniversitară, înţelegerea şi
dialogul sunt promovate prin reţeaua de 550 de Catedre UNESCO, prin Portalul
Global de Învăţare şi prin programul UNITWIN care furnizează oportunităţi pentru
tinerii din toate regiunile. UNESCO a pregătit şi un cod de conduită pentru oamenii
de ştiinţă pentru a-i ajuta să împiedice folosirea ştiinţei în scopuri teroriste.
• Organizaţia Internaţională a Politiei (INTERPOL) iniţiază şi coordonează
numeroase sesiuni de training care acoperă domenii diferite ale criminalităţii pentru
a amelioră capacitatea statelor de a combate terorismul. INTERPOL oferă Ghiduri
de Training, inclusiv “Ghidul pentru Soluţionarea şi Pre-planificarea Incidentelor
Bio-teroriste”. INTERPOL a dezvoltat un Ghid de Bune Practici pentru Combaterea
Terorismului, disponibil pe pagină web a CTC. INTERPOL a organizat până în
prezent 5 workshopuri regionale pe bioterorism la care au participat delegaţi din
peste 130 de ţări şi a organizat 5 sesiuni de formare de formatori care au reunit
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reprezentanţi din domeniile politie, sănătate, procuratură şi vamal, promovând
astfel colaborare, alte trei sesiuni urmând a fi desfăşurate în acest an. Trainingurile
identifică strategii eficiente de prevenire şi soluţionare, stimulează cooperarea subregională şi evaluează autorizaţiile legale pentru ocuparea posturilor importante în
politie.
• În afară acţiunilor întreprinse la nivel individual de entităţile menţionate mai
sus, membrii CTITF au depus eforturi în grupuri de lucru de“Asistenta Integrată
pentru Contracararea Terorismului (I-ACT)”şi ”Întărirea Protecţiei Ţintelor
Vulnerabile”. Activităţile grupurilor de lucru includ asistarea statelor membre
interesate în implementarea Strategiei într-o manieră integrată şi o cercetare aplicată
asupra dezvoltării parteneriatelor public-privat care ar putea ghidă acţiunile viitoare
ale statelor membre care doresc să amelioreze cooperarea public-privat în protecţia
ţintelor vulnerabile.
Protejarea drepturilor omului în concordantă cu combaterea terorismului
Sub cel de-al patrulea pilon al Strategiei, statele membre se angajează să adopte
măsuri pentru respectarea drepturilor omului pentru toţi şi funcţionarea statului de
drept că o baza fundamentală a luptei împotriva teorismului. Au fost oferite garanţii
că vor fi luate măsuri vis-a-vis de violarea drepturilor omului şi pentru asigurarea
oricăror măsuri necesare contracarării terorismului în concordantă cu prevederile
legate de drepturile omului.
• Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR)pledează
pentru promovarea şi protejarea tuturor drepturilor omului şi luarea de măsuri
eficiente pentru combaterea terorismului că obiective complementare şi care se susţin
reciproc. Înaltul Comisar e mandatat să elaboreze rapoarte analitice, să ia poziţie şi
să ofere sprijin activităţilor legale ale organismelor ONU care se ocupă cu drepturile
omului, inclusiv Consiliul Drepturilor Omului şi Adunarea Generală. OHCHR a
oferit consiliere pe baza a numeroase documente ale agenţiilor ONU şi contribuie
la popularizarea drepturilor omului prin integrarea tuturor drepturilor, inclusiv cele
politice, civile, economice, sociale şi culturale. OHCHR oferă asistenta şi consiliere
statelor membre în protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în
procesul de combatere a terorismului, inclusiv pentru dezvoltarea legislaţiei şi a
politicilor antiteroriste în concordantă cu drepturile omului. OHCHR promovează
protecţia consolidată a drepturilor omului prin leadership şi advocacy, furnizând
asistenta tehnică şi training şi dezvoltând instrumente pentru practicieni. OHCHR
s-a concentrat pe aprofundarea înţelegerii prevederilor internaţionale legate de
drepturile omului în contextul terorismului printr-o cercetare atentă, în special printrun raport asupra drepturilor omului, terorismului şi contraterorismului. OHCHR
pregăteşte seminarii regionale pe drepturile omului şi contraterorism, aducând astfel
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la zi Compendiul de Jurisprudenţă al Naţiunilor Unite şi al organizaţiilor regionale în
Protejarea Drepturilor Omului în Contextul Luptei contra Terorismului şi dezvoltând
un raport asupra relaţiei dintre legile internaţionale umanitare şi cele de drepturilor
omului.
• Raportorul Special pentru Promovarea Protecţiei Drepturilor Omului în
contextul Combaterii Terorismului, care operează sub noul Consiliu al Drepturilor
Omului activează pentru a identfica, schimbă şi promovă bunele practici în
măsurile de combatere a terorismului care respecta drepturile omului şi libertăţile
fundamentale. Raportorul Special încearcă să soluţioneze acuzaţiile de violare a
drepturilor omului în contextul combaterii a terorismului, efectuează vizite în ţări
selectate şi s-a angajat într-o corespondenţa cu mai mult de 40 de ţări cu privire la
legislaţia şi practică acestora. Raportează în mod regulat atât Consiliului Drepturilor
Omului, cât şi Adunării Generale, inclusiv pe baza unor chestiuni tematice sau a unor
vizite în anumite ţări.
Pentru a facilită diseminarea informaţiilor privind drepturile omului şi bunele
practici din protecţia drepturilor omului în contextul combaterii terorismului, a fost
creat un portal specializat, “The Lift”. Lahttp://legalift.wordpress.com sunt colectate
informaţii la zi pe aceste tematici, blogul fiind administrat autonom de asistentul
special pentru cercetare de la Institutul European Universitar al Raportorului Special.
• Institutul Inter-regional de Cercetare al Naţiunilor Unite al Criminalităţii
şi Justiţiei a activat pentru identificarea şi promovarea experientelor relevante
şi a practicilor în domeniul protecţiei martorilor, concentrându-se în special pe
persoanele care participă sau care au participat în grupuri teroriste sau de crimă
organizată sau care sunt victime ale terorismului. Activităţile sunt menite să
amelioreze competentele procurorilor publici şi ale altor funcţionări de investigaţii
pentru a optimiză folosirea informaţiei oferite de martori în concordantă cu dreptul
la apărare şi pentru a promovă abordări adecvate victimelor terorismului.
Pentru mai multe informații vizitați www.un.org/terrorism.

Pentru informații detaliate despre activitățile grupurilor de lucru CTITF
vizitați http://www.un.org/terrorism/cttaskforce.shtml

Sursa: http://www.onuinfo.ro/terorism
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CONVENŢIA PENTRU PREVENIREA
ŞI PEDEPSIREA CRIMELOR
DE GENOCID
Adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite la 9 decembrie 1948
Părţile contractante,
considerând că Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin
rezoluţia să 96 (I) din 11 decembrie 1946, a declarat că genocidul este o crimă la
adresa dreptului ginţilor, în contradicție cu spiritul şi scopurile Naţiunilor Unite şi pe
care lumea civilizată îl condamnă,
recunoscând că în toate perioadele istoriei genocidul a produs mari pierderi
umanităţii,
convinse că pentru a elibera umanitatea de un flagel atât de odios cooperarea
internaţională este necesară,
Hotărăsc cele ce urmează:
Articolul 1
Părţile contractante, confirmând că genocidul comis atît în timp de pace, cit
şi în timp de război, este o crimă de drept internaţional se angajează să-l prevină şi
să-l pedepsească.
Articolul 2
În prezenţa Convenţie, genocidul se referă la oricare dintre actele de mai jos,
comise cu intenţia de a distruge, în totalitate sau numai în parte, un grup naţional,
etnic, rasial ori religios, cum ar fi:
a. omorârea membrilor unui grup;
b. atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a membrilor unui grup;
c. supunerea intenţionată a grupului la condiţii de existenţă care antrenează
distrugerea fizica totală sau parţială;
d. măsuri care vizează scăderea natalităţii în sensul grupului;
e. transferarea forţată a copiilor dintr-un grup într-altul.
Articolul 3
Vor fi pedepsite următoarele acte:
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a. genocidul;
b. înţelegerea în vederea comiterii genocidului;
c. incitarea directă şi publică la comiterea unui genocid;
d. tentative de genocid;
e. complicitatea la genocid.
Articolul 4
Persoanele care au comis genocid sau unul dintre actele enumerate la art. 3 vor
fi pedepsite indiferent că sunt conducători, funcţionări sau particulari.
Articolul 5
Părţile contractante se angajează să ia, în conformitate cu constituţiile
respective, măsurile legislative necesare pentru asigurarea aplicării dispoziţiunilor
prezenţei Convenţii şi mai ales să prevadă sancţiuni penale eficace care să afecteze
într-adevăr persoanele vinovate de genocid sau de unul dintre actele enumerate la
articolul 3.
Articolul 6
Persoanele acuzate de genocid sau de unul dintre celelalte acte enumerate la
articolul 3 vor fi trimise în faţa tribunalelor competente ale statului pe teritoriul căruia
a fost comis actul sau în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie care va fi competenţa
faţa de acelea dintre părţile contractante care i-au recunoscut jurisdicţia.
Articolul 7
Genocidul şi celelalte acte enunţate la articolul 3 nu vor fi considerate crime
politice în privinţa extrădării.
Părţile contractante se angajează în acest caz să acorde extrădarea conform
legislaţiei lor şi altor tratate în vigoare.
Articolul 8
Orice parte contractantă poate sesiză organele competente ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru că acestea să ia, conform Cartei Naţiunilor Unite, măsurile
pe care le consideră adecvate pentru prevenirea şi împiedicarea actelor de genocid
sau a oricărui act enumerat la articolul 3.
Articolul 9
Diferendele dintre părţile contractante relativ la aplicarea, interpretarea sau
executarea prezenţei Convenţii, inclusiv la răspunderea unui stat în materie de
genocid sau unul dintre celelalte acte enumerate în articolul 3 vor fi supuse Curţii
Internaţionale de Justiţie la cererea uneia dintre părţile implicate în diferend.
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Articolul 10
Prezenţa Convenţie, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză,
rusă şi spaniolă sunt deopotrivă autentice, va purta dată de 9 decembrie 1948.
Articolul 11
Prezenţa Convenţie va fi deschisă până la 31 decembrie 1949 pentru semnare
în numele tuturor membrilor Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al oricărui alt stat
nemembru căruia Adunarea Generală i-a adresat o invitaţie în acest sens.
Prezenţa Convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi depuse
la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Începând cu 1 ianuarie 1950, va putea aderă la prezenţa Convenţie orice
membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi orice stat nemembru care a primit
invitaţia sus-menţionată.
Instrumentele de aderare vor fi depuse la Secretarul General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
Articolul 12
Orice parte contractantă va putea, în orice moment, printr-o notificare adresată
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să extinde aplicarea prezenţei
Convenţii la orice teritoriu sau la oricare dintre teritoriile cărora le conduce relaţiile
externe.
Articolul 13
Îndată ce primele 20 de instrumente de ratificare sau de aderare vor fi depuse,
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va întocmi un proces verbal. El
va transmite o copie a acestui proces verbal tuturor statelor membre ale Organizaţiei
Naţiunilor Unte şi statelor nemembre vizate de articolul 11.
Prezenţa Convenţie va intra în vigoare în a 90-a zi care va urmă datei depunerii
celui de-al 20-lea instrument de ratificare sau de aderare.
Orice ratificare sau aderare efectuată ulterior acestei date în intra în vigoare la
90 de zile de la depunerea instrumentului de ratificare sau aderare.
Articolul 14
Prezenţa Convenţie va avea o durată de 10 ani, începând cu dată intrării sale
în vigoare.
Prin urmare, va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani şi în
continuare dacă părţile contractante nu o vor denunţă timp de 6 luni înainte de
expirarea termenului.
Denunţarea se va face printr-o notificare scrisă, adresată Secretarului General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
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Articolul 15
Dacă, în urmă denunţării, numărul părţilor participante la prezenţa Convenţie
se reduce la mai puţin de 16, Convenţia va încetă să ramina în vigoare incepind cu
dată intrării în vigoare a ultimei renunţări.
Articolul 16
O cerere de revizuire a prezenţei Convenţii va putea fi formulată oricând
de către oricare parte contractantă prin intermediul unei notificări scrise adresate
Secretarului General.
Adunarea Generală va hotărî asupra măsurilor care urmează a fi luate în
legătură cu această cerere.
Articolul 17
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifică cele ce urmează
tuturor statelor membre ale Organizaţiei şi statelor nemembre vizate la articolul 11:
a. semnăturile, ratificările şi aderările primite conform articolului 11;
b. notificările primite în vederea aplicării articolului 12;
c. dată la care prezenţa Convenţie va intra în vigoare conform articolului 13;
d. renunţările primite, conform articolului 14;
e. abrogarea Convenţiei, conform articolului 15;
f. modificările primite, conform articolului 16.
Articolul 18
O copie certificată va fi adresată tuturor statelor membre ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi statelor nemembre vizate la articolul 11.

Unite.

Articolul 19
Originalul prezenţei Convenţii va fi depus la Arhivele Organizaţiei Naţiunilor

Prezenţa Convenţie va fi înregistrată de Secretarul General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite la dată intrării sale în vigoare.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/
conventie_prevenirea_si_pedepsirea_crimelor_de_genocid/
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CONVENŢIA PRIVIND INTERZICEREA
ORICĂREI UTILIZĂRI, ÎN SCOPURI
MILITARE SAU OSTILE,
A TEHNICILOR DE MODIFICARE A
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR (ENMOD)
Adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1976

Statele părţi la prezenţa Convenţie,
călăuzite de interesul consolidării păcii şi dornice să contribuie la cauza
opririi cursei înarmărilor şi a înfăptuirii dezarmării generale şi totale, sub control
internaţional strict şi eficace, şi a salvării omenirii de pericolul utilizării unor noi
mijloace de ducere a războiului,
hotărâte să continue negocierile în vederea realizării unor progrese efective în
adoptarea de noi măsuri în domeniul dezarmării,
recunoscând că progresele ştiinţifice şi tehnice pot deschide noi posibilităţi în
ceea ce priveşte modificarea mediului,
reamintind Declaraţia Conferinţei Naţiunilor Unite privind mediul înconjurător,
adoptată la Stockholm la 16 iunie 1972,
înţelegând că utilizarea în scopuri paşnice a tehnicilor de modificare a
mediului înconjurător ar putea îmbunătăţi raportul dintre om şi natură şi contribui la
conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător spre folosul generaţiilor prezente
şi viitoare,
recunoscând totuşi că utilizarea unor astfel de tehnici în scopuri militare
sau oricare alte scopuri ostile ar putea avea efecte deosebit de dăunătoare pentru
bunăstarea omului,
dorind să interzică în mod eficace utilizarea tehnicilor de modificare a mediului
în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile pentru a elimină pericolele pe care
le prezintă pentru omenire o astfel de utilizare şi afirmând voinţă lor de a acţionă
pentru realizarea acestui obiectiv,
dorind, de asemenea, să contribuie la întărirea încrederii între naţiuni şi la
îmbunătăţirea în continuare a situaţiei internaţionale în conformitate cu scopurile şi
principiile Cartei Naţiunilor Unite,
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Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
1. Fiecare stat parte la prezenţa Convenţie îşi asumă obligaţia de a nu se
angaja în utilizarea în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de
modificare a mediului înconjurător cu efecte larg răspândite, de lungă durată sau
grave, că mijloace care provoacă distrugeri, daune sau prejudicii altui stat parte.
2. Fiecare stat parte la această Convenţie se angajează să nu acorde asistenta, să
nu încurajeze sau să nu incite un alt stat, un grup de state sau organizaţii internaţionale
la angajarea în activităţi contrare prevederii din paragraful 1 al acestui articol.
Articolul 2
În sensul art. 1, termenul tehnici de modificare a mediului se referă la orice
tehnică menită să schimbe – prin manipularea deliberată a proceselor naturale
– dinamică sau structura Pământului, inclusiv biosferă, litosferă, hidrosferă şi
atmosfera sau spaţiul extraatmosferic.
Articolul 3
1. Prevederile prezenţei Convenţii nu vor împiedica utilizarea tehnicilor
de modificare a mediului în scopuri paşnice, nu vor aduce prejudicii principiilor
generale acceptate şi regulilor aplicabile ale dreptului internaţional cu privire la o
astfel de utilizare.
2. Statele părţi la prezenţa Convenţie se angajează să faciliteze şi au dreptul
să participe la schimbul cel mai larg posibil de informaţii ştiinţifice şi tehnologice cu
privire la utilizarea în scopuri paşnice a tehnicilor de modificare a mediului. Statele
părţi în măsură să facă această vor contribui, singure sau împreună cu alte state sau
organizaţii internaţionale, la cooperarea economică şi ştiinţifică internaţională pentru
protecţia, ameliorarea şi utilizarea paşnică a mediului înconjurător, ţinând seamă în
mod corespunzător de necesitatea regiunilor în curs de dezvoltare ale lumii.
Articolul 4
Fiecare stat parte la prezenţa Convenţie se angajează să ia toate măsurile pe
care le va consideră necesare, conform procedurilor sale constituţionale, pentru a
interzice şi preveni orice activitate care contravine dispoziţiilor prezenţei Convenţii
în orice loc aflat sub jurisdicţia sau sub controlul sau.
Articolul 5
1. Statele părţi la prezenţa Convenţie se angajează să se consulte reciproc şi să
coopereze între ele pentru a rezolva orice probleme care ar putea apărea în legătură
cu obiectivele prezenţei Convenţii sau aplicarea prevederilor sale. Activităţile de
consultare şi de cooperare menţionate în prezentul articol pot fi întreprinse, de
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asemenea, pe baza procedurilor internaţionale corespunzătoare, în cadrul Organizaţiei
Naţiunilor Unite, în conformitate cu Cârţă. Aceste proceduri internaţionale pot
include serviciile organizaţiilor internaţionale adecvate, precum şi cele ale unui
Comitet consultativ de experţi prevăzut în paragraful 2 al acestui articol.
2. Pentru îndeplinirea scopurilor enunţate în paragraful 1 al prezentului
articol, depozitarul va convocă în termen de o lună de la primirea cererii oricărui
stat parte la prezenţa Convenţie un Comitet consultativ de experţi. Fiecare stat parte
poate desemnă un expert în acest comitet, ale cărui funcţiuni şi reguli de procedura
sunt stabilite în anexă, care constituie parte integrantă a acestei Convenţii. Comitetul
consultativ va comunică depozitarului un rezumat al constatărilor sale faptice
incluzând toate opiniile şi informaţiile prezentate comitetului în cursul deliberărilor.
Depozitarul va distribui rezumatul tuturor statelor părţi.
3. Orice stat parte la prezenţa Convenţie care are motive să considere că orice
alt stat parte violează obligaţiile decurgând din prevederile Convenţiei poate depune
o plângere la Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această
plângere trebuie să fie însoţită de toate datele pertinente, că şi de toate dovezile
posibile pentru sprijinirea validităţii sale.
4. Fiecare stat parte la prezenţa Convenţie se angajează să coopereze
la efectuarea oricărei investigaţii pe care Consiliul de Securitate ar putea să o
întreprindă, conform dispoziţiilor Cartei Naţiunilor Unite, asupra faptelor rezultând
din plângerea primite de Consiliu. Consiliul de Securitate va comunică rezultatele
investigaţiilor statelor părţi la Convenţie.
5. Fiecare stat parte la prezenţa Convenţie se angajează să acorde asistenta
sau să sprijine, în conformitate cu prevederile Cartei Naţiunilor Unite, oricare parte
la Convenţie care solicita această, dacă Consiliul de Securitate decide că partea
respectivă a fost vătămată sau riscă să fie vătămată că rezultat al unei violări a
Convenţiei.
Articolul 6
1. Fiecare stat parte la prezenţa Convenţie poate propune amendamente la
Convenţie. Textul oricărui amendament propus va fi prezentat depozitarului, care îl
va comunică fără întârziere tuturor statelor părţi.
2. Un amendament va intra în vigoare, pentru toate statele părţi la prezenţa
Convenţie care l-au acceptat, după depunerea la depozitar a instrumentelor de
acceptare de către majoritatea statelor părţi. După aceea, el va intra în vigoare, pentru
oricare alt stat parte, la dată depunerii instrumentelor sale de acceptare.
Articolul 7
Prezenţa Convenţie are o durată nelimitată.
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Articolul 8
1. După 5 ani de la intrarea în vigoare a prezenţei Convenţii, depozitarul va
convocă o conferinţă a statelor părţi la Convenţie, la Geneva (Elvetia). Această
conferinţă va examina funcţionarea Convenţiei pentru a se asigură că obiectivele
şi prevederile sale se realizează; ea va examina îndeosebi eficacitatea prevederilor
paragrafului 1 al art. 1 pentru eliminarea pericolelor utilizării tehnicilor de modificare
a mediului înconjurător în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile.
2. După aceea, la intervale de nu mai puţin de 5 ani, o majoritate a statelor părţi
la prezenţa Convenţie va putea, prezentând o propunere în acest sens depozitarului,
să obţină convocarea unei conferinţe având aceleaşi obiective.
3. Dacă nicio conferinţă nu a fost convocată potrivit paragrafului 2 al
prezentului articol în termen de 10 ani de la încheierea conferinţei precedente,
depozitarul va solicita opiniile tuturor statelor părţi la prezenţa Convenţie cu privire
la convocarea unei astfel de conferinţe. Dacă o treime a statelor părţi sau 10 dintre
ele, fiind valabil numărul care va fi mai mic, răspund afirmativ, depozitarul va luă
măsuri imediate pentru convocarea conferinţei.
Articolul 9
1. Prezenţa Convenţie este deschisă spre semnare tuturor statelor. Fiecare stat
care nu semnează Convenţia înaintea intrării sale în vigoare potrivit paragrafului 3 al
prezentului articol va putea în orice moment să adere la ea.
2. Prezenţa Convenţie va fi supusă ratificării de către statele semnatare.
Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse Secretarului General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Prezenta Convenție va intra în vigoare după depunerea instrumentelor de
ratificare de către douăzeci de guverne în conformitate cu paragraful 2 al prezentului
articol.
4. Pentru statele ale căror instrumente de ratificare sau de aderare vor fi depuse
după intrarea în vigoare a prezenţei Convenţii, ea va intra în vigoare la dată depunerii
instrumentelor de ratificare sau de aderare.
5. Depozitarul va informa fără întârziere statele care au semnat prezenţa
Convenţie sau care au aderat la ea, asupra datei fiecărei semnături, a datei depunerii
fiecărui instrument de ratificare sau de aderare, asupra datei intrării în vigoare a
prezenţei Convenţii şi asupra oricărui amendament relativ la această, că şi asupra
primirii altor comunicări.
6. Prezenţa Convenţie va fi înregistrată de către depozitar potrivit art. 102 al
Cartei Naţiunilor Unite.
Articolul 10
Prezenţa Convenţie, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză,
rusă şi spaniolă sunt egal autentice, va fi depusă la Secretarul General al Organizaţiei
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Naţiunilor Unite, care va transmite copii conforme, certificate corespunzător, ale
acesteia guvernelor statelor care vor fi semnat Convenţia sau vor fi aderat la această.
Drept care subsemnaţii, în modul cuvenit împuterniciţi în acest scop de către
guvernele lor respective, au semnat prezenţa Convenţie, deschisă semnării la Geneva
la 18 mai 1977.
Anexă
Comitetul consultativ de experţi
1. Comitetul consultativ de experţi va efectua constatări de fapt corespunzătoare
şi va furniza expertize privind orice problemă ridicată, potrivit paragrafului 1 al art. 5
al prezenţei Convenţii, de către statul parte care cere convocarea Comitetului.
2. Activitatea Comitetului consultativ de experţi va fi organizată astfel încât să-i
permită să-şi exercite funcţiile stabilite în paragraful 1 al prezenţei anexe. Comitetul
va decide asupra problemelor de procedura relativă la organizarea activităţii sale pe
cât posibil prin consens sau, în caz contrar, prin majoritatea membrilor prezenţi şi
votanţi. Nu se va proceda la vot asupra chestiunilor de fond.
3. Depozitarul sau reprezentantul acestuia va exercita funcţia de preşedinte al
Comitetului.
4. Fiecare expert poate fi asistat în timpul şedinţelor de către unul sau mai
mulţi consilieri.
5. Fiecare expert va avea dreptul, prin intermediul preşedintelui, să ceară
statelor şi organizaţiilor internaţionale informaţii şi asistenta pe care le va consideră
necesare pentru a permite Comitetului să se achite de sarcina sa.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/
conventie_interzicere_tehnici_modificare_mediu/
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CONVENŢIA PRIVIND INTERZICEREA
UTILIZĂRII, STOCĂRII, PRODUCERII
ŞI TRANSFERULUI DE MINE
ANTIPERSONAL ŞI DISTRUGEREA
ACESTORA
Adoptată la Conferinţa de la Oslo la 18 septembrie 1997
Statele părţi,
hotărâte să pună capăt suferinţelor şi pierderilor de vieţi omeneşti provocate
de minele antipersonal care ucid sau mutilează sute de persoane în fiecare săptămână,
cel mai adesea civili fără apărare şi în special copii, împiedica dezvoltarea economică
şi reconstrucţia, îngreunează repatrierea refugiaţilor şi a persoanelor silite să îşi
părăsească domiciliul şi au şi alte consecinţe grave ani de zile, după amplasare,
considerând că este necesar să facă tot ceea ce depinde de ele pentru a contribui
într-o manieră eficientă şi coordonată spre a face faţa sarcinii eliminării minelor
antipersonal amplasate în lume şi pentru a asigură distrugerea acestora,
dorind să facă tot ceea ce depinde de ele în scopul furnizării de asistenta
pentru îngrijirea, reabilitarea, inclusiv reintegrarea economică şi socială a victimelor
minelor,
recunoscând că interzicerea totală a minelor antipersonal ar constitui de
asemenea o măsură importantă de creştere a încrederii,
salutând adoptarea Protocolului de interzicere sau restricţionare a folosirii
minelor, armelor-capcana şi a altor dispozitive, astfel cum a fost amendat în dată
de 3 mai 1996, anexat la Convenţia privind interzicerea sau restricţionarea folosirii
unor arme convenţionale care ar putea fi considerate că producând efecte traumatice
excesive sau nediscriminatorii, şi îndemnând la ratificarea rapidă a acestui Protocol
de către toate statele care nu au făcut încă acest lucru,
salutând, de asemenea, Rezoluţia Adunării Generale a Naţiunilor Unite din
10 decembrie 1996 care îndeamnă toate statele să promoveze riguros încheierea
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unui acord internaţional efectiv şi juridic obligatoriu privind interzicerea folosirii,
stocării, producerii şi transferului minelor antipersonal,
salutând, de asemenea, măsurile adoptate în ultimii ani atât la nivel unilateral,
cât şi multilateral, având că scop interzicerea, restricţionarea sau suspendarea
folosirii, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal,
accentuând rolul conştiinţei politice în promovarea principiilor umanitare,
astfel cum acestea snut evidenţiate în chemarea la interzicerea totală a minelor
antipersonal şi recunoscând eforturile depuse în acest scop de Crucea Roşie
Internaţională, de Mişcarea Semilunii Roşii, de Campania Internaţională pentru
Interzicerea Minelor Terestre şi de alte numeroase organizaţii neguvernamentale din
întreaga lume,
evocând Declaraţia de la Ottawa din 5 octombrie 1996 şi Declaraţia de la
Bruxelles din 27 iunie 1997, prin care comunitatea internaţională era îndemnată
să negocieze un acord internaţional şi juridic obligatoriu de interzicere a folosirii,
stocării, producţiei şi transferului minelor antipersonal,
subliniind dorinţa de a atrage toate statele să adere la prezenţa Convenţie
şi hotărâte să acţioneze energic pentru promovarea universalităţii sale în toate
forurile relevante, incluzând, inter alia, Naţiunile Unite, Conferinţă de Dezarmare,
organizaţii şi grupări regionale şi conferinţe de evaluare a aplicării Convenţiei
privind interzicerea sau restricţionarea folosirii unor arme convenţionale care ar
putea fi considerate că producând efecte traumatice excesive sau nediscriminatorii,
bazându-se pe principiile dreptului internaţional umanitar, conform cărora
dreptul părţilor aflate într-un conflict armat de a-şi alege metodele şi mijloacele
de ducere a războiului nu este nelimitat, pe principiul care interzice folosirea în
conflictele armate a armelor, proiectilelor, materialelor şi metodelor de luptă de
natură să cauzeze prejudicii sau suferinţe inutile, precum şi pe principiul conform
căruia trebuie făcută distincţie între persoane civile şi combatanţi,
Au convenit următoarele:
Articolul 1 Obligaţii generale
1. Fiecare stat parte se angajează că niciodată şi în nicio împrejurare:
a. să nu folosească mine antipersonal;
b. să nu dezvolte, să nu producă, să nu achiziţioneze în alt mod, să nu stocheze,
să nu conserve sau să nu transfere către oricine, direct sau indirect, mine antipersonal;
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c. să nu ajute, să nu încurajeze sau să nu determine în niciun fel pe oricine s-ar
angaja în orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenţa Convenţie.
2. Fiecare stat parte se angajează să distrugă sau să asigure distrugerea tuturor
minelor antipersonal, în concordantă cu prevederile acestei Convenţii.

Articolul 2 Definiţii
1. Prin mină antipersonal se înţelege o mină concepută să explodeze în
prezenţa, la apropierea sau la contactul cu o persoană şi destinată să scoată din luptă,
să rănească sau să omoare una sau mai multe persoane. Minele concepute pentru a
explodă în prezenţa, la apropierea sau la contactul cu un vehicul şi nu cu o persoane,
care sunt echipate cu dispozitive antideminare, nu sunt considerate mine antipersonal
că rezultat al unei astfel de echipări.
2. Prin mină se înţelege tipul de muniţie destinată să fie amplasată sub, pe
sau în apropierea pământului ori a unei suprafeţe şi să explodeze prin prezenţa, la
apropierea sau la contactul cu o persoană sau cu un vehicul.
3. Prin dispozitiv antideminare se înţelege un dispozitiv destinat să protejeze o
mină şi care face parte din această, este legat de această, ataşat de această sau plasat
sub mină şi care se declanşează la o acţiune intenţionată de a modifica poziţia minei.
4. Transferul presupune, în plus faţa de mişcarea fizica a minelor antipersonal
din afară în interiorul teritoriului naţional sau din teritoriul naţional în afară, transferul
dreptului de proprietate şi de control asupra minelor, dar nu şi cesiunea teritoriului pe
care au fost amplasate mine antipersonal.
5 Prin zona minată se înţelege o zona periculoasă datorită prezenţei sau
presupusei prezente a minelor.

Articolul 3 Excepţii
1. Fără a aduce atingere obligaţiilor generale care decurg din prevederile art. 1
se permite păstrarea sau transferul unui număr de mine antipersonal pentru punerea
la punct a tehnicilor de detectare a minelor, de deminare sau de distrugere a minelor
şi pentru instruirea în acest scop. Cantitatea de astfel de mine nu va depăşi numărul
minim absolut necesar pentru scopurile enumerate mai sus.
2. Transferul minelor antipersonal în scopul distrugerii acestora este permit.
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Articolul 4 Distrugerea stocurilor de mine antipersonal
Cu excepţia cazurilor stipulate la art. 3, fiecare stat parte se angajează să
distrugă sau să asigure distrugerea tuturor stocurilor de mine antipersonal pe care
le deţine în proprietate sau le posedă ori care se afla sub jurisdicţia sau controlul
propriu cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 4 ani, după dată intrării în vigoare
a acestei Convenţii pentru acel stat parte.

Articolul 5 Distrugerea minelor antipersonal din zonele minate
1. Fiecare stat parte se angajează să distrugă sau să asigure distrugerea tuturor
minelor antipersonal din znoele minate aflate sub propria jurisdicţie sau control cât
mai repede posibil, dar nu mai târziu de 10 ani după dată intrării în vigoare a acestei
Convenţii pentru acel stat parte.
2. Fiecare stat parte va depune toate eforturile pentru a identifică toate zonele
aflate sub propria jurisdicţie sau control în care prezenţa minelor antipersonal este
cunoscută sau presupusa şi pentru a se asigură cât mai repede posibil că toate zonele
minate de sub propria jurisdicţie sau control sunt marcate, supravegheate şi protejate
prin împrejmuire ori prin alte mijloace care să împiedice în mod eficace accesul
civililor, până când toate minele antipersonal existente în zona respectivă au fost
distruse. Marcarea va respecta standardele stabilite prin Protocolul privind interzicerea
sau restricţionarea folosirii minelor, a armelor capcana şi a altor dispozitive, astfel
cum a fost modificat la dată de 3 mai 1996, anexat la Convenţia privind interzicerea
sau restricţionarea folosirii unor arme convenţionale care ar putea fi considerate că
producând efecte traumatice excesive sau nediscriminatorii.
3. Dacă un stat parte consideră că nu este în măsură să distrugă sau să asigure
distrugerea, în perioadă specificată, a tuturor minelor antipersonal la care se face
referire în paragraful 1, acesta poate transmite adunării statelor părţi sau Conferinţei
de evaluare a aplicării o cerere pentru prelungirea termenului de distrugere completă
a acestor mine antipersonal pentru o perioadă de până la 10 ani.
4. Fiecare cerere va conţine:
a. durată propusă pentru prelungirea termenului;
b. expunerea detaliată a motivelor care au stat la baza cererii de prelungire,
incluzând:
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1. pregătirile şi stadiul activităţii desfăşurate în cadrul programelor naţionale
de deminare;
2. mijloacele financiare şi tehnice de care dispune statul parte în scopul
distrugerii tuturor minelor antipersonal; şi
3. circumstanţele care împiedica statul parte să distrugă toate minele
antipersonal din zonele minate;
c. implicaţiile prelungirii din punct de vedere umanitar, social, economic şi al
mediului înconjurător; şi
d. orice alte informaţii relevante în legătură cu cererea de prelungire propusă.
5. Adunarea statelor părţi sau Conferinţă de evaluare a aplicării, ţinând seamă
de factorii enunţaţi la paragraful 4 va evalua cererea şi va hotărî, cu majoritatea
voturilor statelor părţi prezente şi care votează, dacă va sprijini cererea pentru
prelungirea perioadei.
6. O asemenea prelungire poate fi reînnoită după transmiterea unei noi cereri
în conformitate cu paragrafele 3, 4 şi 5 ale acestui articol. În cererea de prelungire
suplimentară a duratei statul parte va transmite informaţii suplimentare relevante
legate de ceea ce s-a întreprins în prima perioadă de prelungire conform prezentului
articol.

Articolul 6 Cooperarea şi asistenta internaţională
1. În îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezenţa Convenţie, fiecare stat
parte are dreptul de a solicita şi de a primi asistenta acolo unde este fezabil din partea
altor state părţi, în limita posibilului.
2. Fiecare stat parte se angajează să faciliteze şi va avea dreptul să participe
la cel mai amplu schimb posibil de echipamente, materiale şi informaţii ştiinţifice
şi tehnologice legate de implementarea prezenţei Convenţii. Statele părţi nu vor
impune restricţii nejustificate la furnizarea de echipamente de deminare, precum şi a
informaţiilor tehnologice aferente pentru scopuri umanitare.
3. Fiecare stat parte capabil să o facă va furniza asistenta pentru îngrijirea,
reabilitarea şi reintegrarea socială şi economică a victimelor minelor şi pentru
programele de avertizare. Această asistenta poate fi furnizată, inter-alia, prin
sistemul Naţiunilor Unite, prin organizaţii sau instituţii internaţionale, regionale ori
naţionale, prin Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, prin societăţile naţionale ale
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Crucii Roşii şi Semilunii Roşii, precum şi prin Federaţia Internaţională a acestora,
prin organizaţii neguvernamentale sau pe baze bilaterale.
4. Fiecare stat parte capabil să o facă va furniza asistenta pentru deminare şi
pentru activităţi aferente. Această asistenta poate fi furnizată, inter alia, prin sistemul
Naţiunilor Unite, prin instituţiile sau organizaţiile internaţionale ori regionale,
prin instituţiile sau organizaţiile neguvernamentale ori pe baze bilaterale sau prin
participarea la Fondul de contribuţii voluntare al Naţiunilor Unite pentru asistenta în
domeniul deminării ori prin participarea la alte fonduri regionale implicate în acţiuni
de deminare.
5. Fiecare stat parte capabil să o facă va furniza asistenta pentru distrugerea
stocurilor de mine antipersonal.
6. Fiecare stat parte se angajează să furnizeze informaţii la baza de date privind
deminarea, instituţii în cadrul sistemului Naţiunilor Unite şi îndeosebi informaţii
privind diferite mijloace şi tehnologii de deminare, precum şi liste cuprinzând
experţi, agenţii de specialitate sau puncte naţionale de contact în domeniul deminării.
7. Statele părţi pot solicita Naţiunilor Unite, organizaţiilor regionale, altor
state părţi ori altor foruri interguvernamentale sau neguvernamentale competente
să asiste autorităţile lor în elaborarea unui program naţional de deminare, care să
vizeze, inter alia:
a. dimensiunea şi importantă problematicii minelor antipersonal;
b. resursele financiare, tehnologice şi umane cerute de aplicarea programului;
c. numărul de ani apreciaţi că fiind necesar pentru distrugerea tuturor minelor
antipersonal din zonele minate aflate sub jurisdicţia sau controlul respectivului stat
parte;
d. activităţi de avertizare în domeniul minelor, având că scop reducerea
numărului de cazuri de rănire sau de deces provocate de minele antipersonal;
e. asistenta pentru victimele minelor;
f. relaţia dintre guvernul respectivului stat parte şi entităţile relevante
guvernamentale, interguvernamentale sau neguvernamentale relevante care vor
contribui la implementarea acestui program.
8. Fiecare stat parte furnizor şi beneficiar de asistenta în conformitate cu
prevederile acestui articol va cooperă în vederea asigurării aplicării totale şi prompte
a programelor de asistenta convenite.
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Articolul 7 Măsuri de transparentă
1. Fiecare stat parte va raportă Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, cât mai curând posibil şi, în orice eventualitate, nu mai târziu de 180 de zile
de la intrarea în vigoare a acestei Convenţii pentru respectivul stat parte, informaţii
cu privire la :
a. măsurile naţionale de implementare menţionate în art. 9;
b. totalul stocurilor de mine antipersonal pe care le are în proprietate sau în
posesie ori care se afla sub jurisdicţia sau controlul propriu, inclusiv detalii despre
tipul, cantitatea şi, în măsură posibilului, numărul lotului fiecărui tip de mine
antipersonal stocate;
c. în măsură posibilului, localizarea tuturor zonelor aflate sub propria jurisdicţie
sau control sau în care sunt amplasate sau unde se presupune că ar fi amplasate mine
antipersonal, inclusiv cât mai multe detalii cu privire la tipul şi cantitatea de mine
antipersonal din zonele minate, precum şi cu privire la perioadă amplasării;
d. tipurile, cantităţile şi, în măsură posibilului, numerele loturilor de mine
antipersonal deţinute sau transferate în scopul dezvoltării sau antrenamentului
în tehnicile de detectare a minelor, de deminare sau de distrugere a minelor ori
transferate în scopul distrugerii, precum şi instituţiile autorizate de un stat parte de
a deţine sau de a transferă mine antipersonal, în conformitate cu prevederile art. 3;
e. stadiul programelor de conservare sau de desfiinţare a instalaţiilor de
producere a minelor antipersonal;
f. stadiul programelor de distrugere a minelor antipersonal în conformitate
cu prevederile art. 4 şi 5, inclusiv detalii despre metodele care vor fi folosite în
distrugere, amplasarea locurilor de distrugere, precum şi standardele de siguranţă şi
ecologice aplicabile care vor trebui să fie respectate;
g. tipurile şi cantităţile de mine antipersonal distruse după intrarea în vigoare,
pentru respectivul stat parte, a acestei Convenţii, inclusiv detalii privind cantităţile
distruse din fiecare tip de mină antipersonal, în conformitate cu prevederile art. 4
şi 5 şi, în măsură posibilului, împreună cu numerele loturilor fiecărui tip de mină
antipersonal în cazul distrugerii, în conformitate cu prevederile art. 4;
h. caracteristicile tehnice ale fiecărui tip de mină antipersonal produsă, în
măsură în care acestea sunt cunoscute, precum şi ale celor deţinute sau aflate în
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posesia statului parte, în prezent furnizând, în măsură posibilului, acele categorii
de informaţii care ar putea facilită identificarea minelor antipersonal şi desfăşurarea
activităţilor de deminare; aceste informaţii vor include cel puţin dimensiunile,
focosul, conţinutul exploziv, conţinutul metalic, precum şi fotografii color şi alte
informaţii care ar putea facilită deminarea; şi
i. măsurile luate pentru a preveni imediat şi eficient populaţia în legătură cu
toate zonele aflate sub incidentă prevederilor paragrafului 2 al art. 5.
2. Informaţiile furnizate în conformitate cu acest articol vor fi actualizate
anual de către statele părţi, acoperind ultimul an calendaristic şi vor fi transmise
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite nu mai târziu de dată de 30
aprilie a fiecărui an.
3. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite statelor
părţi toate aceste rapoarte.
Articolul 8 Facilitarea şi clarificarea aplicării Convenţiei
1. Statele părţi sunt de acord să se consulte şi să coopereze în legătură cu
aplicarea prevederilor acestei Convenţii şi să conlucreze în spiritul cooperării,
pentru a facilită respectarea de către toate statele părţi a obligaţiilor ce le revin în
conformitate cu prevederile acestei Convenţii.
2. Dacă unul sau mai multe state părţi doresc să clarifice şi căuta să soluţioneze
aspecte referitoare la respectarea prevederilor acestei Convenţii de către un alt stat
parte, acestea pot să transmită respectivului stat parte, prin intermediul Secretarului
General al Organizaţiei Natiunlor Unite, o cerere de clarificare a acelei probleme. O
asemenea cerere va fi însoţită de toate informaţiile pertinente necesare. Fiecare stat
parte se va abţine de la formularea de cereri de clarificare nefondate, având grijă să
evite abuzurile. Un stat parte care primeşte o cerere de clarificare va furniza statului
solicitant, prin intermediul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în
termen de 28 de zile, toate informaţiile care ar servi la clarificarea acestei probleme.
3. Dacă statul parte care a solicitat lămuriri nu primeşte răspuns prin
intermediul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite în această perioadă
sau consideră nesatisfăcător răspunsul la cererea de clarificare, prin intermediul
Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite respectivul stat parte poate
supune atenţiei această problemă următoarei reuniuni a statelor părţi. Secretarul
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor statelor părţi această
solicitare, însoţită de toate informaţiile relevante cu privire la cererea de clarificare.
Toate aceste informaţii vor fi prezentate statului parte solicitat, care va avea dreptul
să răspundă.
4. Orice stat parte vizat poate solicita Secretarului General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite să îşi ofere bunele sale oficii în vederea clarificării respectivei
cereri, în funcţie de convenirea reuniunii statelor părţi.
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5. Statul parte solicitant poate propune, prin intermediul Secretarului General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, convocarea unei reuniuni speciale a statelor părţi
în vederea analizării acestei probleme. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor
Unite va comunică imediat această propunere şi toate informaţiile furnizate de statele
părţi interesate, solicitând acordul tuturor statelor părţi pentru convocarea unei
astfel de reuniuni speciale a statelor părţi, în scopul analizării acestei probleme. În
eventualitatea în care în decurs de 14 zile de la această comunicare cel puţin o treime
din numărul statelor părţi sunt de acord cu o astfel de reuniune specială, Secretarul
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va convocă această reuniune specială a
statelor părţi în următoarele 14 zile. Cvorumul acestei reuniuni va fi constituit din
majoritatea statelor părţi.
6. Reuniunea statelor părţi sau reuniunea specială a statelor părţi, după cum
va fi cazul, va stabili oportunitatea continuării dezbaterilor cu privire la problemă
în cauza, luând în considerare toate informaţiile furnizate de statele părţi interesate.
Reuniunea statelor părţi sau reuniunea specială a statelor părţi va depune toate
eforturile pentru a adoptă o decizie prin consens. Dacă în ciuda acestor eforturi nu se
poate ajunge la o înţelegere, decizia se va luă cu majoritatea voturilor statelor părţi
prezente şi care votează.
7. Toate statele părţi vor cooperă pe deplin cu reuniunea statelor părţi sau
cu reuniunea specială a statelor părţi, în scopul analizării problemelor în discuţie,
inclusiv prin intermediul oricăror misiuni de stabilire a faptelor, care sunt autorizate
în conformitate cu prevederile paragrafului 8.
8. Dacă sunt necesare clarificări suplimentare, reuniunea statelor părţi sau
reuniunea specială a statelor părţi va autoriză o misiune de stabilire a faptelor şi va
decide cu privire la mandatul acesteia cu majoritatea voturilor statelor părţi prezente
şi care votează. Statul parte solicitat poate învita în orice moment o misiune de
stabilire a faptelor pe teritoriul sau. O asemenea misiune va avea loc fără autorizarea
reuniunii statelor părţi sau a reuniunii speciale a statelor părţi. Misiunea, formată din
cel mult 9 experţi, desemnată şi aprobată în conformitate cu prevederile paragrafelor
9 şi 10, poate culege informaţii suplimentare de la faţa locului sau din alte locuri
aflate sub jurisdicţia ori controlul statului parte solicitat, care au legătură directă cu
probelma aflată în discuţie.
9. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va pregăti şi va
actualiză o listă cuprinzând numele, naţionalităţile şi alte date relevante cu privire
la experţii calificaţi propuşi de statele părţi şi o va transmite tuturor statelor părţi.
Orice expert inclus în această listă va fi considerat desemnat pentru a face parte din
toate misiunile de stabilire a faptelor, cu excepţia situaţiei în care un stat parte îşi
declară în scris dezacordul. În această situaţie, expertul nu va participă la misiuni
de stabilire a faptelor pe teritoriul sau sau în orice alt loc aflat sub jurisdicţia ori
controlul statului parte care a avut obiecţii, dacă această neacceptare a fost declarată
înainte de desemnarea expertului pentru astfel de misiuni.
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10. După primirea unei cereri din partea reuniunii statelor părţi sau a reuniunii
speciale a statelor părţi, Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, după
consultarea cu statul parte solicitat, va desemnă membrii misiunii, inclusiv şeful
acesteia. Nu vorfi incluşi în echipa de stabilire a faptelor experţi ai statelor părţi
care au solicitat inspecţia sau care sunt direct afectate de această misiune. Membrii
misiunilor de stabilire a faptelor se vor bucura de privilegiile şi de imunităţile
conferite de prevederile art. IV din Convenţia privind privilegiile şi imunităţile
Naţiunilor Unite, adoptată la 13 februarie 1946.
11. Membrii misiunii de stabilire a faptelor vor sosi pe teritoriul statului parte
solicitat cel mai curând posibil, după transmiterea unui aviz cu cel puţin 72 de ore
înaintea sosirii acestora. Statul parte inspectat va luă toate măsurile administrative
necesare pentru primirea, transportul şi cazarea misiunii şi va răspunde de asigurarea
securităţii misiunii pe cât este posibil, atâta timp cât această se afla pe teritoriul aflat
sub propriul sau control.
12. Fără a aduce atingere suveranităţii statului parte solicitat, misiunea de
stabilire a faptelor poate introduce pe teritoriul acesteia echipamentul necesar, care
va fi folosit exclusiv pentru a obţine informaţii legate de subiectul în discuţie. Înainte
de sosire misiunea de stabilire a faptelor va înforma statul parte inspectat în legătură
cu echipamentul pe care intenţionează să îl utilizeze pe parcursul misiunii.
13. Statul parte solicitat va face toate eforturile pentru a asigură că misiunea
de stabilire a faptelor are ocazia să discute cu toate persoanele relevante care ar putea
furniza informaţii referitoare la subiectul în discuţie.
14. Statul parte solicitat va asigură accesul misiunii de stabilire a faptelor în
toate zonele şi la toate instalaţiile aflate sub controlul sau, în locurile din care se
presupune că ar putea fi obţinute informaţii relevante. Accesul va fi condiţionat de
orice aranjamente pe care statul parte solicitat le consideră necesare pentru:
a. protecţia echipamentului, a informaţiilor şi a zonelor sensibile;
b. protecţia tuturor obligaţiilor constituţionale pe care statul parte solicitat lear putea avea cu privire la drepturile de proprietate, cercetate şi confiscări ori cu
privire la alte drepturi constituţionale; sau
c. asigurarea protecţiei persoanelor fizice şi a securităţii membrilor misiunii
de stabilire a faptelor.
În eventualitatea în care statul parte solicitat încheie asemenea aranjamente,
acesta va depune toate eforturile rezonabile pentru a demonstră, prin mijloace
alternative, că respecta această Convenţie.
15. Misiunea de stabilire a faptelor poate rămâne maximum 14 zile pe teritoriul
statului parte solicitat şi maximum 7 zile într-o anumită zona, dacă nu a fost altfel
convenit.
16. Toate informaţiile furnizate de o manieră confidenţială şi care nu sunt
legate de subiectul misiunii de stabilire a faptelor vor fi tratate drept informaţii
confidenţiale.
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17. Prin intermediul Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
misiunea de stabilire a faptelor va raportă reuniunii statelor părţi sau reuniunii
speciale a statelor părţi concluziile sale.
18. Reuniunea statelor părţi sau reuniunea specială a statelor părţi va luă
în discuţie toate informaţiile relevante, inclusiv raportul prezentat de misiunea de
stabilire a faptelor şi poate cere statului parte solicitat să ia măsuri pentru rezolvarea
problemei în discuţie într-o perioadă dată. Statul parte solicitat va raportă în legătură
cu toate măsurile luate că răspuns la această cerere.
19. Reuniunea statelor părţi sau reuniunea specială a statelor părţi poate sugeră
statelor părţi interesate căi şi mijloace pentru clarificarea sau rezolvarea problemei în
discuţie, inclusiv iniţierea de proceduri conforme cu dreptul internaţional. În situaţiile
în care problemă în discuţie este determinată de circumstanţe în afară controlului
statului parte solicitat, reuniunea statelor părţi sau reuniunea specială a statelor părţi
poate recomandă măsuri adecvate, inclusiv folosirea măsurilor de cooperare la care
se referă art. 6..
20. Reuniunea statelor părţi sau reuniunea specială a statelor părţi va
întreprinde toate eforturile pentru a adoptă prin consens deciziile la care se referă
prevederile paragrafelor 18 şi 19, iar altfel, printr-o majoritate de două treimi din
numărul statelor părţi care sunt prezente şi votează.
Articolul 9 Măsurile naţionale de aplicare
Fiecare stat parte va luă toate măsurile juridice, administrative şi alte măsuri
adecvate, inclusiv aplicarea de sancţiuni penale, pe care le consideră necesare pentru
prevenirea şi suprimarea oricărei activităţi interzise unui stat parte în temeiul acestei
Convenţii, desfăşurată de persoane sau pe teritoriul aflat sub jurisdicţia ori controlul
acestuia.
Articolul 10 Rezolvarea diferendelor
1. Statele părţi se vor consultă şi vor cooperă pentru rezolvarea oricărui
diferend care ar putea apărea în legătură cu aplicarea sau cu implementarea prezenţei
Convenţii. Fiecare stat parte poate aduce un astfel de diferend în faţa reuniunii
statelor părţi.
2. Reuniunea statelor părţi poate contribui la rezolvarea diferendului prin orice
mijloace pe care le consideră potrivite, inclusiv oferirea de bune oficii, solicitând
statelor părţi aflate în diferend să înceapă procedura de rezolvare a acestuia la
alegerea lor, recomandând un termen limita pentru orice procedura asupra căreia se
va fi căzut de acord.
3. Acest articol nu aduce atingere prevederilor Convenţiei care se referă la
facilitarea şi clarificarea aplicării acesteia.
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Articolul 11 Reuniunea statelor părţi
1. Statele părţi se vor întruni regulat pentru a discuta orice problemă referitoare
la aplicarea Convenţiei, inclusiv:
a. funcţionarea şi stadiul aplicării prevederilor prezenţei Convenţii;
b. probleme decurgând din rapoartele prezentate conform prevederilor
Convenţiei;
c. asistenta şi cooperarea internaţională în conformitate cu art. 6;
d. dezvoltarea tehnologiilor de deminare;
e. prezentările pe care le fac statele părţi conform art. 8; şi
f. decizii referitoare la prezentările făcute de statele părţi conform art. 5.
2. Prima reuniune a statelor părţi va fi convocată de Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite în decurs de un an de la dată intrării în vigoare
a prezenţei Convenţii. Următoarele reuniuni vor fi convocate anual de Secretarul
General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, până la prima Conferinţă de evaluare a
aplicării Convenţiei.
3. În condiţiile specificate la art. 8 Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor
Unite va convocă o reuniune specială a statelor părţi.
4. Statele care nu sunt părţi la prezenţa Convenţie, Organizaţia Naţiunilor
Unite, alte organizaţii sau instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniu, organizaţii
regionale, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi organizaţii neguvernamentale
relevante pot fi invitate să participe la aceste reuniuni cu stătut de observatori, în
conformitate cu Regulile de procedura convenite.
Articolul 12 Conferinţele de evaluare a aplicării
1. O conferinţă de evaluare a aplicării va fi convocată de Secretarul General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 5 ani după intrarea în vigoare a prezenţei Convenţii.
Următoarele conferinţe de evaluare a aplicării vor fi convocate de Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite la solicitarea unuia sau mai multor state părţi, cu
condiţia că intervalul dintre conferinţele de evaluare a aplicării să nu fie în niciun caz
mai mic de cinci ani. Toate statele părţi la prezenţa Convenţie vor fi invitate la fiecare
conferinţă de evaluare a aplicării.
2. Scopul Conferinţei de evaluare a aplicării va fi:
a. examinarea funcţionării şi a stadiului ratificării prezenţei Convenţii;
b. analizarea necesităţii convocării de reuniuni ale statelor părţi la care se face
referire în paragraful 2 al art. 11, precum şi intervalul dintre aceste reuniuni;
c. adoptarea de decizii privind prezentările făcute de statele părţi în conformitate
cu prevederile art. 5; şi
d. adoptarea, dacă este necesar, în raportul final a concluziilor referitoare la
implementarea prezenţei Convenţii.
3. Statele care nu sunt părţi la prezenţa Convenţie, Organizaţia Naţiunilor
Unite, alte organizaţii sau instituţii internaţionale relevante, organizaţii regionale,
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Comitetul internaţional al Crucii Roşii şi organizaţii neguvernamentale relevante pot
fi invitate să participe la fiecare conferinţă de evaluare a aplicării că observatori, în
conformitate cu Regulile de procedura convenite.
Articolul 13 Amendamente
1. În orice moment după intrarea în vigoare a prezenţei Convenţii orice stat
poate propune amendamente la această. Orice propunere pentru un amendament va
fi comunicată depozitarului, care o va transmite tuturor statelor părţi şi le va consultă
în legătură cu oportunitatea convocării unei conferinţe de amendare care să analizeze
propunerea. Dacă majoritatea statelor părţi notifică depozitarul, nu mai târziu de 30
de zile după ce propunerea a circulat, că sprijină dezbaterea propunerii de amendare,
depozitarul va convocă o conferinţă de amendare la care vor fi invitate toate statele
părţi.
2. Statele care nu sunt părţi la prezenţa Convenţie, Organizaţia Naţiunilor
Unite, alte organizaţii internaţionale sau instituţii relevante, organizaţii regionale,
Comitetul internaţional al Crucii Roşii şi organizaţii neguvernamentale relevante pot
fi invitate să participe la fiecare conferinţă de amendare, cu stătut de observatori, în
conformitate cu Regulile de procedura convenite.
3. Conferinţă de amendare va avea loc imediat după reuniunea statelor părţi
sau după Conferinţă de evaluare a aplicării, în afară de cazuri în care majoritatea
statelor părţi solicita să fie organizată mai devreme.
4. Orice amendament la prezenţa Convenţie va fi adoptat cu o majoritate
de două treimi din numărul statelor părţi prezente şi care votează la Conferinţă de
amendare. Depozitarul va comunică statelor părţi orice amendament astfel adoptat.
4. Un amendament la prezenţa Convenţie va intra în vigoare pentru toate
statele părţi la prezenţa Convenţie care l-au acceptat în momentul în care majoritatea
statelor părţi au depus instrumentele de acceptare la depozitar. Apoi va intra în vigoare
pentru orice alt stat parte la dată la care acesta depune instrumentul de acceptare.
Articolul 14 Costuri
1. Costurile reuniunilor statelor părţi, ale reuniunilor speciale ale statelor
părţi, ale conferinţelor de evaluare a aplicării şi ale conferinţelor de amendare vor
fi suportate de statele părţi şi de statele care nu sunt părţi la prezenţa Convenţie,
participante la aceste reuniuni, în conformitate cu baremul de contribuţii al Naţiunilor
Unite, ajustat în mod corespunzător.
2. Costurile care revin Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite
în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8, precum şi costurile oricărei misiuni de
stabilire a faptelor vor fi suportate de statele părţi în conformitate cu baremul de
contribuţii al Naţiunilor Unite, ajustat în mod corespunzător.
Articolul 15 Semnarea
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Prezenţa Convenţie, adoptată la Oslo, Norvegia, la dată de 18 septembrie 1997,
va fi deschisă spre semnare la Ottawa, Canada, pentru toate statele, începând cu dată
de 3 decembrie 1997 până la dată de 4 decembrie 1997 şi la sediul Organizaţiei
Naţiunilor Unite din New York începând cu dată de 5 decembrie 1997 şi până la
intrarea să în vigoare.
Articolul 16 Ratificare, acceptare, aprobare sau aderare
1. Prezenţa Convenţie face subiectul ratificării, al acceptării sau al aprobării
semnatarilor.
2. Prezenţa Convenţie va fi deschisă pentru aderare oricărui stat care nu a
semnat-o.
3. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi
depuse la depozitar.
Articolul 17 Intrarea în vigoare
1. Prezenţa Convenţie va intra în vigoare în prima zi a celei de-a şasea luni după
lună în care a fost depozitat cel de-al 40-lea instrument de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare.
2. Pentru orice stat care depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare după dată la care a fost depozitat, cel de-al 40-lea instrument
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenţa Convenţie va intra
în vigoare în prima zi a celei de-a şasea luni de la dată la care acel stat a depus
instrumentul de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Articolul 18 Aplicarea provizorie
Orice stat poate, la dată ratificării, acceptării, aprobării sau a aderării, să
declare că va ratifică provizoriu prevederile paragrafului 1 al art. 1 din prezenţa
Convenţie până la intrarea să în vigoare.
Articolul 19 Rezerve
Articolele prezenţei Convenţii nu vor fi supuse rezervelor.
Articolul 20 Durata şi retragerea
1. Prezenţa Convenţie se va aplică pe o perioadă nelimitată.
2. În exercitarea suveranităţii sale naţionale fiecare stat parte va avea dreptul
să se retragă din prezenţa Convenţie. Respectivul stat parte va notifică o asemenea
retragere tuturor statelor părţi, depozitarului şi Consiliului de Securitate al Naţiunilor
Unite. Un asemenea instrument de retragere va include o explicaţie detaliată a
motivelor acestei retrageri.
3. O asemenea retragere va avea efect numai la 6 luni de la primirea
instrumentelor de retragere de către depozitar. Dacă la expirarea perioadei de 6 luni
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statul parte care se retrage este angajat în conflict armat, retragerea nu va avea efect
înainte de sfârşitul conflictului armat.
4. Retragerea unui stat parte din prezenţa Convenţie nu va afecta în niciun fel
obligaţia statelor de a continuă să se achite de obligaţiile asumate prin orice norme
de drept internaţional pertinente.
Articolul 21 Depozitarul
Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este desemnat prin
prezenţa dispoziţie că depozitar al prezenţei Convenţii.
Articolul 22 Texte autentice
Originalul prezenţei Convenţii, ale cărui texte în limbile arabă, chieza, engleză,
franceză, rusă şi spaniolă sunt deopotrivă autentice, va fi depus la Secretarul General
al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/
conventie_interzicere_mine_antipersonal/
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CONVENŢIA PRIVIND NEAPLICAREA
LIMITĂRILOR STATUTARE ÎN
CAZUL CRIMELOR DE RĂZBOI ŞI AL
CRIMELOR ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII
Adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite
la 26 noiembrie 1968
Statele părţi la prezenţa Convenţie,
reamintind rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 3 (I)
şi 170 (ÎI) din 13 februarie 1946 şi 31 octombrie 1947 privind extrădarea şi pedepsirea
criminalilor de război şi 95 (I) din 11 decembrie 1946 care confirmă principiile de
drept internaţional recunoscute prin statutul Tribunalului Militar Internaţional de la
Nurnberg şi prin sentinţă acestui tribunal, precum şi rezoluţiile 2184 (XXI) din 12
decembrie 1966 şi 2202 (XXI) din 16 decembrie 1966, prin care Adunarea Generală
a condamnat în mod expres drept crime contra umanităţii, pe de o parte, violarea
drepturilor economice şi politice ale populaţiilor indigene şi, pe de altă parte, politică
de apartheid,
reamintind rezoluţiile Consiliului Economic şi Social al Organizaţiei
Naţiunilor Unite 1074 D (XXXIX) şi 1158 (XLI) din 28 iulie 1965 şi 5 august 1966
privind pedepsirea criminalilor de război şi a persoanelor vinovate de crime contra
umanităţii,
constatând că în niciuna din declaraţiile solemne, actele sau convenţiile
privind urmărirea şi pedepsirea crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii nu
au fost prevăzute limite de timp,
considerând că crimele de război şi crimele contra umanităţii sunt printre cele
mai grave crime de drept internaţional,
convinse că pedepsirea efectivă a crimelor de război şi a crimelor contra
umanităţii este un element important în prevenirea unor astfel de crime, în protecţia
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, de natură să încurajeze încrederea,
să stimuleze cooperarea între popoare şi să favorizeze pacea şi securitatea
internaţională,
constatând că aplicarea, în ceea ce priveşte crimele de război contra umanităţii,
a regulilor dreptului intern referitoare la prescripţia pentru crime de drept comun,
îngrijorează profund opinia publică mondială, întrucât împiedica urmărirea şi
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pedepsirea persoanelor responsabile de aceste crime, recunoscând că este necesar
şi oportun să se afirme în dreptul internaţional, prin această Convenţie, principiul
imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii şi să se asigure
aplicarea lor universală,
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
Oricare ar fi dată la care au fost comise, crimele următoare sunt imprescriptibile:
a. crimele de război, aşa cum sunt definite în Statutul Tribunalului Militar
Internaţional de la Nurnberg din 8 august 1945 şi confirmate prin rezoluţiile Adunării
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 3 (I) şi 95 (I) din 13 februarie 1946 şi 11
decembrie 1946 şi, în special, „infracţiunile grave” enumerate în convenţiile de la
Geneva din 12 august 1949 pentru protecţia victimelor de război;
b. crimele contra umanităţii, indiferent dacă sunt comise în timp de război sau
în timp de pace, aşa cum sunt definite în Statutul Tribunalului Militar Internaţional
de la Nurnberg din 8 august 1945 şi confirmat prin rezoluţiile Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite 3 (I) şi 95 (I) din 13 februarie 1946 şi 11 decembrie
1946, evicţiunea prin atac armat sau ocupaţie şi acte inumane care decurg din politică
de apartheid, precum şi crimă de genocid, aşa cum este definită în Convenţia din
1948 pentru prevenirea şi pedepsirea crimei de genocid, chiar dacă aceste acte nu
constituie o violare a dreptului intern al ţării în care au fost comise.
Articolul 2
Dacă va fi comisă oricare dintre crimele menţionate de articolul 1, prevederile
acestei Convenţii vor fi aplicate reprezentanţilor autorităţii de stat şi persoanelor
particulare care participă la comiterea ei că autori sau complici, care se fac vinovaţi
de incitare directă la comiterea oricăreia dintre aceste crime sau care participă la o
înţelegere în vederea comiterii ei, indiferent de gradul de execuţie în care s-ar afla,
precum şi reprezentanţilor autorităţii de stat care tolerează comiterea acestei crime.
Articolul 3
Statele părţi la prezenţa Convenţie se angajează să adopte toate măsurile
interne, legislative sau de alt ordin, care ar fi necesare pentru a permite extrădarea, în
conformitate cu dreptul internaţional, a persoanelor vizate în articolul 2 al prezenţei
Convenţii.
Articolul 4
Statele părţi la prezenţa Convenţie se angajează să adopte, în conformitate
cu procedurile lor constituţionale, orice măsuri legislative sau de alt ordin care ar fi
necesare pentru a asigură imprescriptibilitatea crimelor menţionate pentru a asigură
imprescriptibilitatea crimelor menţionate în articolele 1 şi 2 ale prezenţei Convenţii,
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atât în ceea ce priveşte urmărirea, cit şi în ceea ce priveşte pedeapsă; acolo unde în
acest domeniu ar există o prescripţie, în virtutea legii sau altfel, ea va fi abolită.
Articolul 5
Prezenţa Convenţie va fi deschisă spre semnare până la 31 decembrie 1969
oricărui stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membru al oricăreia dintre
instituţiile sale specializate sau al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică,
oricărui stat parte la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, precum şi oricărui alt
stat invitat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite să devină parte la
prezenţa Convenţie.
Articolul 6
Prezenţa Convenţie este supusă ratificării, iar instrumentele de ratificare vor fi
depuse la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Articolul 7
Prezenţa Convenţie este deschisă spre aderare oricărui stat vizat în articolul
5. instrumentele de aderare vor fi depuse la Secretarul General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
Articolul 8
1. Prezenţa Convenţie va intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi de la
depunerea la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al zecelea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele părţi care vor ratifică această Convenţie sau
vor aderă la ea după depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de
aderare, Convenţia va intra în vigoare în cea de-a nouăzecea zi de la depunerea de
către statul respectiv a instrumentului de ratificare sau de aderare.
Articolul 9
1. După expirarea unei perioade de 10 ani de la dată intrării în vigoare a
prezenţei Convenţii, oricare parte contractantă poate formula oricând o cerere de
revizuire a Convenţiei pe calea unei notificări scrise adresate Secretarului General al
Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite va decide asupra
măsurilor ce ar urmă să fie luate, după caz, în legătură cu această cerere.
Articolul 10
1. Prezenţa Convenţie va fi depusă la Secretarul General al Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
2. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite copii
certificate ale prezenţei Convenţii tuturor statelor.
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Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate statele
vizate în articolul 5 despre:
a. semnăturile prezenţei Convenţii şi instrumentele de ratificare sau de aderare
depuse conform articolelor 5, 6 şi 7;
b. dată la care prezenţa Convenţie va intra în vigoare în conformitate cu
articolul 8;
c. comunicările primite conform articolului 9.
Articolul 11
Prezenţa Convenţie, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză,
rusă şi spaniolă au aceeaşi valabilitate, va purta dată de 26 noiembrie 1968.
Drept pentru care subscrişii, autorizaţi în modul cuvenit în acest scop, au
semnat prezenţa Convenţie.
Sursa: http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/
conventie_neaplicarea_limitarilor_statutare_in_cazul_crimelor/
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AGENDA INSTITUTULUI DE STUDII DE SECURITATE

AGENDA ISS-CD
Institutul de Studii de Securitate din cadrul Universităţii Creştione „Dimitrie
Cantemir” (ISS-DC) funcţionează de la 1 ianuarie 2010.
ISS-DC elaborează studii din domeniile securităţi, analize şi evaluări
periodice ale mediului de securitate în zonele de interes pentru România, îndeosebi
pentru sud-estul european şi pentru zona extinsă a Mării Negre. ISS-DC editează
revista trimestrială „Univers Strategic”, în format tipărit, DVD-ROM şi on-line. În
continuare, au loc următoarele activităţi importante:
- Elaborarea şi finalizarea unor studii conform Planului de Cercetare;
- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme de securitate şi
apărare;
- Actualizarea site-ului http://iss.ucdc.ro;
- Pregătirea numerelor următoare ale revistei Univers Strategic.
Vă aşteptăm cu articole pe tematica revistei.

Articolele pot fi trimise pe adresa revistei sau pe cea a redactorului şef:
vaduvageorge@yahoo.fr
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