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EDITORIAL

DEVANSAREA STRATEGICĂ
ȘI SURPRINDEREA
OPERAȚIONALĂ
ÎN CONFLICTUL ASIMETRIC

EDITORIAL

Dr. Gheorghe VĂDUVA

Abstract
Conflictele din ultimele decenii au arătat că surprinderea
strategică nu este un concept fără acoperire, cum s-a afirmat
adesea, ci, dimpotrivă, au relevat că formele ei de manifestare
s-au complicat și s-au multiplicat, iar readucerea ei în orizontul
cercetării științifice redevine necesară și benefică, atât pentru
teoria strategiei și pentru practica strategică, cât mai ales pentru
arta strategică. Surprinderea strategică a ieșit din determinismul
de tip mecanicist de odinioară, rigid și inflexibil, și, în condițiile
unui determinism dinamic și complex, flexibil și adaptabil la
condițiile inițiale și, mai ales, ulterioare, ea capătă forme noi,
mult mai subtile. Una dintre acestea este reanimarea vechiului
concept al devansării strategice, talonat îndeaproape de ceea ce
am putem numi surprindere operațională.

Cuvinte-cheie: surprindere, devansare, strategică, operaţională,
spațiul luptei, teatru de operații, zone de operații
STRATEGIC ADVANCEMENT AND
SURPRISE IN ASYMETRIC WARFARE

OPERATIONAL

Gheorghe VĂDUVA, Ph. D.

Abstract
The latest decades’ conflicts have shown that strategic
surprise is not a meaningless concept, as it was often stated, but,
on the contrary they have revealed that its forms of manifestation
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have got complicated and have multiplied. Thus, bringing them into the light
of scientific research becomes necessary and beneficial both for the theory of
strategy and for the strategic practice, not to mention the strategic art. The
strategic surprise was born from the mechanistic type of former determinism,
which used to be rigid and inflexible, but in the context of a dynamic and
complex determinism, which is flexible and adaptable to both the initial and
especially subsequent conditions, it takes new, much more subtle forms. One
of these forms revisits the old strategic advancement concept, closely related
to what we might call operational surprise.
Key words: surprise, advancement, strategic, operational, conflict area, theatre
of operations, operations area

LE DEVANCEMENT STRATÉGIQUE ET LA
OPÉRATIONNELLE DANS LE CONFLIT ASYMÉTRIQUE

SURPRISE

Résumé
Les conflits des derniers décennies ont relevé que la surprise stratégique
n’est pas, quand même, un concept sans couverture, comme on a souvent
affirmé, mais, au contraire, on a relevé que ses formes de manifestation se
sont complique et multiplie et sa projection sur l’horizon de la recherche
scientifique redevient nécessaire et bénéfique pour la théorie et pratique
stratégique et notamment pour l’art stratégique. La surprise stratégique a
quitté le déterminisme mécaniciste d’autrefois, rigide et inflexible, et dans les
conditions d’un déterminisme dynamique et complexe, flexible et adaptable
aux conditions initiales et, surtout, ultérieures, elle reçoit des formes nouvelles,
plus subtiles. L’une de ces formes est la réanimation d’un vieux concept du
devancement stratégique, talonné de près de ce qu’on pourrait nommer la
surprise opérationnelle.

Mots-clefs : surprise, devancement, stratégique, opérationnelle, l’espace du
combat, théâtre d’opération, zone d’opération
1. Permanența războiului
Noi, oamenii, credem că trăim în bună pace, că starea de pace și de liniște
este condiția noastră esențială și, la urma urmei, caracteristica fundamentală a vieții
și civilizației oamenilor. Desigur, omul este un zbătător, un fel de electron care se
mișcă toată viața pe o orbită, dar acest lucru nu-l deranjează, ci, dimpotrivă, chiar
îl face fericit. Pentru că nu are timp să ruginească și să viseze la prostii. Viața este
destul de grea și ea trebuie câștigată. Numai că un astfel de modus vivendi, foarte
10
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sugestiv exprimat de cuvintele latine Viviere militarae est (A trăi înseamnă a lupta),
este departe de a fi unul în bună pace.
Din păcate sau, poate, din fericire, omul trăiește într-un război continuu, în
care el este, deopotrivă, un soldat mărunt, de linie, și, câteodată, un mare general.
Cel mai mare și mai vestit din Univers, atunci când este vorba de războiul lui. Acest
război continuu, care se duce pe toate planurile, în toate mediile – inclusiv în cel al
cunoașterii – și prin toate mijloacele – inclusiv prin arme inteligente (informaționale,
politice, economice, financiare, ”culturale” și militare etc.) și chiar prin arme care
țin de domeniul acțiunii cognitive – arme ale războiului cognitiv, cel mai cumplit
război al omenirii – este specific societății omenești, este o caracteristică esențială,
o binecuvântare și, deopotrivă, un blestem al ei. Este o binecuvântare, atunci când
distruge răul, când blochează o situație strategică foarte complicată, când eliberează
omul de jugul altui om și este un blestem, atunci când produce doar moarte, suferință
și distrugeri. Toate războaiele din lume produc moarte, suferință și distrugeri, dar
aceste efecte fac parte din modus-ul vivendi al oamenilor pe planeta Pământ și
nimeni nu mai încearcă să schimbe acest ”dat”, ci doar să supraviețuiască, unii în
filosofia lui acel ”capul ce se pleacă sabia nu-l taie”, alții în filosofia lui ”nu-i totuna
leu să mori sau câine-înlănțuit”, cum scria Coșbuc.
Războiul, azi, nu diferă fundamental de ce a fost el ieri. Este cam același
război, în sensul că face parte din aceeași categorie a unui gen proxim neschimbat și
a unei diferențe specifice tot atât de perene, are aceleași scopuri și obiective, dar care
se realizează cu alte mijloace și în alte condiții. De-a lungul veacurilor, acest fenomen
complex, specific societății omenești, dar care-și extrage seva din conflictualitatea
lumii și a Universului, nu a fost niciodată linear și, prin urmare, pe deplin previzibil,
chiar dacă are principii și urmează o dialectică cognoscibilă, rezultată din legitățile
sale și din prevederile dreptului păcii și al războiului, ci totdeauna, cel puțin în fazele
ulterioare declanșării sale, a devenit și, probabil, va deveni și în continuare nelinear și
imprevizibil. Imprevizibilitatea războiului este, la urma urmei, cea care scoate, întrun fel, războiul din principii sau, mai precis, tinde să-l scoată, întrucât, așa cum se
știe, este greu să scoți un fenomen din principiile sale, atâta vreme cât acel fenomen
are principii. Dar poți să-l faci să-și piardă capul…
Războiul nu este însă un fenomen ca toate celelalte, chiar dacă efectele lui
sunt, ca și ale unora dintre fenomenele naturale (uragane, cutremure, avalanșe,
inundații, căderi de meteoriți etc.), dezastruoase. Războiul este un fenomen al
societății omenești, un seism al ei, un mod de descărcare și de anulare a energiilor
negative, definit ca un mijloc de deblocare a unei situații strategice și, în același timp,
ca o continuare a politicii prin mijloace violente, prin mijloace armate. Dacă este o
”continuare a politicii” sau un mod de a pune în operă o decizie politică (pentru că
politica face războiul și nu invers), atunci devine foarte clar că fenomenul acesta
este legat stricto senso și in extenso de interesele vitale sau considerate a fi vitale
ale oamenilor și grupurilor sociale în care ei trăiesc. Cu alte cuvinte, războiul este
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013
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un produs și un efect al interesului, pentru că el, interesul, este dinamic, complex,
complicat, variabil și conflictual. Pentru că el este mobilul acțiunii umane, inclusiv
al acțiunii umane eficiente. Definiția dată de Clausewitz războiului și rămasă aproape
aceeași prin vremurile care au trecut, nu face altceva decât să arate izvorul acestui
fenomen, făcând legătura logică dintre genul proxim (continuare a politicii) și
diferența specifică (mijloace violente). Fiind un astfel de fenomen, este de la sine
înțeles că el se înscrie în dinamismul și nelinearitatea fenomenelor social-politice,
oricât de riguros ar fi el, potrivit principiilor sale.
În legătură cu principiile războiului – unele rămase neschimbate, cum subliniam
mai sus, altele adăugate pe parcurs, datorită noilor tehnologii –, trebuie spus că există
o bătălie continuă între a le respecta integral și a nu le respecta integral, a le respecte
selectiv și a nu le respecta conjunctural. Într-o confruntare directă, simetrică, în care
sunt respectate niște reguli impuse și acceptate apriori, învinge, de regulă, cel mai
puternic. Dar sunt și situații când învinge cel mai abil, cel care folosește manevre
iscusite, cel care dispune de mijloace adecvate, cel mai bine pregătit sau, uneori,
cel care, în momentul confruntării, găsește o modalitate iscusită de a-l devansa pe
inamic și de a cuceri sau recuceri inițiativa strategică, operațională sau tactică.
Războiul mai este privit și ca singura confruntare bărbătească, pe viață și pe
moarte, în care trebuie să învingă cel cinstit și cel viteaz. Și totuși, acest fenomen
nu a fost niciodată o luptă cinstită, ca un meci de box sau ca o confruntare pe un
teren de fotbal (deși și aici lucrurile nu sunt chiar lineare și eminamente corecte), ca
un eveniment generat și validat de o strângere de mână, de acel tradițional ”batem
palma”.
Dar, chiar și în cadrul unei confruntări cinstite, riguroase, după reguli pe care
niciuna dintre părți nu le încalcă, tot trebuie să existe (și există efectiv) modalități
de inducere în eroare a adversarului, de punere a acestuia în fața unui fapt împlinit,
de intimidare, de surprindere sau de devansare. În bătălia de la Cannae din anul 216
î.e.n., Hannibal și-a echipat trupa în culori vii, cu efect năucitor asupra celor 86.000
de soldați ai unei armate romane din elita acelor vremuri, iar efectul psihologic,
însoțit de arta strategică și iscusința acestui mare general, au dus la înfrângerea unei
armate vestite și de aproape două ori mai numeroase decât armata cartaginezului,
care număra 50.000 de soldați. Peste ani, în 149, î.H., în bătălia de la Cartagina,
Scipio, avea să folosească o stratagemă asemănătoare, speriind, cu sunete infernale,
elefanții lui Hannibal și întorcându-i pe aceștia împotriva armatei cartaginezului.
Toate războaiele lumii sunt pline de momente în care iscusința generalilor,
inițiativa vreunui căpitan sau o manevră inteligentă au dus la surprinderea
adversarului și chiar la câștigarea războiului. Aproape toate războaiele napoleonene
poartă amprenta manevrei iscusite pentru realizarea superiorității numerice
în locul potrivit și la momentul voit (Les gros bataillons ont toujours raison).
Arta războiului a lui Sun Tzî ca și Arthashastra indianului Kautilya, reprezintă
culegeri de stratageme, adică de mijloace prin care un comandant militar sau un
12
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stat poate câștiga sau pierde o bătălie sau un război. În toate războaiele lumii a
existat, într-un fel sau altul, disimetrie (disproporționalitate) și asimetrie, adică
anti-disproporționalitate sau de mod de anihilare a efectului previzibil al acesteia.
Asimetria este tot un fel de disproporționalitate, dar nu numai atât. Asimetria este,
deopotrivă, disproporționalitate și diferență în ceea ce privește alcătuirea forțelor,
mijloacelor și resurselor, cantitatea acestora, înzestrarea, instruirea și dispunerea
forțelor, dar și diferență esențială în ceea ce privește conceptul strategic, atitudinea
strategică, modul de acțiune, principiile și regulile de angajare (sau lipsa acestora)
etc. Aceste aspecte există, într-o formă sau alta, în toate războaiele lumii și, probabil,
vor continua să existe și în viitor.
Deși tehnologia de vârf și, îndeosebi, tehnologia informației centrează, din ce
în ce mai mult, efortul pe efect și pe o tendință de uniformizare a mijloacelor de luptă
(toate armatele au în înzestrare cam aceleași tipuri de arme), diferențele se mențin.
Ele sunt date nu numai de accesul la tehnologiile de vârf sau la sistemele de arme
inteligente, la sistemele de arme neconvenționale etc., ci și de universul cunoașterii,
de dinamica intereselor vitale, de cultura organizațională, de raporturile de putere, de
interesele marii finanțe și de mulți alți factori, unii care țin de anumite personalități,
de ambițiile unor dictatori, de interese de grup și de multe altele.
Deși unii dintre noi neagă conceptul de război asimetric, mai ales în epoca
societății bazate pe cunoaștere, noi considerăm că acesta este nu numai posibil,
ci și real și într-o evoluție din ce în ce mai accentuată și mai tensionată, direct
proporțională cu extinderea acestui fenomen acestuia și la alte domenii decât cele ce
țin de confruntarea armată ca urmare a unei decizii politice, cum ar fi cel financiar,
cel economic, cel informațional, cel al produselor culturale de piață și chiar cel
al cunoașterii, sau a matricei acestuia în numeroase alte domenii decât cele ale
confruntării armate.
Diferențele și mobilurile unor astfel de extensii ale războiului sunt date de
interesele vitale ale statelor, de interesele unor grupuri și rețele transfrontaliere, de
bătăliile pentru piețe și resurse, de atitudinile de dominanță strategică manifestate
(sau nu) de marile puteri și de puterile din umbră, de tendințele de reconfigurare
geopolitică a zonelor de interes strategic major, de efectele procesului de globalizare
intempestivă asupra raporturilor de putere etc.
Războiul a avut, așadar, din toate timpurile, gradul lui de parșivenie și de
asimetrie, chiar dacă generațiile de dinaintea noastră l-au venerat ca pe un act eroic,
în care contează curajul, bărbăția, moralitatea și dreptatea. Fără a neglija aceste
virtuți ale războiului – care poate fi definit ca fenomen al curajului și al oamenilor
curajoși –, trebuie să reamintim faptul că, în război, trebuie să ai nu numai forță, ci
și iscusință, inteligență, capacitate de a-l devansa pe adversar, nu doar numeric și
calitativ, ci și prin puterea minții și nu doar prin cea a armelor. Adesea, armele, fără
inteligență, produc doar dezastru.
Mai mult, războiul este un fenomen nu numai complex, nu numai cu grad de
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risc ridicat, un fenomen de risc extrem, ci și un fenomen permanent al omenirii, care
se desfășoară sub toate formele și formulele posibile, prin toate armele și prin toate
mijloacele, în sensul că lumea se divide și se confruntă continuu, chiar și atunci când
domnește pacea și securitatea. Războiul are perioadele sale de comunitate, de joasă
intensitate, de așteptare strategică, dar niciodată nu încetează. De aceea, considerăm
că este foarte important ca, în cercetarea acestui fenomen, să avem în vedere toate
meandrele și conceptele acestuia și să analizăm, cât se poate de detaliat, momentele
așteptării strategice, pe cele ale tensiunii strategice și pe cele ale confruntării directe
sau indirecte, ale bătăliei, dar și manevrele intrinseci sau extrinseci care asigură
devansarea strategică, surprinderea strategică sau/și operațională, recuperarea
strategică, siguranța strategică.
2. Arta devansării strategice și limitele strategiilor de devansare
Devansarea, în război, este una dintre condițiile victoriei sau ale prevenirii
înfrângerii, și ea ține de marea artă strategică. Fiecare se străduiește să fie înaintea
celuilalt cu un pas, să se situeze într-o poziție care să-i ofere condiții pentru a câștiga
o competiție sau pentru nu pierde prilejul favorabil unei acțiuni strategice sau tactice
eficiente. Devansarea este un concept care a făcut epocă în toate perioadele evoluției
societății omenești.
În timpul Războiului Rece, cursa înarmărilor reprezenta tocmai o astfel de
modalitate de devansare strategică a celuilalt. Era, desigur, doar un mijloc. Atunci
când, spre exemplu, sovieticii au lansat primul satelit artificial al pământului –
Sputnik –, președintele Eisenhower și Statele Unite, considerând această realizare
un avans strategic, au trecut printr-o perioadă de frustrare, luând în acest sens, măsuri
adecvate, atât pentru dezvoltarea industriei spațiale și lichidare a acestui avans, cât
și pentru crearea unei superiorități în mijloace strategice, adică în rachete balistice
intercontinentale. Deasemenea, atunci când americanii au început să pună în operă
strategia lor de îndiguire a URSS și țărilor comuniste, creând NATO, CENTO,
SEATO, rușii au creat Tratatul de la Varșovia și au încercat străpungerea dispozitivului
american și câștigarea, de partea lor, a unor țări din Asia de Sud-Est, din Africa și
din America Latină. Tot pentru anihilarea efectelor strategice ale avansului american
prin amplasarea de baze militare în proximitatea spațiului de siguranță strategică al
Uniunii Sovietice, rușii au încercat să amplaseze rachete strategic în Cuba, luând
astfel naștere criza rachetelor din Marea Caraibilor, din 1962, care a creat, după criza
Berlinului, un moment de mare tensiune, care ar fi putut declanșa un război de mare
intensitate între cele două superputeri.
Devansarea strategică s-a exercitat și se exercită încă în acești termeni. Există
elemente ale devansării strategice (amplasarea forțelor) în vederea unei posibile
confruntări pentru petrolul din Oceanul Arctic sau pentru crearea unui efect disuasiv
reciproc, de tipul celui din Războiul Rece. Flota de submarine a Rusiei și bazele
14
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americane din Alaska și din Groenlanda, sunt aspecte ale confruntării la nivel de
devansare.
Devansarea strategică are efecte operaționale întrucât ea vizează nu doar
punerea în operă a unei politici de posibilă viitoare confruntare, ci și realizarea
dispozitivelor necesare (sau a unor elemente importante) ale acestora.
Deși Războiul Rece s-a încheiat demult, bătălia pentru supremație strategică
se continuă. În acest sens, putem spune că ne aflăm în epoca unei confruntări
generalizate în devansări strategice, fiecare entitate de pe Terra, dar mai ales, marile
puteri și marile centre de putere încercând să elaboreze politici și strategii, să
amplaseze forțe și mijloace și să realizeze dispozitive care, pe de o parte, să prevină
surprinderea strategică sau operațională din partea oricărui posibil adversar și, pe de
altă parte, care să asigure condițiile-suport necesare pentru realizarea surprinderii
strategice în cazul unei confruntări deschise sau ascunse, de orice tip ar fi ea.
Războiul care se duce în prezent pe suprafața Terrei – pentru că tot ce se
întâmplă face parte dintr-o amplă confruntare specifică războiului – este, fără
îndoială, un război de tip asimetric la care participă, practic, toate statele lumii.
Devansarea strategică, în acest caz, constă în totalitatea măsurilor
ingenioase pentru a realiza și pune în aplicare concepte, teorii și acțiuni, precum
și forțe adecvate, mijloace și resurse prin care să se constituie sisteme cognitive,
bănci de date și informații, dispozitive din spectrul I2SR, al platformelor de
luptă și rețelelor, în spațiul real și în cel virtual, în zone de interes strategic
predefinite sau identificate ad hoc ergo propter hoc, căi de acces, infrastructuri,
precum și politici și modalități de activare și folosire eficientă a acestora.
Devansarea strategică este, deopotrivă, un concept (ideea de devansare), o
practică (devansare pur și simplu, devansare față de toată lumea), un plan strategic
(organizarea ei pe etape și acțiuni) și o realitate directă a tuturor timpurilor,
omniprezentă în zilele noastre.
Devansarea strategică poate fi:
- clasică;
- cibernetică;
- asimetrică.
Toate aceste forme ale devansării strategice se combină și se susțin reciproc,
deși fiecare își are propria sa identitate și propriul său rol. Strategiile de devansare
de tipurile celor de mai sus sunt prezente în toată lumea și în toate domeniile vieții
și acțiunii oamenilor. Ele fac parte din acest război continuu al omenirii cu ea însăși,
în care colaborarea și cooperarea nu sunt altceva decât modalități prin care statele și
oamenii încearcă să accepte diferențele și să diminueze propria lor conflictualitate.
Din punct de vedere al duratei, devansarea strategică poate fi:
- temporară;
- durabilă.
Obiectivul devansării este, în general, crearea faptului împlinit, mai exact
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a condițiilor necesare obținerii unui succes. De regulă, devansarea strategică este
apanajul celor puternici, celor capabili, celor care dispun de suficiente forțe, mijloace
și resurse.
Acoperirea spațiului cosmic din vecinătatea planetei cu sateliți artificiali,
realizarea rețelelor și sistemelor de supraveghere continuă a întregii suprafețe a
pământului, dar și a activității oamenilor, este elementul esențial al devansării
strategice globale.
Deasemenea, realizarea unor sisteme de control al rutelor de acces la zonele
care dispun de resurse energetice și de transport al acestora face parte efectivă
din primele elementele ce se vor implementa în dispozitivele care materializează
devansarea strategică în acest domeniu. O astfel de acțiune ține însă și de domeniul
operațional.
Devansarea strategică se realizează de regulă în superioritate tehnologică și
informațională, dar ea poate fi, la rândul ei, și de tip tehnologic și informațional.
Este aspectul devansării Vestului față de Est, a Nordului față de Sud, a țărilor care
dispun de astfel de tehnologii față de restul țărilor lumii. Devansarea tehnologică
și informațională permite și asigură condițiile necesare pentru planificarea și
desfășurarea războiului disproporționat, a războiului bazat pe rețea și chiar a
războiului asimetric, dacă avem în vedere posibilitatea obținerii informației în timp
real aproape despre orice acțiune care se desfășoară pe Terra și tratarea ei strategică și
operațională adecvată. Devansarea strategică este, înainte de toate, condiția necesară
pentru realizarea surprinderii operaționale și a surprinderii tactice.
O devansarea strategică în inferioritate tehnologică și informațională, chiar
dacă nu este total imposibilă, devine foarte greu de realizate și nu poate fi decât
punctuală și de foarte scurtă durată.
Alte tipuri de devansare strategică sau cu efect strategic sunt cele teroriste
și, de cealaltă parte, cele antiteroriste și cele contrateroriste, cele ale criminalității
transfrontaliere organizate și cele ale rețelelor mafiote dar și ale instituțiilor care
combat aceste fenomene.
Înalta tehnologie, tehnologia informației, dezvoltarea fără precedent a rețelelor
comunicaționale, spațiul cibernetic, rețelele de toate tipurile, comunicarea în timp
real, bazele de date și, în general, marile acumulări ale civilizației, care fac posibilă
trecerea la o societate bazată pe cunoaștere, sunt condiții și argumente ale devansării
strategice realizate de către forțele care dispun de aceste facilități ale cunoașterii,
tehnologiei și informației, dar ele nu garantează supremația absolută a celor care
dispun de astfel de mijloace și nici omnipotența acestor tipuri de devansare.
3. Devansarea și surprinderea
E greu de realizat astăzi surprinderea strategică. Cu toate acestea evenimentele
din 1989, din România, reprezintă realmente o formă a surprinderii de acest tip. Tot
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o surprindere de tip strategic o reprezintă și atacurile teroriste deal 11 septembrie
2001. Și exemplele ar putea fi continuate, desigur, pentru a atrage atenția că, deși
surprinderea strategică, în condițiile de azi, devine extrem de dificilă, ea nu este
și imposibilă și, în anumite cazuri specifice războiului asimetric, nu presupune
neapărat devansarea strategică, în condiții de inferioritate tehnologică.
Realizarea condițiilor, de către o grupare teroristă, pentru atacurile teroriste
de la 11 septembrie 2001 face parte dintr-un astfel de tip de devansare strategică și,
dacă alte scenarii nu se confirmă, atunci o astfel de devansare ține în exclusivitate
de inteligența și iscusința celor care au elaborat concepția, au planificat acțiunile de
pregătire și au realizat dispozitivele necesare pentru acțiunea propriu-zisă. Acțiunea
ca atare – o acțiune de nivel tactic – a reprezentat o surprindere operațională completă
și un efect strategic imens. Această acțiune, mai mult chiar decât cea a japonezilor de
la Pearl Harbor, a declanșat un război: războiul împotriva terorismului.
Acțiunea britanicilor în războiul din Falkland nu reprezintă o surprindere
strategică, întrucât argentinienii știau deja că britanicii vor întreprinde o astfel de
expediție, dar acțiunea ca atare – adică atacul efectuat de o grupare de forțe printr-un
loc considerat un obstacol infranșisabil, a reprezentat efectiv o surprindere tactică.
În plus, profesionalismul deosebit al luptătorilor britanici, echipamentele superioare,
deprinderea cu astfel de acțiuni din intervențiile anterioare, antrenamentele în condiții
reale sunt elemente care țin suportul complex de asigurare a devansării strategice
(pregătirea forțelor ține de domeniul strategic), cu efecte operaționale notabile în
spațiul operației și în cel al acțiunii tactice (al luptei propriu-zise).
Atacurile coaliției condusă de SUA, sub mandat ONU, împotriva armatei
lui Saddam Hussein, care invadase, Kuweitul, nu au reprezentat o surprindere
strategică, dar efectele devansării strategice concretizate în echipamente superioare,
în capacitatea deosebită de proiecție a forței, în capabilități interarme remarcabile, în
profesionalismul luptătorilor, în calitatea acțiunii tactice, în devansarea operațională
categorică (realizarea dispozitivelor) au fost, indiscutabile, efecte și condiții ale
devansării strategice esențiale (superioritatea SUA și a membrilor coaliției).
Războiul din 1991, ca și cel din 2003, a fost unul de tip disproporționat, în
care devansarea strategică a jucat rolul decisiv, chiar dacă armata irakiană aflată
în apărare avea avantajul cunoașterii terenului și al apărării strategice. Sistemul de
comunicații al acestei armate – un sistem analog – a fost complet distrus în 24 de
ore datorită tehnologiei avansate a forțelor adverse – cele mai puternice forțe din
lume – și, din acel moment, războiul a fost pierdut de către armata irakiană conducă
de Saddam Hussein. Devansarea tehnologică și informațională a permis surprinderea
totală realizată de americani în operația de distrugere a sistemului de comunicații al
armatei irakiene.
Același lucru s-s petrecut și în războiul din 2003, cu precizarea că acest război,
tot disproporționat, a fost, din perspectivă americană, un război bazat pe rețea care
a asigurat câștigarea cu ușurință a tuturor bătăliilor purtate cu ceea ce a mai rămas
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din armata irakiană. Dar, după ce s-a încheiat această primă parte a războiului, cea
de a doua s-a caracterizat prin trecerea la un război de tip asimetric, confuz și fără
obiectiv strategic, în care americanii au pierdut peste patru mii de militari, iar Irakul
a ajuns o ruină.
Războiul din 2003 din Irak, ca și cel din Afganistan, care, probabil, va ieși
din faza actuală în cursul anului viitor, sunt, poate, printre ultimele războaie de acest
tip. Formele și formulele viitoarelor războaie parțiale (din acest război generalizat
al lumii), cu toate devansările tehnologice ale marilor țări ale lumii, vor avea din
ce în ce mai mult aspectul unor războaie complicate asimetrice, în care populațiile
și diferitele entități se vor confrunta pentru teritorii și resurse, pentru o viață mai
bună sau pentru anumite drepturi, dar mai ales pentru piețe, pentru putere și pentru
influență.
România, ca participantă activă la procesul de gestionare a crizelor și conflictelor
din toate zonele geografice importante, a dobândit o oarecare experiență în ceea ce
privește rolul devansării strategice în acțiunile de acest tip. Această experiență nu
sunt însă suficientă pentru noi, ca țară a Uniunii Europene, întrucât nu răspunde în
mod direct provocărilor, pericolelor și amenințărilor actuale și previzibile cu care
se confruntă și, probabil, se va confrunta țara noastră și nici nu duce la reducerea
vulnerabilităților uriașe acumulate în acești ani. Considerăm însă că este nevoie de
o analiză mult mai profundă și mult mai detaliată privind această temă a devansării
strategice și surprinderii operaționale, pentru armata română și pentru statul român.
Devansarea strategică pentru politicile și strategiile de apărare națională și colectivă
ale țării noastre, deși se subsumează celor ale NATO și celor europene, nu au, practic,
nici un aspect concret, România pierzându-și aproape toate atu-urile de care ar fi
dispus la un moment dat pentru o minimă devansare strategică cu funcții disuasive,
în zona noastră de interes strategic nemijlocit și de pericol strategic major.
Concluzie
Procesul de globalizare, interconectarea rețelelor, mobilitatea economiilor
și presiunile din ce în ce mai puternice și din ce în ce mai nejustificate ale marii
finanțe vor genera, pe de o parte, o accelerare a politicilor și strategiilor de devansare
strategică și, pe de altă parte, o recrudescență a conflictualității endogene, reactivă
la marile presiuni de estompare și de uitare a frontierelor. În pofida proceselor
nivelatoare pe care le presupune globalizarea forțată, identitățile vor continua să se
consolideze și să se solidarizeze sectarist, de unde rezultă că tendințele spre folosirea
devansării strategice, specifică războiului, ca mijloc de securitate strategică și de
apărare avansată vor continua să existe și chiar să se amplifice.
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GLOBALIZAREA MILITARĂ –
CONSIDERAŢII GENERALE
Cătălin Robert TOMA
Abstract
Începând cu primele forme de civilizaţie şi până în prezent, puterea
militară a deţinut rolul central în procesul globalizării problemelor omeneşti.
Formarea primelor imperii a fost determinată hotărâtor de tehnologia
militară disponibilă şi de gradul de organizare a formelor de violenţă. Din
perspectivă istorică, puterea militară a avut o importanţă majoră în ceea ce
priveşte expansiunea teritorială a statelor şi civilizaţiilor. Într-adevăr, nici o
prezentare istorică a globalizării n-ar fi veridică dacă ar omite să recunoască
violenţele şi suferinţele impresionante care au însoţit formarea sistemului
interstatal modern (Mann, 1986).
Ca atare, un lucru important de examinat aici este rolul istoric deţinut
de puterea militară ca mecanism determinant al procesului globalizării
relaţiilor socio-umane. Aceste excurs va încerca să releve tendințele majore şi
modele definitorii ale globalizării în plan militar, de la începuturile perioadei
moderne până în prezent (Held plus colab., 2004).
Cuvinte-cheie: mondializare, civilizație, civilizație militară, expansiune
MILITARY GOBALIZATION- GENERAL CONSIDERATIONS
Cătălin Robert TOMA
Abstract
Beginning with the first forms of civilization and up to the present ,
military power has held the central role in the globalization of human affairs.
The creation of the first empires was decisively determined by the military
technology available and the degree of organization of the forms of violence.
From a historical perspective, military power was essential in terms of
territorial expansion of states and civilizations. No historical overview of
globalization would be reliable if it failed to admit the dramatic violence and
suffering that accompanied the forming of the modern interstate system (
Mann, 1986).
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Thus, an important topic for the analysis is the historical role of the
military power as a determining mechanism in the globalization process of
socio-human relations. This analysis will try to reveal the major tendencies
and defining patterns of globalization in the military field, starting from the
early modern period up to present times. (Held et alli., 2004).
Key words: globalization, civilization, military civilization, expansion
MONDIALISATION MILITAIRE – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Résumé
En commençant avec les premières formes de civilisation jusqu’en
présent, la puissance militaire a détenu le roll centrale dans le processus
de la mondialisation des problèmes de l’humanité. La technologie miliaire
disponible et le degré de l’organisation des formes de la violence sont ceux qui
ont déterminé l’apparition des premiers empires. De perspective historique,
la puissance militaire a eu une importance majeure en ce qui concerne
l’expansion territoriale des États et de Civilisations. Vraiment, aucune
présentation historique ne serait véridique si ne reconnaitrait les violences et
de souffrances impressionnantes qui ont accompagné la formation du système
international moderne. (Mann, 1986).
Par suite, c’est très important d’examiner le roll historique de la force
militaire comme système déterminant du processus de mondialisation des
relations socio-humaines. Ce texte essayera a relever les tendances majeures
et les modelés définitoires du mondialisation sur le plan militaire, de les débuts
de la période moderne jusqu’au présent. (Held plus colab., 2004).
Mots-clefs: mondialisation, civilisation, civilisation militaire, expansion

Î

n ultimul secol, globalizarea în plan militar s-a evidenţiat, printre altele,
în rivalitatea geopolitică şi imperialismul marilor puteri (în special de
la lupta pentru Africa din ultimul deceniu al secolul al XIX-lea până la Războiul
Rece), în evoluţia sistemelor de alianţe internaţionale şi a structurilor de securitate
internaţională (de la Concertul European până la Organizaţia Atlanticului de Nord),
în apariţia unei pieţe mondiale a armamentului, paralel cu răspândirea la scară globală
a tehnologilor militare, şi în instituţionalizarea unor regimuri globale cu jurisdicţie
asupra problemelor militare şi de securitate, cum ar fi regimul internaţional al
neproliferării armamentului nuclear.
Într-adevăr, se poate afirma că toate statele sunt acum angrenate, deşi în
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proporţii diferite, într-o ordine militară mondială. Aceasta este extrem de stratificată
şi puternic instituţionalizată: stratificată, deoarece, în linii mari, se disting, pe rând,
un prim grup (al superputerilor), un al doilea (al puterilor de rang secund) şi un al
treilea grup (al puterilor militare în curs de dezvoltare); instituţionalizată, prin faptul
că aranjamentele militar-diplomatice şi multilaterale trasează proceduri reglementate
de interacţiune. În acelaşi timp, această ordine este influenţată de o evoluţie relativ
autonomă a dinamicii armamentului.
Înainte de analiza caracterul ordinii militare mondiale contemporane este
necesară o clarificare în privinţa folosirii conceptelor cheie. Este necesar, îndeosebi,
să se clarifice noţiunile militarizare globală şi globalizare militară. În timp ce
primul concept se referă, în general, la un proces generalizat de constituire a bazei
militare mondiale (apreciat în funcţie de nivelul crescând al cheltuielilor militare pe
plan mondial, al armamentului sau al forţelor armate), al doilea concept se referă
exclusiv la procesele (şi patternurile) de conectare în domeniul militar care transced
regiunile importante ale globului, aşa cum o relevă caracteristicile spaţio-temporale
şi organizaţionale ale legăturilor, reţelelor şi interacţiunilor militare. Deşi, în anumite
conjuncturi, aceste două procese pot fi puternic corelate, în sensul că etape specifice
ale militarizării globale (aşa cum au fost cele din anii ’80) par să se asocieze direct
cu faze distincte ale globalizării militare (cum ar fi reafirmarea rivalităţii mondiale a
superputerilor în perioada anilor ’80), patologia cauzală a fiecăruia este cu siguranţă
complexă.
Globalizarea militară poate fi considerată, în linii mari, un proces ce
încorporează extensiunea şi intensitatea sporite ale legăturilor militare dintre
unităţile politice ale sistemului mondial. (Aici legăturile militare şi puterea militară
se referă la formele de violenţă organizată). Înţeleasă astfel, ea reflectă atât reţeaua
în expansiune de legături şi raporturi militare, din întreaga lume, cât şi impactul
inovaţiilor tehnologice de primă importanţă în domeniul militar (de la nivele cu aburi
până la sateliţii de recunoaştere) care, de-a lungul timpului, au reconstituit lumea
ca unic spaţiu geostrategic. Din punct de vedere istoric, acest proces de compresie
spaţio-temporală a condus la o apropiere mai mare între centrele de putere militară,
sporind astfel eventualitatea unui conflict, pe măsura proliferării capacităţii de a
proiecta la mari distanţe, puterea distructivă. Simultan, timpul de decizie şi reacţie
militară s-a micşorat şi, ca atare, maşinăriile militare şi permanenta lor pregătire de
luptă au devenit o parte integrantă a vieţii sociale moderne.
Pot fi utilizați diverși indicatori cantitativi pentru a înlesni trasarea dimensiunilor
spaţio-temporale şi organizaţionale ale procesului de globalizare militar. Aceştia
includ: gradul de expansiune imperială; prezenţa militară străină; reprezentarea
diplomatică militară; piaţa armelor; cheltuielile cu armamentul; cheltuielile destinate
armamentului; apartenenţa la alianţe; acordurile de cooperare militară; conexiuni în
industria apărării; incidenţa intervenţiilor militare; patternurile asistenţei militare.
Astfel de indicatori fac posibilă depistarea schimbărilor semnificative în evoluţia
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istorică a formelor globalizării militare şi a profilurilor naţionale ale angrenării în
ordinea militară mondială. O astfel de evaluare sistemică oferă perspectiva unei
mai cuprinzătoare spaţializări şi reprezentări, atât a formelor istorice ale globalizării
militare, cât şi a ordinii militare globale văzute în perspectivă istorică.
Din punct de vedere analitic, este util să evidenţiem prezenţa a trei faţete
diferite ale globalizării militare: extensiunea globală a sistemului războiului (starea
de rivalitate şi conflict între marile puteri); dinamica globală a armamentului
(sistemul producerii şi comercializării armamentului); expansiunea geo-guvernării
în problemele militare şi de securitate, cum ar fi acordurile privind controlul
armamentului. Fiecare dintre aceste faţete relevă câte un aspect al procesului de
globalizare militară, iar luate împreună, ele oferă o prezentare exhaustivă a evoluţiei
ordinii militare moderne.
Conceptul de ordine militară mondială este unul de dată recentă. El se referă
la modurile în care relaţiile militare (de la război la producţia de armament) între
entităţile politice (fie ele state-naţiune, oraşe-state sau imperii) formează un teren
complex de interacţiuni care întruchipează structura şi dinamica sa proprie. Deşi în
scop analitic este utilă stabilirea unei demarcaţii între aceste faţete – sistemul de
război, dinamica armamentului şi geo-guvernarea –, este deosebit de important să
recunoaştem că atât ordinele militare istorice, cât şi formele istorice de globalizare
militară sunt constituite şi prin interacţiunea lor.
Pentru o mare parte a umanității şi a istoriei sale, experienţa globalizării a
fost sângeroasă. În scrierile sale de la 1552, Bartholomeu de Las Casas (unul dintre
primii europeni care au adus la cunoştinţa conducătorilor acelor vremuri atrocităţile
săvârşite la începutul colonizării Lumii Noi) remarca: „Modalităţile obişnuite cel
mai des adoptate de spaniolii care se consideră creştini şi care s-au dus acolo pentru
a nimici şi şterge de pe faţa pământului acele popoare demne de milă constau în
purtarea nejustificată a unor războaie neîndurătoare şi sângeroase.” Departe de a fi un
proces de benign, globalizarea a fost asociată cu atingerea unor niveluri excepţionale
ale violenţei organizate (Held plus colab., 2004).
La începutul secolului al XVI –lea, din punct de vedere geografic, lumea
era împărţită în câteva imperii militare şi civilizaţii majore, între care interacţiunea
politică şi militară era restrânsă. Cu excepţia unor legături comerciale mai importante,
interacţiunile între aceste mari centre de putere erau limitate de „piedicile distanţei”,
accentuate de un grad sporit de introversiune al celor mai avantajate civilizaţii.
În 1418, cu aproape un secol înaintea descoperirii Lumii Noi de către Columb,
flota de vânătoare de comori a împăratului Chinei, aflată sub comanda amiralului
Zheng He, ancora în apropiere de oraşul Malindi, la mică distanţă de Monbasa, pe
coasta de est a Africii. După cum notează Levanthes, „în timp ce Europa se zbătea
încă să iasă din Epoca Întunecată, China, cu flota sa de nave masive, era hotărâtă
să devină puterea colonială a secolului al XVI-lea şi să deschidă izvorul bogăţiilor
întregii lumi” (Levanthes, 1994). În 1436, conform lui Kennedy, „un edict imperial
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a interzis construcţia de nave maritime … China hotărâse să întoarcă spatele lumii.”
În mod similar, în Japonia shogunatele adoptaseră politica „închiderii graniţelor” –
sakaku, care a culminat în 1636 cu încetarea construirii de nave oceanice. În multe
privinţe, civilizaţiile eurasiatice erau mai puţin interconectate la începutul secolului
al XV-lea decât în Evul Mediul timpuriu. Într-adevăr, până la sfârşitul secolul al XVlea, nu se efectuase încă nici o călătorie în jurul pământului, civilizaţia americană era
încă necunoscută Europei, iar „continentul asiatic era, în unele privințe, mai puţin
accesibil europenilor şi creştinilor, decât fusese pe parcursul mai multor secole”
(Philips, 1998, p. 246).
În zorii erei moderne timpurii, lumea era organizată politic în câteva civilizaţii
în general autarhice, fiecare având propriul său pattern de politică a puterii şi de
legături militare. Deşi, în secolele de început ale primului mileniu, interacţiunea
militară între principalele civilizaţii era considerabilă, plecând de la expansiunea spre
vest şi spre est a Imperiului Mongol, ascensiunea islamului şi până la cruciade, alături
de alte episoade, aceasta nu a constituit – în nici o accepţie a termenului – o ordine
militară mondială. Dimpotrivă, lumea premodernă poate fi descrisă ca „dominată de
subsisteme”, deoarece existau într-adevăr câteva ordini militare mondiale distincte,
dar circumscrise. Istoria care evocă modul de fuzionare a acestor ordini mondiale
disparate într-un sistem global unic de relaţii militare, într-o unică ordine geopolitică,
este asociată în principal cu istoria expansiunii imperiilor europene şi a contestării
acesteia.
Expansiunea crescândă a puterii militare europene în perioada 1492 – 1800
Cronicile convenționale despre „ascensiunea Occidentului” tind să
supraliciteze supremaţia militară occidentală şi slăbiciunea victimelor sale. Din
perspectiva sfârşitului secolului XX, răspândirea civilizaţiei europene pe cuprinsul
globului poate fi considerată, cu prea mare uşurinţă, drept concretizarea graduală a
unei „logici” a istoriei. D
ar o astfel de prezentare istorică omite să ia în calcul contingenţa,
discontinuităţile şi rezistenţa opusă procesului expansiunii europene. La baza
discursului convențional despre „ascensiunea Occidentului” se află o concepţie
eurocentrică asupra istoriei lumii, conform căreia era previzibilă cucerirea supremaţiei
mondiale de către civilizaţia europeană, datorită capacităţilor militare evoluate de
care dispune acum. O astfel de viziune omite să ia în considerare caracterul adesea
fragil al puterii europene pe glob şi să menţioneze rolul forţelor locale în contextul
expansiunii imperiale. (Frrenandez – Armesto, 1995).
Se deosebesc trei etape separate ale expansiunii militare a modelului societăţii
internaţionale europene:
- epoca „marilor descoperiri”, cuprinzând ultima parte a secolului al XV-lea
până, la începutul secolului al XVII-lea;
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- o perioadă de consolidare, din secolul al XVII-lea până la jumătatea secolului
al XIX-lea;
- şi epoca imperiului mondial, din 1850 până la începutul secolul XX (Howard,
1984 p.124).
Pe parcursul fiecărei perioade, acţiunea combinată a inovaţiilor militare, logicii
economice, politicii interne şi rivalităţii dintre marile puteri a influenţat expansiunea
teritorială a civilizaţiei europene.
Acest expansionism nu a fost niciodată prestabilit, căci, în Evul Mediu,
civilizaţiile europene se aflau într-o situaţie destul de precară din perspectiva balanţei
puterii militare pe plan mondial. Ţinută în frâu de considerabilul potenţial militar al
Imperiului Otoman, al mongolilor şi islamului, Europa creştină a adoptat o atitudine
militară preponderent defensivă după încheierea cruciadelor. În plus, suveranii
europeni erau suficient de solicitaţi de conflictele interne şi continentale. Totuşi,
în mod remarcabil, către sfârşitul secolului al XVIII-lea, marile puteri europene
deţineau, luate împreună, controlul politic asupra a 35% din suprafaţa teritoriilor de
pe glob.
Aceste faze inițiale ale expansiunii au fost susţinute de un spirit combativ
de cucerire militară care urma îndeaproape tradiţia reuşitelor primelor expediţii de
descoperiri. Ajutate de progresele tehnologice în domeniul navigaţiei şi de construirea
unor nave de război mai solide, marile puteri europene au întemeiat, în scurt timp,
colonii în teritoriile Lumii Noi şi în Asia. Deşi puterea militară a constituit factorul
hotărâtor, ceea ce a contribuit de fapt la obţinerea, relativ uşoară, a victoriilor nu a
fost atât de mult superioritatea tehnologiei militare, cât mai ales utilizarea dozată
a forţei (precum şi răspândirea rapidă a bolilor transmisibile, aduse de armatele
invadatoare). De asemenea, ajutorul unor şefi militari şi armate băştinaşe – cum s-a
întâmplat în cazul surprinzătoarei victorii a lui Cortes asupra lui Montezuma – a
contribuit mult la aceste cuceriri militare. Odată ce s-a reuşit construirea şi armarea
unor nave oceanice de mari dimensiuni, s-a produs o schimbare semnificativă a
balanţei de putere militară în lume, o modificare pe care statele puternice ale Europei
au căutat să o consolideze (Fernandez –Armesto, 1995).
În perioada cuprinsă între 1500 şi sfârşitul secolului al XVII-lea, războaiele şi
conflictele militare răscoliseră Europa continentală. A urmat o perioadă de inovaţii
intensive în domeniul tehnologiei şi organizării militare, al puterii majore, căutând,
prin mijloace armate, să-şi împiedice potenţialii rivali să dobândească hegemonia
continentală. A apărut o cursă a înarmărilor în plan calitativ, progresele în domeniul
tehnologiilor militare de apărare (cum ar fi construirea de fortăreţe), impulsionând şi
dezvoltarea tehnologiilor ofensive (ca, de pildă, tehnicile de bombardament). Apariţia
prafului de puşcă şi muschetei a modificat natura războiului terestru, pe măsură ce
formele încetăţenite de strategie, tactică şi organizare militară deveneau desuete.
S-au dezvoltat armate permanente, ceea ce impunea constrângeri financiare sporite
asupra statelor. Costurile, precum şi scara mai mare şi gradul sporit de complexitate
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al războiului cereau o autoritate politică mai centralizată şi mai organizată, capabilă
să strângă impozitele şi să finanţeze purtarea războiului modern. Aceasta a avut ca
rezultat formarea statelor absolutiste tot mai centralizate în Europa.
În lupta competitivă menită să-i împiedice pe rivali să obţină hegemonia,
marile puteri ale Europei au construit echipamente militare masive şi sofisticate.
Aceste instrumente le ofereau un ascendent militar-tehnologic semnificativ asupra
altor potenţiale centre ale puterii mondiale. Indiferent dacă această perioadă merită
sau nu să fie caracterizată drept „revoluţie militară”, ultima parte a secolului al XVIlea şi începutul secolului al XVII-lea a cunoscut efectul conjugat al unor progrese
care au modificat, pe termen lung, echilibrul puterii militare între civilizaţiile majore
ale lumii (Black, 1994, p. 14).
Realinierea istorică a puterii militare a întreţinut continuarea expansiunii peste
oceane a imperiilor europene, în special a imperiilor olandez, spaniol, portughez şi
britanic. Conceperea şi construirea unor nave avansate de luptă au facilitat crearea
unor importante flote de război, capabile să proiecteze puterea la mari distanţe. După
cum observa Parker, „noile nave care se înscriau pe această linie erau capabile să
activeze, la 1688, în Marea Caraibelor, în Oceanul Indian şi Pacific, având ca obiectiv
câştigarea de avantaje strategice şi tactice” (Parker, 1998). În ciuda multor eşecuri,
până şi balanţa ce reflectă avantajul militar pe uscat a început să se încline spre Vest.
Superioritatea puterii de foc, organizarea, logistica şi tactica de război au contribuit
la victoria militară decisivă obţinută de Austria împotriva Imperiului Otoman; în anul
1718. Pacea de la Passarowitz, care a pus capăt acestui război, a constituit momentul
începerii „perioadei când europenii au depăşit popoare care, în trecut, fuseseră egalii
sau superiorii lor, în special turcii” (Black, 1994, p. 14).
Civilizațiile importante din afara Europei au adoptat tot mai mult o politică
defensivă în faţa potenţialului şi tehnologiilor militare avansate ale puterilor
europene. Pe lângă noile teritorii luate în posesiune, limita geografică a dominaţiei
coloniale deja existente, avansa tot mai mult în interiorul continentelor. Cu toate
acestea, cucerirea anumitor colonii s-a realizat în contexte militare deosebit de
potrivnice, iar constrângerile severe de ordin logistic şi militar făceau ca unele colonii
să fie menţinute cu mari dificultăţi. Totuşi, în ultima parte a secolului al XVIII-lea,
accentuarea „decalajului de putere de foc” dintre principalele state europene şi
restul lumii a asigurat cadrul militar favorabil obţinerii de către occident a „primei
hegemonii globale din istorie” (Parker, 1998, p. 154).
Lupta având ca scop hegemonia europeană asupra lumii a avut consecinţe
politice şi militare profunde: începea formarea unei ordini militare globale. În primul
rând, puterile europene căutau să pună bazele unei noi ordini mondiale, care să reflecte
principiile şi standardele politice ale civilizaţiei europene. S-a format treptat un set
global de reguli şi practici privitoare la conducerea relaţiilor interstatale. Acesta s-a
sprijinit în principal pe modelul „sistemul westfalic” din 1648, care definise forma
legală şi instituţională a sistemului de state european post-medieval. În al doilea rând,
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acutizarea „decalajului de putere de foc” şi expansiunea intercontinentală a imperiilor
europene au încurajat multe state non-europene să achiziţioneze tehnologii militare
occidentale şi să încerce să imite, pe cât posibil, formele europene de organizare
militară. Miza o constituia supravieţuirea celorlalte civilizaţii ca entităţi politice
independente. În această perioadă „marile state din estul Asiei erau mai interesate de
inovaţiile militare europene decât de orice alt aspect al culturii occidentale” (Parker,
1998, p. 144).
Elitele militare şi politice din afara Occidentului deveneau tot mai sensibile la
evoluţiile instituţiilor militare, tehnologiilor şi modurilor de purtare a războiului din
Europa. În al treilea rând, datorită expansiunii pe mai mult continente a imperiilor
europene, destinele multor popoare se împleteau cu dinamica politicii de putere
europene. De la începutul secolului al XVIII-lea, „războaiele între marile puteri
europene presupuneau în mod obişnuit confruntări în colonii iar soluţionarea lor
implica adesea modificări teritoriale în cadrul imperiilor de peste mări” (Tilly, 1990,
p. 169).
Apariția geopoliticii şi implicațiile sale în domeniul infrastructurii militare
şi satisfacerea puterii militare
Deși America era independentă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
puterea imperială europeană s-a consolidat. Regiuni şi civilizaţii care până atunci
se situaseră în afara sferei de control european i-au cunoscut în mod direct puterea
militară. Până în 1878, suprafaţa teritoriului aflat sub dominaţia marilor puteri
aproape că s-a dublat. Această etapă de expansiune frenetică a fost influenţată parţial
de industrializarea tehnicilor de război, care a transformat şi, în acelaşi timp, a dus la o
multiplicare exponenţială a capacităţilor militare ale marilor puteri. Navele cu aburi,
căile ferate, telegraful şi sistemele de comunicaţii telegrafice au revoluţionat puterea
militară şi infrastructurile violenţei organizate. Începând de acum, un substanţial
potenţial militar putea fi proiectat la distanţe tot mai mari.
În India, infrastructura sistemului de căi ferate a transformat logistica
militară, înlesnind, după cum explica în 1853 guvernatorul general Lord Dalhousie,
„concentrarea … puterii militare într-o anumită locaţie, în tot atâtea zile câte luni sunt
necesare acum” (Heachick, 1981, p. 82). În 1842, puterea maritimă a Marii Britanii
nu se extinde decât la 200 de mile în interiorul Chinei, pentru ca după numai zece
ani să ajungă până la Hankow, ceea ce însemna o dublare a distanţei. McNeil arată
că, deoarece „vapoarele cu aburi şi căile ferate suplimentau convoaiele cu tracţiune
animală, obstacolele naturale datorate dispunerii geografice şi distanţelor deveneau
din ce în ce mai triviale. Ca urmare, armatele şi forţele navale europene au dobândit
capacitatea de a face ca resursele lor să fie trimise, în funcţie de situaţie, chiar şi în
locaţii îndepărtate şi impenetrabile” (Howard 1984, p. 257).
Noile tehnologii de război, precum flinta cu încălzitor, tunul Gatling, canoniera,
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mitraliera şi artileria sofisticată, la care se adaugă producţia în serie de armament
greu, au dus la accentuarea „decalajului de putere de foc” între Occident şi restul
lumii. În opinia lui Kennedy, în ceea ce priveşte capacitatea ,militară, „naţiunile din
vârful ierarhiei deţineau resurse de 50 sau 100 de ori mai mari decât cele aflate la
baza ierarhiei” (Kennedy, 1998, p. 150).
Amploarea dramatică a acestui „decalaj de putere de foc” este ilustrată de
izbucnirea în această perioadă a unora dintre cele mai dezechilibrate confruntări
militare din întreaga istorie a lumii. În timpul Războiului Opiului din 1941 împotriva
Chinei, nava britanică Nemesis a reuşit să distrugă singură, într-o zi, „nouă
ambarcaţiuni de război, cinci fronturi, două baze militare şi o baterie aflate la ţărm”
(Parker 1988, p. 154). În decurs de un an, Imperiul chinez a fost înfrânt folosind
numai câteva nave de război şi beneficiind de o dotare superioară în privinţa armelor
de foc. În Africa, armata de 31.000 de oameni a emiratului Sokoto Nupe a fost învinsă
în 1897 de Compania Regală a Nigerului, cu un efectiv de 539 de soldaţi. Într-adevăr,
atât de mare era discrepanţa de ordin militar, încât în multe situaţii „puterea militară
era ţinută în rezervă sau chiar nefolosită” (Howard, 1984, p. 7).
Industrializarea războiului (adică aplicarea unor metode şi tehnologii de
producţie industrială la echipamentele şi tehnicile de război), corelată cu puterea unor
armate imense, tot mai bine organizate şi disciplinate, a facilitat cea mai extensivă
etapă a imperialismului occidental, de la primele expediţii de dscoperiri teritoriale.
„Noul imperialism” de la sfârşitul secolului al XIX-lea a cuprins colonizarea Africii,
consolidarea puterii Statelor Unite asupra Americii Latine şi Pacificului. În zorii
secolului XX, lumea îşi modificase configuraţia reconstituindu-se într-o „reţea unică
de relaţii economice şi strategice” (Watson, 1992, p. 265).
Ceea ce începuse cu secole în urmă ca o succesiune de acţiuni imperiale
reuşite, dar disparate, a luat sfârşit către finele secolului al XIX-lea forma unui sistem
intercontinental de relaţii militare şi strategice dominat de puterile occidentale, ce
planificau noi structuri de influenţă şi control. În capitalele Europei, balanţa puterii
globale (alta decât cea a puterii europene) părea cu precădere în calculele militare şi
de politică externă, din moment ce „luptele între marile puteri nu se mai purtau din
cauza problemelor europene …, ci pentru pieţe şi teritorii de pe tot cuprinsul lumii”.
Nu este o coincidenţă istorică faptul că aceasta este perioada afirmării disciplinei
geopoliticii (Kenedy 1988, p. 1995).
În încercarea de a surprinde importanţa strategică a noilor tehnologii de
„reducere a distanţelor” – care i-a adus pe potenţialii rivali mai aproape şi a
uşurat desfăşurarea şi utilizarea forţelor militare în colţuri îndepărtate ale lumii –
discursul geopoliticii a furnizat elitelor militare şi politice occidentale un cadru
interpretativ raţional cu ajutorul căruia să poată percepe şi să poată acţiona asupra
lumii. Geopolitica punea semnul egalităţii între puterea de stat şi controlul asupra
teritoriilor şi redefinirea politică internaţională ca o competiţie a marilor puteri
pentru stăpânirea celor mai întinse suprafeţe oceanice şi teritoriale. În această
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întrecere pentru supremaţia politică şi militară, expansiunea imperială – supremaţia
asupra spaţiului – era considerată necesară nu numai pentru a maximiza puterea
naţională (şi, pe această cale, securitatea naţională), dar şi pentru a stabiliza şubreda
ordine socială internă. Discursul geopoliticii a popularizat şi a legitimat considerarea
lumii drept un spaţiu strategic unificat în cadrul căruia marile puteri se confruntau la
nivel militar şi politic. După cum afirma cu aplomb liderul francez Leon Gambetta
la începutul secolului XX: „Pentru a rămâne o naţiune puternică sau pentru a deveni
astfel este necesară expansiunea colonială” (Jall, 1984, p. 148).
Pe măsură ce rivalitatea dintre marile puteri europene se extindea la nivel
global, acelaşi lucru se întâmpla şi cu reţelele relaţiilor militare. Toate marile puteri
îşi stabileau, în măsuri diferite, bazele unor infrastructuri militare transcontinentale.
Se construiau avanposturi şi baze militare în locuri strategice situate în puncte
îndepărtate de pe glob, în parte pentru a apăra imperiul, în parte pentru a securiza
rutele comerciale şi de aprovizionare. Bazele aflate pe teritorii străine asigurau, de
asemenea, infrastructura logistică necesară proiectării rapide a puterii militare către
zone de criză aflate în puncte strategice de pe glob. Erau instalate reţele mondiale de
comunicaţii atât pe uscat, cât şi sub apă. În 1990, reţeaua subacvatică de 19.000 de
mile de cabluri acoperea tot cuprinsul oceanelor lumii, întreg Imperiul Britanic fiind
astfel conectat în mod direct cu posturile militare de comandă londoneze. Această
perioadă a cunoscut şi un avânt surprinzător al diplomaţiei militare, deoarece relaţiile
militare dintre state câştigaseră o importanţă politică sporită. Guvernele au început
să acumuleze, într-o manieră mult mai sistematică, informaţii despre forţele armate
şi capacităţile militare străine. Rolul de ataşat militar, în special naval, a devenit
o funcţie obişnuită în toate ambasadele principatelor state începând cu anul 1850,
deşi procedura oficială de acreditare a acestui gen de ataşaţi a fost instituită abia în
anii 1860. În jurul acestei date, pe măsură ce diplomaţia militară se instituţionaliza,
se înregistrau şi o răspândire tot mai mare şi o emulaţie a modelelor europene şi
americane de organizare, strategie şi tactică militară. În America Latină, Africa
şi Asia, statele occidentale se implica în pregătirea şi echiparea forţelor militare
indigene, fie pentru a completa forţele imperiale, fie pentru a consolida alianţe
militare informale în lupta pentru supremaţia globală. Chiar şi elitele militare şi
politice japoneze şi chineze s-au implicat activ în căutarea şi obţinerea de asistenţă
militară occidentală. La începutul secolului XX, intensificarea competiţiei militare la
nivel global şi extinderea accentuată a reţelelor europene de putere militară au dus la
comprimarea globului într-un spaţiu geopolitic unic (Black, 1998).
Secolul 20, secolul conflictelor globale
O dată cu consolidarea expansiunii la nivel global al Europei , civilizaţiile,
imperiile, naţiunile lumii au devenit tot mai dependente sub aspectul securităţii şi
supravieţuirii lor. Perspectiva de pace în fiecare parte a lumii nu mai erau determinate
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exclusiv de dinamica complexă a relaţiilor de putere globale şi de evoluţiile de la
nivelul locaţiilor interdependente de decizie militară şi politică. Deoarece marile
puteri aveau capacitatea de a exercita un control asupra mediului lor strategic cu
statele subordonate, fiecare regiune era angrenată într-un sistem global de relaţii
militare şi de securitate, care, lipsit fiind d mecanisme eficiente de aplanare a
conflictelor, poate oricând să ajungă în situaţii de criză acută şi greu de controlat, cu
urmări ce puteau fi dezastruoase.
Războiului izbucnit în 1914 s-a extins rapid dincolo de graniţele Europei
continentale. Trei factori au influenţat semnificativ această expansiune a globalizării
militare în primul rând, chiar de la începutul războiului au fost implicate în conflict
posesiuni imperiale de importanţă strategică. Ostilităţile s-au extins în Africa şi
Orientul Mijlociu. În al doilea rând, industrializarea metamorfozase deja natura
războiului modern. Fuseseră create maşini de război masive, dar pentru care să
funcţioneze era necesară mobilizarea totală a naţiunilor şi imperiilor. Eforturile de
război erau dependente de aprovizionarea la scară globală cu materii prime şi rezerve
de hrană. Pentru beligeranţi, sistemul modern de război necesită mobilizarea atât
la nivel naţional, cât şi transnaţional a tuturor resurselor disponibile – industriale,
tehnologice, umane şi naturale.
În al treilea rând, specificul şi amploarea războiului industrializat făcea ca
alianţele internaţionale să aibă un rol esenţial, deoarece nici un stat nu dispunea,
singur, d resursele necesare obţinerii victoriei militare sau evitării înfrângerii. Tripla
Antantă (formată din Marea Britanie, Franţa şi Rusia) şi Tripla Alianţă (Germania,
Italia şi Austro-Ungaria) au funcţionat cu mecanisme instituţionale de coordonare
şi purtare a războiului, precum şi de organizare a eforturilor la scară internaţională.
Primul război mondial a demonstrat faptul că înfruntarea între marile puteri
nu se mai desfăşura doar la nivelul forţelor combatante d pe câmpul de luptă. Spre
deosebire de războiul din secolul al XV-lea, războiul secolului XX, atât în ceea
ce priveşte proliferarea, cât şi consecinţele sale, căpătase o extindere geografică
apreciabilă „Războiul, odinioară condus de militari de geniu, pe câmpuri de luptă de
dimensiuni reduse, a ajuns să angreneze în luptă continente întregi şi să mobilizeze
cetăţenii pe frontul de acasă, într-o epocă a războiului total”. Era începutul perioadei
conflictelor globale (Klein, 1994, p. 55).
Al doilea război mondial a reprezentat, în formularea lui Hobsbawm, „o
catastrofă umană globală” (Hobsbawm, 1994, p. 52). Nivelul eforturilor de război, al
distrugerilor şi suferinţelor umane nu a avut precedent în istorie. Pe măsură ce războiul
cuprindea Europa şi Orientul Îndepărtat, ostilităţile se propagau pe cuprinsul tuturor
continentelor şi oceanelor, exceptând America Latină şi partea de sud a Africii. Doar
câteva dintre statele care nu se angajaseră direct şi indirect în luptă armată aveau
posibilitatea de a rămâne propriu-zis neutre, din moment ce eforturile de război
ale puterilor Axei (Germania, Italia, Japonia) şi ale aliaţilor (SUA, Marea Britanie,
Franţa) presupuneau o aprovizionare masivă. După cum arata Mcneil, „organizarea
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pentru război la nivel transnaţional … a luat o formă mult mai completă şi efectivă
în timpul celui de-al doilea război mondial decât o făcuse vreodată până atunci”
(McNeil, 1982, p. 356). Dar cea mai hotărâtoare consecinţă a războiului a constat în
transformarea structurii puterii mondiale. Anul 1945 a marcat sfârşitul hegemoniei
Europei asupra lumii, confirmând statutul Uniunii Sovietice şi al Statelor Unite
ca superputeri mondiale. Această transformare structurală prevesteşte consecinţe
dramatice pentru patternul relaţiilor globale militare şi de securitate postbelice.
Timp de aproape cinci decenii de la terminarea celui de-al doilea război
mondial, politica internaţională a fost dominată de rivalitatea dintre cele două
superputeri, SUA şi Uniunea Sovietică. Viziunile lor în ceea ce priveşte ordonarea
lumii postbelice erau incompatibile, iar patternul geopolitic s-a canalizat rapid într-o
confruntare sub forma Războiului Rece între EST ŞI Vest. Politica mondială a fost
secţionată în două blocuri rivale, fiecare dintre ele fiind dominat în sisteme concurente
de alianţe militare şi pacte de securitate regională. De asemenea, atât SUA, cât şi
Uniunea Sovietică au pus bazele a numeroase acorduri bilaterale şi multilaterale de
securitate şi cooperare militară cu diverse alte state de pe glob.
Deşi rivalitatea dintre două superputeri nu se făcea simţită în mod uniform
ăe întreg mapamondul, deoarece doar unele regiuni, şi anume Orientul Mijlociu,
America Centrală şi de est, au devenit arenele principale ale desfăşurării „marii
confruntări”, posibilitatea permanentă a unui Armagedon neclar a încurajat naşterea
unei conştiinţe lucide privind soarta comună a umanităţii. În timp ce cursa înarmărilor
nucleare făcea războiul dintre cele două mari puteri să devină de negândit pe baza
unor premise raţionale (deşi nu în totalitate improbabil), rivalitatea Est – Vest a
fost redirecţionată către Africa, Asia şi America Latină. La rândul lor, procesele de
decolonizare şi lupta de eliberare naţională influenţate de dinamica militară specifică
Războiului Rece. Rezultatul evitării unor confruntări directe era purtarea unui război
„prin procură”. Pe măsură ce prezenţa militară europeană în străinătate era tot mai
redusă, se extindea aceea a celor două superputeri.
Până şi spaţiul cosmic şi mediul subacvatic au început să fie colonizate în
scopuri militare. În ciuda progreselor tehnologice semnificative în domeniul logisticii
militare şi al sistemelor de comunicaţii, despre care s-ar putea crede că au redus
necesitatea desfăşurării de forţe militare la scară globală, aceasta de fapt a sporit. În
1992, numărul bazelor şi al instalaţiilor militare pe teritorii străine se ridică la circa
3000. mai mult în 1985, când „al doilea” Război Rece se afla la apogeu, SUA aveau
500.000 de militari răspândiţi în peste 70 de ţări din întreaga lume, în timp ce Uniunea
Sovietică avea peste 600.000 de soldaţi în afara graniţelor. Deşi comparaţiile istorice
directe nu sunt pe deplin relevante, raportul dintre desfăşurările de trupe pe teritoriile
străine şi totalul forţelor armate ale marilor puteri de la jumătatea secolului XX a fost
probabil superior celui din secolul precedent.
Războiul Rece a constituit un sistem unic de relaţii globale de putere, care, în
mod paradoxal, diviza lumea în tabere rivale, dar o şi reunea sub forma unei rodini
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militare globale interconectate din punct de vedere strategic. Aceasta presupunea
existenţa unor reţele militare globale şi regionale, extensive şi intensive, iar în cazul
superputerilor, a unor infrastructuri militare impresionante, capabile să proiecteze
o putere distructivă neegalată în aproape orice punct al globului. Acest sistem era
totodată puternic instituţionalizat şi stratificat (Lumea Întâi, A Doua şi A Treia). Când
cele două superputeri au semnat Carta de la Paris în noiembrie 1990, după prăbuşirea
„democraţiilor populare”, Războiul Rece s-a sfârşit la fel de brusc pe cât a început.
Dar efectele continuă să se facă în peisajul geopolitic contemporan.
Puterea militară a jucat un rol fundamental în evoluţia şi forma instituţională
a statului-naţiune modern, suveran şi teritorial. Capacitatea independentă de apărare
a spaţiului teritorial naţional prin mijloace militare automate este centrală pentru
concepţia modernă de stat suveran. Dar, după cum s-a mai arătat aici, globalizarea
militară contemporană ridică probleme serioase privind semnificaţia şi practica
suveranităţii şi autonomiei statului. Şi aceasta se datorează faptului că, în epoca
contemporană, presupuse corelare tradiţională între organizarea spaţială a puterii şi
statul-naţiune teritorial pare să sufere o transformare.
Managementul apărării şi elaborarea politicilor de apărare în statele capitaliste
avansate nu mai constituie doar o problemă în principal naţională. Existenţa NATO,
cu multiplele sale organe şi comitete subsidiare, şi a altor foruri multilaterale (OSCE,
Conferinţa ONU pentru Dezarmare, Regimul de Control al Tehnologiei Rachetelor
Purtătoare etc.), precum şi proliferarea unor reţele birocratice, militare, industrialdefensive, şi de expertiză transguvernamentale şi transnaţionale au contribuit la o
„întindere” a procesului politicii de apărare şi a sarcinii de administrare a sectorului
defensiv peste graniţele naţionale. Globalizarea militară a stimulat instituţionalizarea
unui sistem multistratificat şi multilateral de guvernare în chestiunile de securitate
şi de apărare în zona atlantică, complementar structurilor şi proceselor interne deja
existente.
Elaborarea unei politici de apărare naţională, pornind de la deciziile privind
strategia de apărare şi până la cele privind desfăşurarea şi folosirea forţei militare,
este impregnată într-o matrice a mecanismelor instituţionalizate de consultare şi
cooperare, bilaterale şi multilaterale, atât oficiale, cât şi neoficiale. Există puţine
aspecte ale politicii de securitate naţională asupra cărora aceste evoluţii să nu-şi fi
pus amprenta, încât până şi agenţiile de informaţii au pus la punct o formă proprie
de dialog. Deşi, în calitatea lor de superputere militară, SUA par să deţină cea mia
mare autonomiei (relativă) în plan militar, totuşi se pierde din vedere simplul fapt
că, din cauza rolului lor de liant al acordurilor militare şi de securitate din Europa
şi Pacific, autonomia lor militară este cu siguranţă compromisă de păienjenişul de
angajamente şi de acorduri militare în care s-au implicat. De aceea, între puterea
militară şi autonomia militară naţională nu există neapărat o corelaţie pozitivă.
În rândul puterilor europene de rang mediu, Marea Britanie, Franţa şi Germania,
acţiunea de colaborare şi cooperare în domeniul apărării s-a extins, ajungându-se
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la înfiinţarea Eurocorp, o forţă militară multilaterală. În cadrul ramurii militare
NATO, accentul pus pe comanda militară integrată, interoperabilitate, standardizare,
planificare militară comună şi operaţiuni militare multilaterale denotă o distanţare
semnificativă de ideea tradiţională de autonomiei militară naţională. Totuşi, aceste
tendinţe nu prefigurează sfârşitul forţelor armate naţionale, nici o deplasare către o
specializare funcţională a rolurilor militare şi în nici un caz nu implică o integrare
militară internaţională. De asemenea, ele nu se fac simţite în mod egal în rândul celor
şase state capitaliste avansate, după cum o demonstrează cazul Japoniei şi al Suediei,
care se situează la periferia acestor evoluţii.
Comparativ cu începutul secolului XX, când, aşa cum a demonstrat primul
război mondial, deciziile de a ameninţa sau chiar de a folosi forţa militară constituiau
prerogativa incontestabilă a guvernelor naţionale, creşterea actuală a numărului
aranjamentelor multilaterale de apărare şi de securitate complică, dacă nu chiar
compromite luarea deciziilor de către guvernare în această privinţă. Obligaţiile
prevăzute în tratate, angajamentele militare şi de apărare, natura intercorelată a
capacităţilor, logisticii şi forţelor militare, internaţionalizarea producţiei şi procurării
de armament, printre alţi factori, transformă contextul politic şi modul de luarea a
deciziilor la nivelul naţional cu privire la costurile şi beneficiile tuturor aspectelor
politicii de apărare, dar în special transformă luarea deciziilor de folosite a forţei
militare sau de declarare a războiului. Deşi toate statele capitaliste avansate dispun
în fapt de puterea suverană de jure de a declara război, de a ameninţa sau chiar
de a folosi forţa militară, costurile şi beneficiile punerii în aplicare a unor acţiuni
militare alternative sunt condiţionate, într-o serie de privinţe importante, de diferite
angajamente oficiale sau neoficiale. Pe această linie, este interesant de observat că,
dezbaterea iniţială din Congresul SUA privind stratificarea Tratatului NATO, la
sfârşitul anilor ’40, senatorul Vanderberg, între alţii, şi-a exprimat îngrijorarea că
Tratatul poate submina dreptul suveran al Statelor Unite şi autoritatea constituţională
a Congresului în privinţa deciziilor cruciale referitoare la război şi pace. Asemenea
îngrijorări au devenit mai serioase în era rachetelor nucleare, când durata luării
deciziilor de război sau pace s-a redus de la câteva săptămâni la doar câteva minute.
În rândul statelor capitaliste avansate, intensitatea şi forma instituţionalizată
a angrenării naţionale în ordinea militară mondială ridică multe semne serioase de
întrebare cu privire la capacitatea lor de a desfăşura operaţiuni militare independente.
Timp de câteva decenii, scepticii au pus la îndoială posibilitatea folosirii, din punct de
vedere tehnic sau politic, a arsenalului nuclear britanic „independent” de descurajare
sau a „forţei de lovire” franceze, fără o consultare prealabilă sau chiar o participare
la decizii a Washington-ului. Mai mult, după Războiul Rece, pe fondul reducerii şi
raţionalizării bugetelor aferente sectorului apărării, se pune de asemenea în discuţie
capacitatea puterilor europene de rang mediu, în special, de a iniţia sau conduce
operaţiuni militare convenţionale independente. Războiul insulelor Falkland din
1982 poate constitui sfârşitul unei ere şi „excepţia care confirmă regula”. Dar chiar şi
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în cazul Statelor Unite, care fără îndoială dispun de potenţial militar pentru a acţiona
independent, reţeaua complexă a angajamentelor mondiale în care sunt implicate
mediază exerciţiul puterii lor militare, atunci când este vorba de utilizarea forţei cu
mult în afara teritoriului apropriat, aşa cum a demonstrat-o criza irakiană. Deşi în
cazul multor state capitaliste avansate suveranitatea naţională în privinţa luării celor
mai delicate decizii legate de securitate naţională nu a fost în nici un fel uzurpată
de o autoritate superioară, puterea de decizie în probleme militare şi de securitate
este totuşi limitată de patternurile contemporane, ale angrenării naţionale în ordinea
mondială – în asemenea măsură încât, în practică, obligaţiile şi angajamentele
militare şi de securitate deja existente influenţează costurile şi beneficiile diferitelor
opţiuni, presupunând în acelaşi timp consultări multilaterale sau chiar codecizia în
cadrul alianţei.
Doctrina securităţii naţionale reprezintă unul dintre principiile esenţiale şi
definitorii ale noţiunii moderne de suveranitate. Capacitatea autonomă a statului
modern de a apăra naţiunea de ameninţări externe este o componentă primordială
(pentru unii, chiar premisa esenţială) a concepţiei tradiţionale de suveranitate,
întrucât, dacă un stat nu dispune de capacitatea de a-şi apăra teritoriul şi de a-şi proteja
locuitorii, atunci însăşi raţiunea sa de fi pusă sub semnul întrebării. Deşi noţiunea
de securitate naţională a fost înţeleasă, tradiţional, în termeni preponderent militari:
ca dobândire, desfăşurare şi utilizare a forţei militare pentru a îndeplini scopurile
naţionale. Fără această capacitate, esenţa însăşi a instituţiei moderne a statului s-ar
schimba cu siguranţă (Buzan, 1991).
Bineînţeles că ideile despre statul modern s-au reflectat întotdeauna în
practicile politice ale statelor. Dar, cu precădere în sector militar, statele moderne
au căutat mereu să rămână independente. Totuşi, în era contemporană, globalizarea
militară şi patternurile angrenării naţionale în ordinea militară mondială au
determinat o reconsiderare serioasă a ideii şi practicii securităţii naţionale. Pentru
majoritatea statelor, strategia de obţinere a „securităţii naţionale” aproape că nu se
mai deosebeşte de o strategie a securităţii internaţionale din moment ce, împreună
cu alte state, ele formează colectiv o „comunitate de securitate”, în cadrul căreia
forţa militară nu deţine nici un rol activ în relaţii dintre statele membre. În interiorul
acestei „comunităţi de securitate”, strategiile de apărare şi securitate naţională sunt
formulate în cadrul căreia forţa militară nu deţine nici un rol activ în relaţiile dintre
statele membre. În interiorul acestei „comunităţi de securitate”, strategiile de apărare
şi securitate naţională sunt formulate în cadrul unor sisteme instituţionalizate de
alianţă, în care consultarea şi cooperarea suplimentează mecanismele naţionale ale
politicii de securitate. În consecinţă, elaborarea şi urmărirea obiectivelor de securitate
naţională sunt inseparabile, sub multe aspecte, de elaborarea şi urmărirea securităţii
alianţei. Se poate deci conchide securitatea naţională şi cea a alianţei se constituie
reciproc. Chiar şi în cazul unor state precum Franţa, care a căutat în decursul istoriei
să atingă un nivel înalt de asigurare autonomă a apărării naţionale, sau al Suediei, care
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îţi menţine politica oficială de neutralitate, politicile fiecăruia dintre ele de asigurare
a securităţii naţionale, în perioada postbelică, au fost mereu conturate (chiar mult mai
accentuat în contextul de după Războiul Rece) de funcţionarea acestei „comunităţi
de securitate” extinse.
În ceea ce priveşte SUA, apartenenţa la NATO semnalează o îndepărtare
istorică de poziţia de autarhie, izolare şi evitare a angajamentelor militare externe.
În 1949, NATO a constituit prima alianţă la care a aderat SUA pe timp de pace. Întradevăr, pentru o ţară ce, în perioada ulterioară Războiului Rece, nu a fost nevoită să
facă faţă nici unei ameninţări care să vizeze direct integritatea teritorială sau populaţia
sa, reafirmarea ataşamentului faţă de NATO (extinderea acestei alianţe), ca şi faţă de
Alianţa de Securitate SUA-Japonia denotă cât de profund a transformat globalizarea
militară postbelică poziţia sa tradiţională de securitate. În virtutea calităţii sale de
superputere militară, asigurarea securităţii naţionale a devenit inseparabilă de
menţinerea şi realizarea securităţii globale. Deoarece atât în cazul Statelor Unite, cât
şi în cazul celorlalţi membri ai acestei „comunităţi de securitate”, practica securităţii
cooperative reformulează agenda tradiţională a securităţii naţionale (S. Weber, 1993).
În era contemporană s-au conturat o serie de transformări semnificative
în ceea ce priveşte organizarea şi natura comerţului global cu armament şi ale
achiziţiilor de armament. Reducerea bugetelor pentru achiziţii în domeniul apărării
şi supracapacitatea sectorului industriei de apărare au constituit factorii care au
determinat producerea unei restructurări majore (aflată în plină desfăşurare) a
industriei de apărare, atât la nivelul statelor individuale, cât şi la nivelul ansamblului.
În comparaţie cu globalizarea sectoarelor civile, globalizarea şi regionalizarea
activităţii industriei de apărare se află într-o fază iniţială, însă intensitatea lor este
maximă în interiorul comunităţii de securitate euroatlantice.
Transnaţionalizarea bazelor industriale de apărare reprezintă o nouă etapă
distinctivă a organizării producţiei şi achiziţiilor pentru apărare, înrudită cu
restructurarea globală a producţiei industriei (dar desfăşurarea la o sacră diferită).
Acest proces este sprijinit de faptul că multe dintre tehnologiile esenţiale pentru
apărare provin din acele sectoare ale industriei civile, precum cele ale industriei
optice şi electronice, care au suferit o globalizare accentuată. Aceste evoluţii au
implicaţii destul de profunde, deşi nu neapărat inedite, în ceea ce priveşte modul
convenţional de abordare a organizării industriei de apărare, care de obicei a căutat
să favorizeze – alături de strategiile naţionale de apărare şi de achiziţii – dezvoltarea
,mai presus de orice a unei baze industriale de apărare naţionale, considerată suportul
esenţial al unei capacităţi naţionale defensive „autonome”. Atât regionalizarea cât şi
globalizarea sectorului industriei de apărare afectează într-un mod destul de direct
menţinerea acestei autonomii, din moment ce progresele respective fac ca achiziţia
(şi, în mod decisiv, folosirea) sistemelor de arme şi armamente, fără a mai menţiona
politica în industria de apărare, să fie supuse, potenţial, deciziilor şi acţiunilor unor
autorităţi şi corporaţii situate în afara sferei de aplicare a jurisdicţiei naţionale.
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Totuşi, în anumite contexte, globalizarea şi regionalizarea pot fi exploatate
pentru a spori autonomia în domeniul militar şi în acela al industriei de apărare.
Suedia, de exemplu, prin încheierea de acorduri de colaborare şi de licenţă cu parteneri
din industria militară aerospaţială, atât europeni, cât şi americani, şi-a putut dezvolta
capacitatea industrială defensivă deosebit de avansată, pe care astfel n-ar fi putut să
şi-o asigure. Şi Japonia şi-a redus dependenţa de SUA prin exploatarea avantajelor
oferite de o piaţă mondială extrem de competitivă de transferuri şi licenţe de tehnologie
militară. În domeniul producţiei şi achiziţiilor militare, globalizarea şi regionalizarea
nu prefigurează în mod automat dispariţia bazelor industriale de apărare naţionale,
dar ele modifică strategiile şi politicile pe care guvernele trebuie să le urmeze pentru
a le asigura existenţa, afectând totodată patternurile învingători-învinşi în industria
de apărare. În ceea ce priveşte ţările europene, consolidarea „campionilor naţionali”
prin fuziuni şi achiziţii susţinute (dar nu neapărat şi iniţiate) de guverne a însoţit
apariţia „campionilor europeni”, care să concureze pe piaţa globală şi regională a
armamentelor cu rivalii lor americani. Astfel, autonomia este urmăriră mai curând
printr-o strategie de internaţionalizare decât prin una de naţionalizare. Dacă avem
în vedere fie şi nu numai acest aspect, se evidenţiază o distanţare semnificativă
faţă de viziunea convenţională privind autonomia militară, care se definea şi era
urmărită în termeni exclusivi naţionali. Iar aceasta are implicaţii semnificative asupra
mecanismelor democratice şi de responsabilitate la nivel naţional.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI TURCIA…
CIOCNIREA CIVILIZAŢIILOR?
Claudiu Marius TOMA
Abstract
Turcia este o țară cu totul specială. Ea a trecut de la gloria imperială
de odinioară, la Turcia modernă, din epoca actuală deschisă de Mustafa
Kemal supranumit Atatürk (Părintele Turciei), de orientare democratică
occidentală, o țară laică, care urmează un program de integrare în Uniunea
Europeană. Totuși, Turcia est e o țară islamică, iar evenimentele din ultimii
ani confirmă acest statut între democrație și islamism. În analiza geopolitică
și geostrategică, et foarte greu de jalonat cu precizie viitorul Turciei. Dar
Turcia este membru important al NATO, având a doua armată ca mărime în
cadrul Alianței, și, în același timp, o țară care are un cuvânt important de
spus în Orientul Apropiat și în Orientul Mijlociu. Care va fi drumul Turciei în
raport cu cel al Uniunii Europene? Va deveni Turcia în scurt timp membru al
Uniunii Europene? Și dacă Da, cum se vor comporta cele două civilizații care
se vor uni (sau nu) într-o identitate unitară și prosperă, așa cum se dorește a
fi Uniunea Europeană? Rămâne de văzut!
Cuvinte-cheie: Turcia, Atatürk, islam, civilizație, identitate, Uniunea,
Europeană, valori, integrare
EUROPEAN UNION AND TURKEY ...THE CLASH OF
CIVILIZATIONS?
Claudiu Marius TOMA
Abstract
Turkey is a very special country. It has passed from the former
imperial glory to modern Turkey of present times, a period initiated by Mustafa
Kemal, called Atatürk (Turkey’s father). Of western democratic orientation,at
present Turkey is a secular country, which follows a program of integration
into the European Union. However, Turkey is an Islamic country, and the past
few years’ events confirm its complex status between democracy and Islamism.
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The geopolitical and geostrategic analysis, can hardly accurately predict
Turkey`s future. Moreover, Turkey is an important NATO member, having the
second largest army in the Alliance, and, at the same time, a country which
has an important word to say in the Middle East. What will Turkey`s direction
be in relation to that of the European Union? Will Turkey soon become a
member of the European Union ? If so, how will the two civilizations that will
merge (or not) behave in a unitary and prosperous identity, that the European
Union wishes to embody? We shall see !
Key words: Turkey, Atatürk, islam, civilisation, identity, European Union,
values, integration

Résumé

L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE…
CRASHE DES CIVILISATIONS?

Turquie est un pays tout à fait spécial. Il a passé de la gloire impériale
d’autrefois a la Turquie moderne d’aujourd’hui ouverte par Mustafa Kemal,
surnommé Atatürk (le père de la Turquie), d’orientation démocratique
occidentale, un pays laïque qui suive un programme d’intégration dans
l’Union Européenne. Quand même, la Turquie est un pays islamique et les
évènements de dernières années confirment cet état entre démocratie et
islamisme. Dans l’analyse géopolitique et géostratégique, il est très difficile
de voir et de comprendre exactement l’avenir de la Turquie. Mais la Turquie
est un membre importante de l’OTAN, ayant le deuxième arme de l’Alliance,
comme grandeur, et, en même temps, ce pays a une parole importante à dire en
et sur l’Orient Moyens. Quel sera le chemin de la Turquie en rapport avec celui
de l’UE ? La Turquie deviendra-t-elle en court délai un membre de l’Union
Européenne ? Si OUI, alors les deux civilisations comment se comporteraientelles ?qui se réuniront (ou non) dans une identité unitaire et prospère, comme
on veut l’être l’Union Européenne ? Reste à voir.
Mots-clefs : Turquie, Atatürk, islam, civilisation, identité, Union, Européenne,
valeurs, intégration
Introducere

Î

n plan moral, se pare că istoria nu rămâne niciodată imobilă. Dacă nu se
îndreaptă spre mai puţină opresiune şi mai multă justiţie, atunci se deplasează
spre mai puţine drepturi şi mai multă barbarie. Pentru a o parafraza pe socialista
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

37

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
revoluţionară de origine germană, Rosa Luxemburg, care prezisese cu douăzeci de
ani înainte de instaurarea nazismului, că va fi “sau socialism, sau barbarie”, putem
spune şi noi, azi, citându-l pe Warschawski, că secolul XXI va fi “sau instaurarea
dreptului, sau legea junglei.”(Michel Warschawski).1
Într-un articol publicat, în urmă cu ceva timp, în “Haaretz”, jurnalistul şi
analistul israelian, Tom Segev, contesta ideea răspândită conform căreia contextul
politic global al epocii noastre este mai rău decât l-am cunoscut, să zicem, în urmă
cu 20 de ani. Conform lui Segev, războiul, opresiunea şi distrugerea au caracterizat
realitatea politică a planetei noastre în decursul ultimelor cinci decenii, ca și cum
nimic nu s-ar fi schimbat, nici calitativ nici chiar cantitativ, în trecutul recent. Segev
merge chiar mai departe pretinzând că “ciocnirea civilizaţiilor” nu este un fenomen
nou, ci că ar fi marcat deceniile precedente sub diferite forme.
Fără nici o îndoială, cele patru decenii care au urmat celui de-Al Doilea Război
Mondial n-au fost pacifiste. În timpul acestei perioade, mai mult de 76 de milioane
de fiinţe omeneşti au pierit în războaie, revoluţii şi represiuni masive organizate
de dictaturi2. Este adevărat, deasemenea, că, în timpul deceniilor ’50, ’60 şi ’70,
“Nordul” a dus un război colonialist împotriva “Sudului”, şi “Vestul”, un “război al
civilizaţiei” împotriva blocului comunist al Estului.
Din vechime se cunoaşte că a fost un “război” permanent între islam şi
creştinism, fiecare dintre “părţi”, având, rând pe rând, câştig de cauză…Dar acum, în
mileniul III, acest “război” a încetat sau continuă manifestându- pe alte “fronturi”?
Un posibil răspuns ni-l poate oferi Turcia….şi locul acesteia în Uniunea
Europeană... Dacă există !?
1. Turcia – geografie şi istorie. Scurtă incursiune
Turcia este o ţară întinsă pe două continente, aflată aproape în totalitate în
peninsula Anatolia, cu 3% din teritoriul său situat în regiunea Munților Balcani din
Europa de sud-est. Turcia are graniţe cu opt ţări: Grecia şi Bulgaria la nord-vest;
Georgia, Armenia şi Azerbaidjan la nord-est; Iran la est; Irak şi Siria la sud, teritoriul
său făcând legătura între Europa, Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu. De
asemenea, în sud, din 1974, Turcia controlează şi nordul insulei Cipru. Capitala
Turciei este la Ankara, însă cel mai important oraş este Istanbul – fosta capitală
a Imperiului Roman de Răsărit, Constantinopole – centrul financiar, economic şi
cultural al ţării.
Strâmtoarea Bosfor, care separă Asia de sud-vest de Europa de sud-est, se
află în Turcia. Anatolia e situată între Marea Neagră, la nord, şi Marea Mediterană,
la sud, cu Marea Egee şi Marea Marmara, la vest. Unii geografi consideră Turcia
ca o parte a Europei datorită anumitor caracteristici culturale, politice şi istorice.
E.M.Dobrescu, „50 de ani care au zguduit lumea”, Ed. LIDER, Bucureşti, 2000, pag.39
R.J. Rummel, Democide Since World War II (cifre pentru 1945 – 1987,.Mesaj publicat de lista yahoogroups
assawra. Traducere si adaptare de Radu Iliescu.
1
2
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Datorită poziţiei sale geografice între Europa şi Asia şi între trei mări, Turcia a fost o
răscruce istorică, patria şi câmpul de luptă al mai multor mari civilizaţii şi un centru
de comerț. Însumând o suprafaţă de 780.580 km2 (locul 36 în lume), cu un relief
variat, dominat de Podişul Anatoliei, Munţii Taurus şi Antitaurus, Turcia – fostul
leagăn al Imperiului Otoman care, la 1689, îşi trimitea oştile să asedieze Viena –
exercită autoritatea asupra unei populaţii de circa 75,5 milioane locuitori, având o
rată de creştere de 1% şi un spor natural de 22 naşteri la 1000 locuitori.
Din punct de vedere administrativ, Turcia este împărţită în 7 regiuni, conform
figurii de mai jos:3

Schema nr. 1 Regiunile Turciei
1 Regiunea Egeeană (Ege Bölgesi)
2 Regiunea Mării Negre (Karadeniz Bölgesi)
3 Regiunea Anatolia Centrală (İç Anadolu Bölgesi)
4 Regiunea Anatolia de Est (Doğu Anadolu Bölgesi)
5 Regiunea Marmara (Marmara Bölgesi)
6 Regiunea Mediteraneană (Akdeniz Bölgesi)
7 Regiunea Anatolia de Sud-Est (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
Cu o densitate de aproximativ 230 locuitori / km2 (locul 17) – se remarcă o
presiune demografică relativ importantă –, populaţia Turciei este compusă din turci
- 80%, kurzi - circa 20% (singura minoritate semnificativă), precum şi comunităţi
mult reduse de armeni, arabi şi greci – absorbite de comunitatea turcă. Distribuţia
populaţiei este de 66,2% în mediul urban şi 33,8% în mediul rural, iar rata alfabetizării
este de 85,5% (90% la bărbaţi şi 70% la femei).4
http://ro.wikipedia.org/wiki/
datele demografice au fost selectate din T.Frunzeti,V.Zodian, (coord.)-“Lumea 2005-Enciclopedie politica si
militara”, Ed.CTEA, Bucuresti, 2005, si site-ul Wikipedia.
3
4
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În privința religiei, Turcia este oficial un stat laic, din momentul în care Mustafa
Kemal Ataturk a desfinţat Califatul, primul gest de acest fel din lumea musulmană,
fiind urmat de Iran şi Pakistan (parţial). Cu toate acestea, circa 99% din populaţie se
declară adeptă a cofesiunii islamice sunnite, existând o tensiune veche între adepţii
laicităţii şi partizanii întoarcerii la o organizare pe baze religioase. Din acest motiv,
la 85 de ani de la proclamarea republicii, armata se vede mereu obligată să intervină
pe scena politică pentru a preveni un succes politic sunnit radical. Aceasta a fost o
caracteristică a guvernărilor anterioare, dar, într-un fel, se continuă și în prezent.
Republica Turcia a fost întemeiată la 29 octombrie 1923 din rămăşiţele
Imperiului Otoman. Originile Turciei moderne încep odată cu sosirea triburilor
turce în Anatolia în secolul al 11-lea. În urma înfrângerii turcilor selgiucizi de către
mongoli, un vid de putere a permis noii dinastii otomane să devină o forţă importantă
în regiune. În secolul al 16-lea, ajuns la întinderea maximă, Imperiul Otoman
acoperea Anatolia, Africa de Nord, Orientul Apropiat, Europa de sud-est şi Caucazul.
După înfrângerea suferită în Primul Război Mondial, puterile învingătoare au
căutat împărţirea imperiului prin Tratatul de la Sévres. Cu sprijinul aliaţilor, Grecia a
invadat şi ocupat oraşul Izmir, în conformitate cu Tratatul.
La 19 mai 1919, a fost inițiată o mişcare naţionalistă sub conducerea lui
Mustafa Kemal Ataturk Paşa, un comandant militar care s-a distins în cursul bătăliei
de la Gallipoli. Kemal Paşa a încercat revocarea termenilor tratatului semnat de
sultan la Istanbul, mobilizând fiecare parte a societăţii turceşti, în ceea ce a devenit
războiul turc de independenţă (în turcă: Kurtuluş Savaşı).
La 18 septembrie 1922, armatele de ocupaţie ale Antantei au fost învinse şi
ţara eliberată. A urmat abdicarea sultanului la 1 noiembrie 1922, astfel încheinduse 631 de ani de stăpânire otomană. În 1923, Tratatul de la Lausanne a recunoscut
suveranitatea noii Republici Turce, iar Kemal a primit supranumele de Atatürk
(Părintele Turciei) şi a devenit primul preşedinte al ţării. El a instituit mai multe
reforme care au modernizat Turcia, desprinzând-o de trecutul ei otoman.
Aşa cum am arătat anterior, forma de guvernământ a Turciei este Republica,
proclamată la 9 octombrie 1923, după ce, la 23 aprilie 1920, a fost creat Parlamentul,
sistemul constituţional fiind unul de tip parlamentar. Actualmente, preşedintele
Turciei este Abdullah Gül (fost ministru de externe în acelaşi guvern Erdoğan), iar
șeful executivului – Recep Tayyip Erdoğan.
Aflându-se la răscruce de drumuri şi civilizaţii, fiind urmaşa unui mare imperiu,
era de neconceput ca Turcia să rămână în afara organizaţiilor internaţionale, astfel
că acum este un stat membru al ONU, NATO, OSCE, OECD, OIC, iar în octombrie
2005 Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Ankara.
Înconjurată de vecini nesiguri şi jucând un rol esenţial în aplicarea proiectelor
de transport al hidrocarburilor dinspre Asia Centrală şi Orientul Mijlociu spre Europa
(în special către statele membre UE), Turcia oferă o alternativă, demnă de luat în
seamă, la oleoductele controlate de Federaţia Rusă (este vorba atât despre conducta
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Baku-Tbilisi-Ceyhan, cât şi despre conducta subacvatică Blue Stream ce leagă portul
rusesc Izobîlnoie de Samsun, dar şi despre oleoductul Azerbaidjan-Erzurum).
În aceste condiţii, nu poate mira pe nimeni de ce Turcia este preocupată de
devoltarea cooperării şi securităţii în Bazinul Marii Negre, pentru că, dacă, în trecut,
Marea Neagră era un drum către altundeva, astăzi ea s-a transformat într-o intersecţie
complicată de graniţe geopolitice şi geo-economice cu impact asupra soartei a zeci
de milioane de oameni, fiind, mai ales, în vecinătatea apropiată a Uniunii Europene.
De fapt, Marea Neagră este graniță a Uniunii Europene.
Astfel, Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagră - Black Sea
Economic Cooperation Organization (BSEC), cu a sa forță – BLACKSEAFOR –, a
fost creată la 02.04.2001, sub conducerea Turciei, cu scopul de a întări colaborarea,
pacea şi stabilitatea în regiune între statele riverane. Turcia a stabilit de asemenea
Black Sea Harmony spre a sprijini războiul împotriva terorismului.5 Lesne de înţeles
că se poate concluziona că Turcia, în Regiunea Extinsă a Bazinului Marii Negre,
joacă un rol de pivot, alături de Ucraina şi Rusia.
2. Economia, politica şi frământările interne ale Turciei
Islamul este, mai mult decât alte religii majore de pe mapamond, profund
politic, în sensul că îşi împinge credincioşii spre cucerirea puterii, iar, o dată ce
musulmanii au obţinut puterea, aceştia simt un imbold puternic să aplice peste tot cu
stricteţe codul de legi ale Islamului.6
Sunt din ce în ce mai multe voci, de altfel autorizate, care apreciază că vechea
confruntare ideologică Est-Vest, între comunism şi capitalism, pare să fie reformulată
astăzi în termenii unui potenţial conflict civilizaţional, dar de esenţă religioasă, între
Occident şi Islam. Atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite au radicalizat
această percepţie. Totuşi, ar fi deplasat să aproximăm scenariul unui conflict al
viitorului în termenii unei confruntări propriu-zis militare: un Occident compus
exclusiv din ţări creştine, inclusiv ortodoxe, (excepţie făcând doar Turcia, ca stat
membru NATO, majoritar musulman), pe de o parte, şi o eventuală alianţă a ţărilor
islamice contra lumii occidentale, pe de alta.
Aşadar, fie în percepţia islamului, fie în cea occidentală, Turcia reprezintă
excepţia (o excepție care, ar putea spune cârcotașii, întărește regula !?) ...
Așa cum afirmam mai sus, populația Turciei este compusă din turci - 80% din
populație, kurzi - circa 20% din populaţie (singura minoritate semnificativă; deşi sunt
musulmani, kurzii au propria limbă şi strânse legături tribale şi familiale, luptânduse pentru independenţa statală), precum şi comunităţi mult reduse de armeni, arabi
şi greci – absorbite de comunitatea turcă, distribuţia populaţiei fiind de 66,2% în
mediul urban şi 33,8% în mediul rural, cu o rată a alfabetizării e de 85,5% (90% la
C. Onisor, S. Frunzaverde, “Arta strategica a securitatii si integrarii europene”, Ed. A’92, Iasi 2002, pag.74;
B. Rădulescu, “De la vechea confruntare ideologică est-vest la un potenţial conflict civilizaţional Occident-lumea arabo-islamică”, în Revista CADRAN POLITIC nr.25/2006;
5
6

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

41

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
bărbaţi şi 70% la femei).7 Zonele cu populaţia cea mai densă sunt cele din partea
occindentală şi pe malul mării, iar zonele interioare şi uscate sunt mai puţin populate.
Limba oficială este turca, dar în zonele turistice şi în hoteluri se vorbeşte engleza şi
germana. Peste 90% din populaţie este musulmană, restul fiind creștini şi evrei.
Natura a oferit Turciei posesia unor resurse relativ reduse: crom, fier, mercur,
cărbune etc., însă, spre deosebire de vecinii săi din sud, bogaţi în petrol, dispune de
importante resurse de apă şi terenuri arabile (circa 30% din teritoriu). De asemenea,
controlul izvoarelor fluviilor Tigru şi Eufrat conferă Turciei un important atu, de
aceea guvernul aplică o politică de anvergură pentru irigarea sud-estului Anatoliei,
dezvoltând totodată şi un mare proiect energetic prin construirea barajului Ataturk,
care va avea o capacitate de 2.400 MW (depăşind faimosul baraj Asouan din Egipt),
deşi posedă actualmente peste 100 asemenea facilităţi.8
În general, Turcia se prezintă ca destinație privilegiată a turiștilor occidentali:
staţiuni luxoase, pline de fast, situri arheologice atractive, un teritoriu al vacanţelor
perfecte. Imaginile din locurile în care au fost depistate focare de gripă aviară, ne-au
dezvăluit însă şi o Turcie cu un peisaj rural tern, ba chiar destul de sărăcăcios9.
Între aceste două extreme se află însă o Turcie cu un deficit bugetar încadrat în
limitele europene, cu o inflaţie sub control, cu un puternic aflux de capitaluri străine.
Cu un deficit bugetar de 3%, exporturile Turciei au bătut şi ele toate recordurile. După
o curbă în stil chinezesc, care a atins 10% in 2004, creşterea economică depășind
previziunile Guvernului de la Ankara (6% potrivid OECD, faţă de 5% previzionat
de guvern), oferind băncii centrale posibilitatea de a se menţine în siajul unei rate a
infleţiei de numai 4% în 2007.
Din punct de vedere economic, deşi a avut de înfruntat crizele din anii 1999 şi,
mai ales, din 2001 (depăşite cu ajutorul F.M.I.), în anii 2006 şi 2007, PIB-ul Turciei
a înregistrat o creştere de 4,5%, în condiţiile unei inflaţii de „numai” 8,9% (faţă de
45%, sau 26%, în anii 2002 respectiv 2003), cifrându-se la 386 mld. dolari (PPP: 695
mld. dolari), respectiv 5.130 dolari /locuitor (PPP: 9.240 dolari / locuitor).10 În acest
context, creşterea economică se bazează pe industria textilă şi prelucrătoare, dar şi pe
sectorul agricol, unde lucrează circa 40% din populaţie.
Exporturile Turciei constau din 89,4% produse prelucrate, 9% produse
agricole si 1,4% materii prime minerale. Importurile Turciei constau în mare din
produse prelucrate, cu 85,3%, urmate de produse agricole cu 10,5% si materii prime
minerale cu 4,1%. Potrivit clasificarii BEC, bunurile de consum au o pondere de
52,2% in exporturile totale ale Turciei; in timp ce bunurile intermediare au 40,8%,
iar bunurile de capital au o pondere de 6,8%. In contextul BEC, importurile Turciei
Datele demografice au fost selectate din T.Frunzeti,V.Zodian, (coord.)-“Lumea 2005-Enciclopedie politica si
militara”, Ed.CTEA, Bucuresti, 2005, si site-ul Wikipedia;
8
T.Frunzeti,V.Zodian, (coord.)-“Lumea 2005-Enciclopedie politica si militara”, Ed.CTEA, Bucuresti, 2005,
pag.431;
9
B. Vasilescu -”Turcia – o ţară cu o economie în plină explozie”, CURIERUL NAŢIONAL din 15 martie 2007;
10
Statistica “Lumea in cifre” din Revista CAPITAL-LUMEA IN 2007, pag.49;
7
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constau din 65,3% bunuri intermediare, 21,5% bunuri de capital si 12,4% bunuri de
consum.11 Cu toate acestea asupra, Turciei continuă să planeze un imens pericol. Ea
continuă să afişeze o datorie tot mai mare şi o balanţă de plăţi periculos de deficitară.
Însă ponderea investiţiilor străine de capital (ISD) în Turcia, programele de cooerare
ale acesteia cu instituţiile financiare mondiale, proiectele de investitii ale firmelor
turcești in aceste ţările lumii a treia, precum şi programele oferite de Eximbank
Turcia (Creditele de Export pentru Pre-expediere, Credite de Cumparare, scheme de
Asigurari pe termen scurt și Asigurari pentru credite la export), fac din această ţară
o piaţă atractivă de investiţii, de recrutare de forţă de muncă, având drept garanţii
convertibilitatea lirei turceşti, dar şi posibilitatea “repatrierii” libere a profitului pe
capital.
În privința sistemului constituțional, oficial, Turcia are structura unei
democraţii parlamentare, cu un legislativ care are un mandat de 5 ani şi un preşedinte
ales de Parlament pentru un mandat de 7 ani. Principalii exponenţi ai politicii turceşti
sunt: preşedintele Abdullah Gül, (fost ministru de externe), premierul şi preşedintele
Partidului Justiţiei şi Dezvoltării - Recep Tayyip Erdoğan.
În anul 2007 şi la începutul anului 2008, cel puţin trei evenimente au marcat
politica internă a Turciei:
1. Alegerile parlamentare anticipate din 2007. Desfăşurate în condiţiile unei
prezenţe masive la vot (circa 84%), acestea au fost convocate de premierul Erdoğan
cu 4 luni înainte de termen, după ce parlamentul a refuzat să-l accepte ca viitor
preşedinte pe ministrul de externe, Abdullah Gül, care este un musulman practicant.
În ciuda asigurărilor date de partidul de guvernământ că va respecta caracterul laic
al statului turc, tabăra care susţine principiul separării clare a politicii de religie a
argumentat că domnul Gül, nu este un candidat potrivit pentru preşedinţie din cauza
orientării sale islamice.
Deși funcţia de președinte este pur decorativă, preşedintele are totuşi
prerogativele de a numi ocupanţii unor posturi cheie în stat, inclusiv pe Şeful Statului
Major General al Armatei Turciei. Susținătorii statului laic – cu armata în frunte – au
avertizat că încă o victorie a islamiştilor ar putea ameninţa principiul fundamental al
separaţiei între stat şi religie. Dar, după aflarea victoriei, premierul Erdoğan a declarat
că va respecta principiul laicităţii statului şi că va continua reformele economice
şi democratice. „Democraţia turcă a trecut un test important”, a spus el mulţimii.
„Acest scrutin a arătat nivelul de maturitate politică pe care l-am atins”, a adăugat
el.12
AKP – partidul lui Erdoğan – a câștigat 46,4% din voturi şi 340 de mandate
din cele 550 ale Marii Adunări Naţionale, parlamentul unicameral al Turciei, Partidul
Republican al Poporului (CHP) va fi ca şi în 2002 principalul partid d e opoziţie,
11
12

www.infoeurope.com , Foreign Trade by BEC Categories;
www.antena3.ro;
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cu 20,8% şi 112 mandate, dar de data aceasta mai intră în parlament şi un al treilea
partid Acţiunea Naţionalistă, cu 14,2% şi 71 de mandate.
Însă, în Parlament vor fi prezenți şi 27 de deputaţi independenţi, dintre care 24
kurzi, care de fapt aparţin Partidului Societăţii Democratice (DTP), care vor putea
forma un grup parlamentar, numărul minim de deputaţi necesar fiind de 20. În acest
fel, minoritatea kurdă, care numără 10 milioane de oameni, revine în forul legislativ
după o absenţă de 13 ani.
2. Intervenţia armatei turce împotriva rebelilor kurzi, în urma atentatelor
de la Dyarbakar. Turcia, care, la 30 octombrie 2007, efectua de mai multe zile
operaţiuni în sud-estul ţării împotriva presupuselor baze ale Partidului Muncitorilor
din Kurdistan (PKK), a ameninţat că va declanşa o incursiune militară în nordul
Irakului, unde se află numeroşi rebeli kurzi. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan
a îndemnat Statele Unite să ia măsuri „urgente” împotriva rebelilor kurzi din
nordul Irakului, avertizând ca viitorul relaţiilor americano-turce depinde de aceasta
problemă. „Le vom explica că ne aşteptăm la măsuri urgente şi concrete împotriva
focarelor teroriste ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK, separatist - n.r.)
situate in Kurdistanul irakian”13, spunea Erdoğan.
3. Bătălia pentru vălul islamic. Promisă încă din campania electorală de
către premierul Erdoğan, relaxarea interdicțiilor privind portul vălului islamic s-a
formalizat în lege aprobată de Parlamentul turc, iar cele două partide care au propus-o
(AK – cu rădăcini islamiste şi partidul naţionalist MH ), spun că acest aspect ţine de
drepturile şi libertăţile individuale.14
În fond, care este problema ? Vălul este privit de elitele seculare din Turcia
drept un simbol al islamismului politic, restricţia însăşi datând din 1980, când a fost
adoptată în urma unei lovituri de stat a forțelor pro-seculare. Dar nu trebuie să uităm
că elitele seculare includ … armata!
Guvernul Turciei, promotor al acestor schimbări, susţine că mii de fete nu au
acces la studii superioare din pricina faptului că poartă vălul islamic, susținând că
vălul este o expresie a credinţei religioase individuale. Măsura a fost însă contestată
de zeci de mii de turci care au manifestat în fața clădirii parlamentului, iar elita
seculară a ţării, armata, rectorii universităţilor şi judecători de rang înalt consideră că
ridicarea interdicţiei ca vălul islamic să fie purtat în universităţi va slăbi caracterul
laic al ţării.
3. Are loc Turcia în Uniunea Europeană ?
Locul şi rolul Turciei în cadrul Uniunii Europene nu este clar şi nu va fi clar,
probabil în viitorul apropiat. Cu toate că Turcia este în uniune vamală cu Uniunea
Europeană încă din 1963, cu toate că negocierile de aderare au fost deschise încă din
13
14
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2005, cu toate progresele făcute de Turcia…, sunt destule voci care spun „NU!”. Și
de o parte, și de cealaltă.
Dar care ar putea fi argumentele şi, deopotrivă, impedimentele aderării Turciei
? Şi, mai ales, îşi are Turcia locul ei în Uniunea Europeană? Sau disputele interne şi
internaţionalizarea problemei creştinism versus islamism o vor condamna la statutul
de eternă candidată!?
3.1. Câteva argumente pro-integrare
A. Relaţiile speciale ale Turciei cu Uniunea Europeană
Uniunea Europeană are legături contractuale cu Turcia din 1963, când a fost
semnat acordul de asociere, având scopul de a stabili o Uniune vamală. Cu toate
acestea, acordul care stabileşte Uniunea vamală între Uniunea Europeană şi Turcia
a intrat în vigoare pe 31 decembrie 1995. Acest acord a prevăzut abolirea imediată,
reciprocă a taxelor vamale pentru bunurile fabricate. Turcia a afirmat că adoptă
tarife vamale comune. Aşadar, principalii parteneri comerciali ai Turciei sunt statele
Uniunii Europene, cu acestea derulând circa 50% din importurile şi exporturile
sale.15
Pe lângă faptul că s-au eliminat barierele tarifare şi netarifare între părţi,
Turcia a adoptat taxe vamale comune cu UE la importul din terţe ţări. În acest cadru,
Turcia a redus, in anul 2005, rata medie de protecţie vamală faţă de terţi la produse
industriale, de la 16% la 4,2%. Taxele vamale la produsele agricole vor fi eliminate
după adoptarea de către Turcia a Politicii Agricole Comune a UE.
Dar Turcia a pledat mereu pentru ca relaţiile ei cu Uniunea să depaşească
stricta Uniune vamală. Prin urmare, pe 14 aprilie 1987 a depus cererea pentru aderare
la Uniune. Cazul particular al Turciei a fost timp de mulţi ani subiectul unor discutii
dure16. Consiliul European de la Luxemburg din 13 decembrie 1997 a confirmat
„eligibilitatea Turciei pentru aderarea la Uniune” şi a invitat-o să participe la
Conferinţa Europeană „care va concilia statele membre ale Uniunii Europene şi
acele ţări care vor să se alăture şi să împărtăşească valorile şi obiectivele interne
şi externe”. S-a considerat însă că nu au fost găsite criteriile pentru aderare conform
condiţiilor politice şi economice actuale. A fost totuşi recunoscută o strategie, bazată
în special pe accentuarea acordului de asociere.
La data de 17 decembrie 2004, Consiliul European a definitivat proiectul pentru
deschiderea procesului de negociere în vederea aderării Turciei la UE. În decembrie
2005, Consiliul a adoptat Parteneriatul de Aderare al Turciei la UE, Turcia reiterând
poziţia avută şi în 2003, cerând renunţarea la menţionarea în textul Constituţiei
Europene a originilor creștine ale UE.
15
16

Revista CAPITAL-LUMEA IN 2007, pag.49;
C. Onisor, S. Frunzaverde, op.cit., Ed. A’92, Iasi 2002, pag.77
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B. Coridoarele strategice ce intersectează Turcia
În noua „ordine mondială” economică, Marea Neagră îndeplineşte rolul de
sinapsă strategică17 între coridoarele strategice europene şi direcţiile de importanţă
strategică asiatice. Aceste coridoare / direcţii sunt:
– pentru zona europeană:
a) Culoarul strategic maritim: Marea Neagră – Strâmtoarea BosforDardanele– Marea Marmara – Mediterana;
b) Culoarul strategic al Dunării;
c) Culoarul strategic nord-european, situat la nord de lanţul muntos european
(Marea Neagră se leagă la acest coridor prin rocada strategică dintre Prut şi Nistru şi
prin direcţia strategică ucraineană);
d) Culoarul strategic baltic.
– pentru zona asiatică:
a) Spaţiul strategic energetic (Caucaz – Caspica – Asia Centrală);
b) Spaţiul strategic sud-vest asiatic (marea Neagră-Turcia-Irak-IranGolful Persic, prin Câmpia Mesopotamiei);
c) Culoarul strategic Don-Volga-Siberia Vestică;
d) Direcţia strategică ucraineano-poloneză (la 18 noiembrie 2003 a fost semnat
un important acord între Polonia şi Ucraina, privind transportul petrolului din Marea
Caspică prin conducat ODESSA-BRODY –terminată în 2002 –, cu o capacitate de
4 milioane tone pe an, dar Rusia a propus Ucrainei ca respectiva conductă să fie
folosită pentru transportul petrolului în sens invers, adică din Rusia spre Odessa, de
unde să fie dus în Europa prin tancuri petroliere).
În acest sens, trebuie să recunoaştem că actualul proiect NABUCCO destinat a
transporta gazul natural din regiunea Marii Caspice via Turcia prin Balcani in Austria,
care ar trebui sa coste 5 miliarde euro (7,4 miliarde dolari) și să fi fost finalizat
peste patru ani (de la acea dată), depindea și depinde încă de pozitia Turciei, aceasta
transformându-l, se pare, într-un veritabil instrument de negociere pentru aderarea la
Uniunea Europeană, potrivit declaraţiei ministrului Varujan Vosganian, preluată de
agenţia Newsin.
C. Turcia şi NATO. Relaţiile speciale cu S.U.A.
Fiind membră NATO, cu o armată de circa 600.000 oameni – stâlpul statului
laic –, Turcia a dezvoltat relații deosebite cu Statele Unite ale Americii, principalul
său aliat şi cel mai important sustinător extern al regimului secular ( islamiştii
moderaţi se bucură de o anumită înţelegere a Washingtonului)18.
Gl.dr. Mircea Mureşan, gl.bg. dr. Gheorghe Văduva, „Criza, conflictul, războiul” – ed. UNAp, Bucureşti, 2007,
pag. 94-95.
18
T.Frunzeti,V.Zodian, (coord.), “Lumea 2005-Enciclopedie politica si militara”, Ed.CTEA, Bucuresti, 2005,
17
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Însă, deşi apără graniţa de sud a NATO, iar SUA are interese în această zonă
bogată în rezerve de hidrocarburi, Turcia nu s-a “sfiit” să interzică atacarea aeriană
a Irakului din baza militară de la Incirlik, preconizând că acest lucru va agrava criza
kurdă şi va crea pericolul secesiunii teritoriului turcesc locuit de kurzi.
Cu toate acestea, Turcia sprijină programele PfP – NATO din Caucaz şi Asia
Centrală, beneficiind în anul 2003 de un nou pachet de ajutor american, iar prin
summit-ul NATO de la Istanbul (2004), i-a fost reconfirmat rolul important pe care îl
joacă în cadrul comunităţii euroatlantice.
Nu trebuie uitat, în acest context, nici faptul că Turcia a depăşit crizele din anii
1999 şi mai ales 2001 cu ajutorul F.M.I. – S.U.A., având un cuvânt greu de spus în
cadrul acestei organizaţii, iar cea actuală nu o prea afectează.
D. Inițiativele de cooperare regională la care Turcia este membră
Anterior, arătam că Turcia este iniţiatoarea Cooperării Economice la Marea
Neagră - Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC), cu scopul de a
întări colaborarea, pacea şi stabilitatea în regiune între statele riverane. Misiunile pot
fi sumarizate ca: - operații de căutare şi salvare, operaţii de ajutor umanitar, măsuri
antimină (mine countermeasures - MCM),
- operații de protecţie a mediului,
- vizite de bunăvoință şi alte misiuni stabilite de statele membre.
Concomitent, Forța poate participa la misiuni tip peacekeeping missions, sub
mandat OSCE şi ONU .Turcia a stabilit de asemenea Black Sea Harmony, spre a
sprijini războiul împotriva terorismului19, fenomen cu care se confruntă frecvent şi
parcă mai acerb pe zi ce trece. Astfel este lesne de înţeles că se poate concluziona că
Turcia, în Regiunea Extinsă a Bazinului Marii Negre, joacă un rol de pivot, alături
de Ucraina şi Rusia.
E. „Opoziția” Turcia – Rusia în relaţiile regionale
În decursul istoriei, Turcia şi Federatia Rusă (fie că s-a numit Rusia sau URSS)
s-au comportat în calitate de competitori strategici în Balcani, Caucaz, Asia Centrală
şi Orientul Mijlociu, războindu-se în dese rânduri, atât armat. cât şi prin mijloace
economico-politice. Turcia a sprijinit pregnant noile republici ex-sovietice din
spaţiul CSI, cu scopul proclamării şi consolidării independenţei acestora, favorizând
Azerbaidjanul în conflictul său cu Armenia, militând pentru normalizarea situaţiei
din Georgia, sau sprijinind Republica Cecenia.
Rusia a dezvoltat relații cu Siria, Iran şi Irak, ca răspuns la relaţiile Ankarei
cu Kazahstanul şi Uzbekistanul (locuite de populaţii turcice), ambele state studiind
pag.435;
19
C. Onisor, S. Frunzaverde ,“Arta strategica a securitatii si integrarii europene”, Ed. A’92, Iasi 2002, pag.74;
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realizarea în zonă a unor axe de securitate, oarecum opuse: Turcia cu Azerbaidjan şi
Georgia, iar Rusia cu Armenia şi Iran.20
Din punct de vedere energetic, aşa cum am arătat anterior, Turcia este esenţială
pentru realizarea coridoarelor de transport a petrolului şi gazelor naturale dinspre
Marea Caspică şi Caucaz, ocolind Rusia, fiind, în acest sens, unul din promotorii
proiectului BTC, ca alternativa la Ruta Nordică , nu fără unele “framântări” ale celor
două părţi, proiect care, așa cum bine se știe, a fost realizat.
3.2 Impedimentele aderării Turciei la Uniunea Europeană
Analizând primii pași făcuți de Turcia şi Uniunea Europeană în dezvoltarea
relaţiilor bilaterale, trebuie să spunem că, în ceea ce priveşte aderarea Turciei la
Uniune, anul 2006 a fost un an crucial în dezbaterile privind aderarea Turciei la
Uniunea Europeană. O întrunire de criză al cărei scop era să soluţioneze conflictul
cipriot înainte de raportul Comisiei din 8 noiembrie a fost amânată, iar negocierile
de aderare cu Turcia puteau fi suspendate. Reuniunea, fixată pentru perioada 4-5
noiembrie 2006, avea ca scop găsirea unui compromis în conflictul cipriot. Uniunea
Europeană dorea ca Turcia să-şi deschidă porturile şi aeroporturile navelor şi
avioanelor din partea greacă a Ciprului în schimbul ridicării embargo-ului economic
care restricționa partea turcă. În 2004, partea greacă a Ciprului a aderat la Uniunea
Europeană, însă Turcia a refuzat să o recunoască ca făcând parte din uniunea sa
vamală cu UE. La 2 noiembrie, preşedenţia finlandeză a anunţat anularea reuniunii.
Preşedinţia urmărea să-i reunească la masa tratativelor pe reprezentanţii Turciei,
Greciei, pe cei ai teritoriului cipriot apartinând Turciei, respectiv Greciei, şi pe
Comisarul pentru extindere, Olli Rehn. La acea dată, ministru turc al afacerilor
externe, actualul preşedinte Abdullah Gul, a anunţat pe postul de televiziune NTV ca
“preşedinţia nu a reuşit să instaureze un climat propice negocierilor”. Tot el a mai
adăugat că „Finlanda este plină de bune intenţii, însă grupările pe care le-a invitat să
ia loc la masa tratativelor nu sunt dispuse să participe la o astfel de reuniune”.21 Cu
toate acestea, preşedinţia finlandeză a făcut în continuare eforturi pentru a se ajuge la
o soluţie. Astfel, preşedintele cipriot turc, Ali Talat, l-a întâlnit pe ministrul finlandez
al afacerilor externe, Erkki Tuomioja, la data de 3 noiembrie, la Bruxelles. Uniunea
Europeană a ameninţat că va suspenda negocierile de aderare cu Turcia, dacă nu se
vor înregistra progrese în soluţionarea conflictului cipriot şi a îndemnat Turcia să
accelereze ritmul reformelor în domeniul libertăţii de exprimare.
Era de aşteptat ca tonul raportului de parcurs întocmit de Comisie cu referire la
Turcia, dat publicitaţii la data de 8 noiembrie 2006, să fie foarte aspru în ce priveşte
drepturile omului şi libertatea de exprimare în Turcia, arătând cu degetul refuzul
acesteia de a liberaliza schimburile comerciale cu Ciprul.22
20
21
22
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Astfel, pornind de la aceasta, primul ministru grec, Costas Karamanlis, a
declarat ca „ Europa și-a deschis porţile şi a stabilit cu claritate traseul aderării
Turciei. Însă motorul locomotivei Turciei pe drumul aderării este chiar guvernul
de la Ankara. Ritmul şi rezultatele din final nu depind decât de guvern. Refuzul de
a întreprinde reformele necesare nu sunt în consonanţă cu ideea de guvernanţă
europeană, de accea acest refuz nu poate ţine o eternitate”.23
Şeful negocierilor cu UE, Ali Babacan, a declarat că „suntem hotărârăți să
mergem până la capăt în procesul de aderare a Turciei ca membru cu puteri depline”,
adăugând ca „sunt încredinţat că nu trebuie precupeţit niciun efort pentru a susţine
procesul de aderare. Trebuie să ne concertăm pentru a depăşi problemele politice
legate de procesul de aderare”.
Actualmente, Uniunea Europeană şi Turcia au bătut pasul pe loc în rezolvarea
problemelor ce ar putea duce la suspendarea parţială a negocierilor de aderare până
la sfârşitul lunii, deşi declaraţiile par să fie ceva mai optimiste.24
Turcia şi Uniunea Europeană sunt parteneri strategici în chestiunea Orientului
Apropiat şi a Iranului, afirmă diplomaţia europeană, aşa încât toată lumea doreşte
o evitare a colapsului negocierilor. Timpul este scurt, având în vedere că raportul
Comisiei Europene urma a fi publicat către sfârşitul anului 2006, iar ministrul de
externe turc, Abdullah Gul, nu promite nici o schimbare a controversatului articol
din Codul Penal folosit împotriva a zeci de scriitori şi artişti acuzaţi de „insultă
împotriva statului”.
Comisarul pentru extindere, Olli Rehn a avertizat de asemenea că acum este
probabil ultima ocazie de a rezolva disputa asupra Ciprului. Finlanda, care deţinea
preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, a făcut un efort de ultim moment de ridicare
a embargoului comercial împotriva Ciprului de Nord, condus de separatiştii turci, în
schimbul deschiderii porturilor turceşti pentru navele greco-cipriote, iar ministrul
turc de externe promitea găsirea rapidă a unei soluţii în acest sens.
Omolgul său din Finlanda, Erkki Tuomioja, a spus că negocierile sunt dificile,
dar că există şanse bune de reuşită, deoarece nimeni nu are interesul ca ele să eşueze25.
În altă ordine de idei, Preşedintele Bavariei şi prelaţii Bisericilor Catolică şi
Anglicană din Marea Britanie sunt printre glasurile europene care se întreabă dacă
Turcia majoritar-islamică are ce căuta sau nu în Uniunea Europeană, în special în
urma reacţiilor la cuvintele Papei Benedict al XVI-lea. Edmund Stoiber, ministrupreşedinte al regiunii Bavaria şi lider al Partidului Uniunii Social Creştine, „sora
mai mică” a Uniunii Democrate Creştine ce conduce Germania, a propus astăzi să se
pună capăt ideii că Turcia ar putea fi acceptată în Uniunea Europeană.26
Conform agenţiei Europa Press, Stoiber a spus că reacţia a numeroşi lideri
politici din Turcia la cuvintele Papei a fost nesocotită şi foarte critică. Premierul turc
23
24
25
26

infoeuropa.ro;
Revista CAPITAL-LUMEA IN 2007, articolul “La multi ani, Uniunea Europeană!”;
Informatiile sunt selectate de pe site-ul infoeuropa.ro;
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/turkey/index_en.htm;

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

49

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
Recep Tayyip Erdoğan şi autoritățile religioase turce au continuat să îi ceară Papei (de
la acea dată) să îşi ceară scuze în mod public pentru cuvintele spuse la Regensburg, în
timpul vizitei făcute de Pontif în Bavaria între 9 şi 12 septembrie 2006. Un politician
turc l-a comparat chiar pe Papă cu Hitler şi cu Mussolini, comparaţie care l-a făcut
pe Edmund Stoiber să afirme că „Turcia nu este în măsură să intre în Uniunea
Europeană. Turcia nu aparţine continentului european, deoarece diferă cultural şi
spiritual foarte mult de celelalte ţări.”27
Între timp, un înalt prelat al Bisericii Catolice din Anglia şi fostul cap al
Comuniunii Anglicane au exprimat opinii similare.28 Cardinalul Cormac Murphy
O`Connor, Arhiepiscop de Westminster, intervievat de Times, s-a întrebat despre ce
va însemna „integrarea unei ţări predominant islamice într-un continent în esenţă
creştin”, în cazul admiterii Turciei în UE. Fostul Arhiepiscop de Canterbury a
declarat similar presei: „Cu siguranţă Comunitatea Europeană trebuie să fie mai
mult decât interes economic - trebuie să existe valori comune. Cred că Turcia este
exclusă pentru moment”, a afirmat el, amintind de violarea libertăţii de exprimare,
demonstrată nu doar de incidentul vis a vis de Papa Benedict al XVI - lea, ci şi de
existenţa unor jurnalişti turci.
Papa Benedict al XVI - lea, deținător, în perioada pontificatului echilibrat a lui
Ioan Paul al II-lea (cel dintâi care a păşit într-o moschee), al importantei poziţii de şef
al Congregaţiei doctrinei, a avut poziţii dure la adresa fanatismului religios islamic
şi împotriva aderării Turciei la Uniunea Europeană, văzută a fi un factor extrem de
negativ pentru viitorul civilizaţiei occidentale. În acelaşi timp, se cuvine relevată
intenţia sa de a efectua o vizită în Turcia în luna noiembrie 2007, prima din timpul
pontificatului său într-o ţară musulmană. Din punctul de vedere al autorului, acest
balet controversat de declaraţii, retractări, intenţii din partea Papei Benedict al XVIlea se înscrie în stratagema clasică a lui de a provoca şi a te retrage, ştiut fiind faptul
că adresantul este unul extrem de reactiv şi de disproporţionat în atitudine. Deşi scuza
oficială a fost formulată în final chiar de către papă, respectul pe care-l proclamă faţă
de religia islamică nu este decât unul diplomatic, întrucât obiectivul fundamental al
Vaticanului nu este creşterea puterii Islamului lui Mahomed, ci a Romei Sfântului
Petru. Or, cel mai bun mijloc practic de a-ţi consolida poziţia (având de surmontat
pragul pontificatului precedent al unui Ioan Paul al II-lea extrem de popular) în rândul
fidelilor era acela de a dovedi activism, după cum pentru clarificarea opţiunilor celor
aflaţi în dubiu este acela de a le arăta dimensiuni primejdioase noi sau latente ale
celuilalt. 29
Mai mult, recentele demersuri adoptate de UE în ceea ce priveşte Politica
Europeană de Securitate şi Apărare (ESDP) au sporit complicaţiile în dialogul dintre
Declaratii in presa europeana, publicate pe http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/index_
en.htm;
28
“International Herald Tribune”-editia electronica http://infoeuropa.uk;
29
A se vedea în acest sens articolul « Jocul Papei de-a Islamul », publicat de G. Angliţoiu în Revista CADRAN
POLITIC nr. 42/2007;
27
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Turcia şi Uniune, având în vedere încercările ultimei de a dezvolta propriul aranjament
de apărare care excludea membrii NATO nemembri UE, deci şi pe Turcia.30
Reacţia Turciei, ca membru al Alianţei Nord-Atlantice, a fost de a bloca în
mod sistematic accesul UE la mijloacele şi capacităţile NATO. Pe considerentul că
Cipru şi Malta nu erau membri ai Parteneriatului pentru Pace (PfP), Turcia s-a opus
ca cele două ţări noi membre UE să participe la reuniunile NATO-UE. Deşi mai
multe state membre ale celor două organizaţii au sugerat că ar fi relativ facil ca Cipru
şi Malta să fie incluse în PfP, Turcia a anunţat, încă de la început, că se va opune
acestui curs de acţiune (şi este decisă să se opună până în momentul în care UE va
accepta să ofere mai mult Ankarei în chestiunea aderării).
Ca urmare, fiindcă aspectele legate de securitate şi schimb de informaţii între
NATO şi UE se soluţionează din ce în ce mai greu şi iritaţi de veto-ul Ankarei asupra
aranjamentelor de cooperare NATO-UE, mai mulţi membri UE (în special Belgia
şi Franţa) au avertizat-o, în repetate rânduri, că, indiferent de poziția pe care o va
adopta, proiectul apărării comune europene va continua. Germania chiar a ameninţat
autorităţile turce că opoziţia lor faţă de ESDP ar putea conduce la diminuarea
entuziasmului UE privind asistenţa economică către Republica Turcă a Ciprului
de Nord. Evoluţia proiectului european de apărare independent de NATO ar duce,
printre altele, la scăderea influenţei Turciei asupra acestuia.
Văzând opiniile (atât cele pro, dar mai ales cele contra) ale personalităţilor
politice exprimate pe canale oficiale, precum şi “duritatea” comportamentului
reciproc al Turciei şi Uniunii Europene în relaţiile bilaterale (cu menţiunea că Turcia
beneficiază de “sprijinul” Statelor Unite în rezolvarea unor probleme regionale dar
şi interne), considerăm ca prelungirea negocierilor de aderare a Turciei la Uniune şi
“opozitia” unor cancelarii vest-europene se întemeiază pe o serie de impedimente şi
vulnerabilităţi31, care constau in:
1. - riscurile asociate unei economii parţial vulnerabile, din cauza inflaţiei
ridicate. Turcia beneficiază de o asistenţă în valoare de 4 mld. dolari, acordată de
Banca Mondială în anul 2003 şi o alocaţie de circa 8 mld. dolari acordată de Statele
Unite, în septembrie 2003, deci organizaţii financiare şi state care nu aparţin Uniunii
Europene, deşi colaborează cu aceasta;
2. - tot mai desele probleme interne legate de contestarea modelului de
dezvoltare centrat pe stat, în sensul criticilor lansate de instituţiile financiare pentru
ponderea sectorului de stat in PIB, precum şi nivelul sărăciei (inflaţie 8,9% şi şomaj
minim de 10%) combinat cu presiunea demografică, urbanizarea populaţiei şi
alfabetizarea;
3. – influenţa partidelor islamiste, care, profitând de situaţia economicosocială a Turciei, au început să-şi răspândească ideile prin adoptarea unor programe
egalitariste şi prin răspândirea şcolilor religioase la care se adaugă incertitudinea
30
31

M. Vasiu – “Turcia şi securitatea europeană”, CADRAN POLITIC Nr. 29/2006;
C. Onisor, S. Frunzaverde, Ibid., p.84;
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regimului politic, în sensul existenței unei diviziuni profunde între elitele republicane,
susţinute de armată, islamiştii moderaţi şi islamiştii radicali;
4. – problema kurdă. Kurzii, prin Partidul Muncitorilor (PKK), au iniţiat o
serie de manifestaţii în forţă împotriva guvernului de la Ankara pentru a controla
Kurdistanul turc, armata turcă intervenind în forţă atât în estul Turciei, dar şi în
nordul Siriei şi al Irakului, capturând liderul PKK (Abdullah Ocalan) şi încheind
un armistitiu instabil. SUA sprijină kurzii irakieni, iar Uniunea Europeana a cerut
Turciei completa democratizare a ţării şi acordarea unor drepturi pentru minorităţi
(kurzii au primit o serie de drepturi culturale în Turcia), însă guvernul turc a procedat
la o reală intervenţie militară impotriva acestora.
De aici şi frecvenţa relativ mare a atentatelor teroriste care au loc in Turcia,
atentate care sunt puse pe seama formaţiunilor kurde, dar şi pe seama unor oragnizaţii
dizidente islamiste, precum şi pe seama altor organizaţii care au legaturi cu Al-Qaeda
. Din aceasta cauză guvernul Erdoğan, prin măsurile radicale luate, a provocat
scindarea formaţiunilor islamice, lucru ce a convenit de minune fundamentalismului
musulman sunnit;
5. - rivalitatea Turciei cu Grecia pe marginea insulei Cipru şi imposibilitatea
ambelor ţări de a rezolva amiabil conflictul, mai ales în prezent, când nu numai
Grecia dar şi partea greacă a Ciprului sunt state membre UE, iar Uniunea Europeană
nu acceptă un conflict (mai ales militar între doua state membre), în condiţiile în care
Turcia, aşa cum am arătat anterior, deşi este membru asociat la UE, nu se recunoaşte
în uniune vamală cu Grecia şi Republica Greacă a Ciprului;
6. - problema credinţei musulmane a populaţiei turce. O parte din ţarile vesteuropene nu pot şterge istoria cu buretele şi nu pot uita că Turcia este, de facto,
urmaşa Imperiului Otoman, veşnicul duşman al creştinătăţii. Altfel spus, între Turcia
şi Uniunea Europeană există diferenţe culturale şi de valori, peste care, cred unii, nu
se poate trece;
7. - nu mai puţin importante sunt divergenţele dintre Turcia şi Iran, atât din
raţiuni de putere, cât şi din motive ideologice, în fapt Caucazul de Sud şi Irakul de
Nord au reprezentat, în decursul istoriei, zonele tradiţionale de confruntare dintre
turci şi persani.
Înainte de orice, citind dincolo de cuvinte şi argumente, scrise sau rostite, pro
sau contra, un lucru trenbuie să ne dea de gândit: falia civilizaţională de sorginte
religioasă creşte însă, iar perspectiva unui secol XXI scutit de povara neagră a sutelor
de ani de cruciade, inchiziţii, războaie de 30 de ani scade dramatic.
Lucrarea de faţă, fără a avea pretenţia exhaustivităţii temei, se doreşte o
încercare de a descifra enigmele unei adevărate provocări pentru lumea contemporană:
integrarea Turciei în Uniunea Europeană. Analizând succint istoria, economia
şi prefacerile politice ale Turciei, lucrarea pune în evidenţă ambiţile acesteia de a
deveni, în cadrul Uniunii Europene, o „sinteză între Islam şi Occident” .
52
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Însă aceste dorinţe ale Turciei (întărite de poziţia sa geopolitică, de relaţiile
sale speciale cu Uniunea Europeană, de posibilitatea oferită de Turcia de a deveni
o rută importantă a drumului energetic ce leagă Europa de Orientul Apropiat şi
Mijlociu) sunt contrabalansate de poziţia de „aliat fidel” al S.U.A. pe care Turcia
o deţine, de incapacitatea liderilor săi politici de a rezolva problema cipriotă şi de a
închide conflictul cu Grecia pe această temă, de „problema kurdă” şi, nu în ultimul
rând de reticenţele manifestate de unii lideri vest-europeni de a admite într-o uniune
de esenţă creştină o ţară de credinţă musulmană.
Cu toate acestea, cu toate declaraţiile „ascuţite” ce au marcat ultimii ani,
Turcia, potrivit negociatorului-şef, Ali Babacan, pare mai hotărâtă ca niciodată să
depăşească toate aceste probleme şi să adere la Uniune.
Cu prilejul Consiliului European de la Lisabona, Preşedintele Comisiei
Europene, José Manuel Barroso, a declarat32 că semnarea Tratatului de la
Lisabona pune capăt dificultăţilor cu care s-a confruntat Uniunea începând cu
2005. Europa, a spus el, a trebuit să răspundă provocărilor globalizării, ca atare
Comisia îşi va prezenta strategia pentru globalizare, pentru perioada 2008-2010.
„Avem acum cele mai bune statistici în ce priveşte crearea de locuri de muncă.
Strategia de la Lisabona ajută Europa la reuşita în acomodarea la globalizare, ea a
dat Europei o agendă economică practică comună, ce respectă pe deplin doleanţele
naţionale”. 						
De asemenea a afirmat că „Lumea se schimbă şi cred că proiectul comun
European ar trebui adaptat noilor provocări. Avem nevoie, mai mult ca niciodată, de
o Uniune Europeană puternică. Este foarte clar că obiectivele Uniunii Europene nu
sunt doar interne, ci globale. Trebuie să ne promovăm interesele şi valorile în noua
ordine mondială care se prefigurează”.
Concluzionând, lucrarea transmite ideea că, în prezent, globalizarea poate fi
cel mai lejer percepută prin tendinţele de dereglementare şi liberalizare care au loc în
societate. Statele naţionale nu mai pot reglementa procesele care, până atunci, erau
naţionale, iar acum au o importantă latură internaţională, apărând astfel norme şi
reglementări la nivel regional / mondial, iar consecinţa firească a acestor prefaceri o
constituie deschiderea către lume şi înlăturarea oricăror bariere între state.
Însă, cum spunea PF Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,
trebuie mereu avut în vedere faptul că „globalizarea tinde să evolueze de la o
modalitate de a-i aduce pe toţi oamenii împreună, ca fraţi şi surori la un mijloc
de extindere a dominaţiei economice a giganţilor financiari…se naşte o lăcomie
insaţiabilă, care îi duce pe cei avuţi către sporirea a ceea ce posedă, ori avere, ori
putere politică sau militară, ori putere de a modela ideile şi de a influenţa întreaga
lume”
32

Potrivit Agenţei AMOS News.
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O EUROPĂ SIGURĂ ÎNTR-O LUME
MAI BUNĂ
Cătălin Robert TOMA
Abstract
Europa nu a fost niciodată atât de prosperă, atât de sigură, nici atât de
liberă. Violenţa primei jumătăţi a sec. XX a lăsat calea liberă unei perioade
de pace şi stabilitate fără precedent în istoria continentului.
Crearea Uniunii Europene a reprezentat factorul esenţial al acestei
evoluţii. A transformat atât relaţiile dintre statele noastre, cât şi traiul
cetăţenilor săi. Ţările europene sunt acum hotărâte să rezolve paşnic disputele
şi să coopereze prin instituţii comune. În această perioadă, legalitatea şi
democraţia au acţionat transformând regimurile totalitare în democraţii
sigure, stabile dar şi dinamice. Extinderile succesive ale Uniunii Europene
schimbă în realitate idealul unui continent unit şi pașnic.
Cuvinte-cheie: amenințări, terorism, arme de distrugere în masă, proliferare,
progres, securitate
A SAFE EUROPE IN A BETTER WORLD
Abstract
Europe has never been so prosperous, so secure nor so free. The violence
of the first half of the XXth century has left the way open for an unprecedented
period of peace and stability in the history of the continent. The creation of
the European Union has represented the key factor of this evolution. It has
changed both the relations between our states and the lives of its citizens.
European countries are now determined to solve their disputes peacefully and
cooperate through common institutions. During this period, lawfullness and
democracy have reacted, transforming the totalitarian regimes in safe, stable
and dynamic democracies. The successive enlargements of the European
Union have made the ideal of a united and peaceful continent real.
Key words: threats, terrorism, weapons of mass destruction, proliferation,
progress, security
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UNE EUROPE SURE DANS UN MONDE MEILLEUR
Résumé
L’Europe n’a jamais été tant de prospère, tant de sure, tant de libre. La
violence de la première moitié du XXe siècle a laissé voie livre pour un délai
de paix et de stabilité sans précèdent dans l’histoire du continent.
La création de l’Union Européenne a constitué le facteur essentiel pour
cette évolution. On y a transformé tant les relations entre nos États, comme
la vie de ses citoyens aussi. Les pays de l’Europe sont maintenant décidés a
résoudre d’une manière paisible les disputes et de coopérer par les institutions
communes. En ce temps, la légalité et la démocratie ont agi en transformant
les régimes totalitaires en démocraties sures, stables et dynamiques. Les
expansions successives de l’UE transforme en réalité l’idéal d’un continent
uni et paisible.
Mots-clefs : menaces, terrorisme, armes de destructions massives, prolifération,
progrès, sécurité
Nici o ţară nu poate face faţă singură provocărilor complexe ale prezentului.

S

tatele Unite au jucat un rol important în extinderea Uniunii Europene şi
menţinerea securităţii continentului, în special prin intrmediul NATO.
Sfârşitul războiului rece a găsit SUA într-o poziţie dominantă pe plan militar, dar
nici o ţară nu poate înfrunta problemele complexe ale zilelor noastre pe cont propriu.
Europa se confruntă în continuare cu ameninţări la adresa securităţii sale şi
cu nenumărate provocări. Izbucnirea conflictului din Balcani a reamintit tuturor că
războiul mai poate fi posibil pe continent. În ultimul deceniu, nici o regiune a lumii
nu a rămas neatinsă de conflictele armate. Majoritatea conflictelor s-a desfăşurat în
interiorul statelor şi cele mai multe victime au fost civili.
Ca Uniune de 25 de state cu o populaţie de peste 450 de milioane de
persoane, producătoare a unui sfert din produsul brut mondial şi cu o multitudine
de instrumente la dispoziţie, Uniunea Europeană este, inevitabil, un jucător
important pe scena lumii. În ultimul deceniu, forţele armate europene au acţionat
în zone îndepărtate ale globului, ca Afganistan, Timorul de Est sau Republica
Congo. Convergenţa intereselor europene şi întărirea solidarităţii mutuale în
cadrul UE ne fac un actor mai credibil şi mai eficient. Europa trebuie să fie gata să
împartă cu alte state responsabilităţile securităţii globale şi pe cele ale construirii
unei lumi mai bune.
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1. Amenințări globale
Mediul de securitate de după războiul rece este unul al graniţelor din ce în
ce mai deschise, în care aspectele de securitate internă şi externă sunt indisolubil
legate. Amploarea comerţului şi investiţiilor, dezvoltarea tehnologiilor şi avântul
democraţiei au adus libertate şi prosperitate multor oameni. Alţii percep globalizarea
ca pe un motiv de frustrare şi nedreptate. Aceste evoluţii au impulsionat actorii
nestatali să joace un rol în afacerile internaţionale. Astfel de situaţii au majorat gradul
de dependenţă şi vulnerabilitate ale Europei faţă de infrastructurile interconectate în
transporturi, energetică, informaţii şi alte domenii.
Începând din 1990, aproape 4 milioane de oameni şi-au pierdut viaţa în diferite
conflicte. Dintre aceştia, 90% au fost civili. Peste 18 milioane de persoane din întreaga
lume şi-au părăsit căminele ca rezultat al unor conflicte. În majoritatea ţărilor în curs
de dezvoltare, sărăcia şi bolile provoacă suferinţe şi dau naştere la presante probleme
de securitate. Aproape 3 miliarde de oameni (jumătate din populaţia lumii) trăiesc
cu mai puţin de 2 Euro pe zi. Peste 45 milioane de semeni mor anual de inaniţie sau
malnutriţie. SIDA este acum una dintre cele mai devastatoare pandemii cunoscute în
istorie, contribuind la decăderea societăţii umane. Noi maladii se pot răspândi rapid
şi pot deveni ameninţări globale. Africa Sub-Sahariană este acum mai săracă decât
în urmă cu 10 ani. În multe cazuri, declinul economic este legat de probleme politice
şi conflicte violente.
Securitatea este o condiţie a dezvoltării. Războaiele nu numai că distrug
infrastructura, inclusiv cea socială, dar încurajează criminalitatea, descurajează
investiţiile şi fac imposibilă orice activitate economică normală. Multe ţări şi regiuni
sunt prinse într-un fel de cerc vicios al conflictelor, insecurităţii şi sărăciei.
Competiţia pentru resursele naturale – în special pentru apă –, care va
fi agravată de încălzirea globală în următorii zeci de ani, va crea probabil multe
turbulenţe şi mişcări de migraţie în diferite regiuni ale lumii.
Dependenţa de energie este pentru noi o preocupare aparte. Europa este cel
mai mare importator de petrol şi gaze naturale din lume. Importurile reprezintă în
prezent aproape 50% din consumul de energie. Acesta va creşte la 70% în 2030. Cea
mai mare parte a importurilor energetice provine din zona Golfului, Rusia şi Africa
de Nord.
O agresiune de amploare împotriva unuia dintre statele membre ale Uniunii
este acum imposibilă. În schimb, Europa se confruntă cu noi pericole, mai diverse,
mai puţin vizibile sau previzibile.
Terorismul: Acest flagel pune vieţile oamenilor în pericol, implică cheltuieli
foarte mari, caută să exploateze deschiderea şi toleranţa societăţilor noastre şi
reprezintă un pericol strategic tot mai mare pentru întreaga Europă. Din ce în ce mai
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mult, mişcările teroriste beneficiază de resurse bogate, sunt interconectate electronic
şi sunt dispuse să utilizeze violenţa nelimitată pentru a provoca victime în masă.
Cel mai recent val de terorism este de tip global, acesta fiind în stânsă legătură
cu extremismul religios. Existenţa sa are cauze complexe. Printre acestea se numără
presiunea modernizării, crizele culturale, sociale şi politice, alienarea tinerilor din
anumite zone ale lumii. Acest fenomen este şi parte a societăţii noastre.
Europa este o ţintă şi o bază de operaţii pentru terorişti: ţările europene sunt
ţinte şi au fost deja atacate. Baze logistice ale Al Qaeda au fost descoperite în Marea
Britanie, Italia, Germania, Spania şi Belgia. După moartea lui ben Laden, probabil,
aceste baze și rețele vor continua să există, să continuă spiritul vechii organizații sau
să abordeze direcții noi, necunoscute până acum. Dar lumea civilizată trebuie să nu
uite nici 11 septembrie 2001, nici cele deja întâmplate ulterior. Acţiunea concertată a
ţărilor europene este indispensabilă.
Armele de distrugere în masă au fost utilizate pentru ultima oară în 1995, când
secta teroristă Aum a împrăştiat gaz sarin în metroul din Tokyo. 12 oameni au fost
ucişi şi mai multe sute au fost răniţi. Cu doi ani înainte, membri ai Aum au răspândit
spori de antrax pe străzile din Tokyo.
Proliferarea armelor de distrugere în masă este cel mai mare pericol
potenţial la adresa securităţii noastre. Controlul asupra exporturilor, impus de tratate,
a încetinit tranzitul acestor arme, dar nu l-a oprit Totuşi, acum ne aflăm într-o perioadă
periculoasă în care creşte riscul unei curse a înarmărilor, în special în Orientul
Mijlociu. Progresele înregistrate în domeniul biologiei pot contribui, în următorii ani,
la amplificarea potenţialului armelor biologice; atacurile cu materiale chimice sau
radiologice sunt, de asemenea, o sursă de pericol. Răspândirea tehnologiilor balistice
adaugă încă un element de insecuritate şi sporeşte riscurile la adresa Europei.
Cel mai înspăimântător scenariu este acela în care grupările teroriste ar putea
ajunge în posesia armelor de distrugere în masă. În acest caz, un grup puţin numeros
ar putea să provoace daune la o scară până acum accesibilă doar armatei Statelor
Unite.
Conflictele regionale: Probleme precum cele din Caşmir, Regiunea Marilor
Lacuri şi Peninsula Coreea au impact direct sau indirect asupra intereselor europene,
la fel de mult ca şi cele mai apropiate, din Orientul Mijlociu. Războaiele violente
sau îngheţate, care persistă la graniţele noastre, ameninţă stabilitatea regională.
Acestea duc la pierderea de vieţi omeneşti şi a infrastructurilor sociale şi fizice;
ameninţă minorităţile, libertăţile fundamentale şi drepturile omului. Conflictul poate
duce la extremism, terorism şi poate antrena declinul statelor. De asemenea, oferă
oportunităţi pentru crima organizată. Insecuritatea regională poate alimenta cererea
de arme de distrugere în masă. Cea mai practică metodă de a aborda noile ameninţări
este rezolvarea vechilor conflicte regionale.
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Eșecul statelor: Proasta guvernare – corupţia, abuzul de putere, slaba gestionare
a instituţiilor, cât şi conflictele civile – reprezintă una dintre cauzele profunde care
erodează statul din interior. În unele situaţii, acestea duc la colapsul unor importante
instituţii de stat. Somalia, Liberia şi Afganistanul, aflat sub conducerea talibanilor,
sunt cele mai cunoscute exemple recente. Colapsul statului poate fi asociat cu
ameninţări evidente, cum sunt crima organizată şi terorismul, un fenomen alarmant,
care subminează guveranarea globală şi se adaugă la instabilitatea regională. Dar și
guvernarea globală, în forma ei intempestivă și dictatorială, reprezintă o amenințare
extrem de importantă pentru pacea și securitatea lumii. Deocamdată, sistemul
internațional se bazează pe state suverane, iar statele nu și-au ales un guvern mondial.
Crima organizată: Europa este o ţintă de primă mână pentru crima organizată.
Această ameninţare internă la adresa securităţii noastre are o dimensiune externă
importantă: traficul transfrontalier de droguri, arme şi fiinţe umane, imigraţia ilegală
reprezintă o parte semnificativă a activităţii grupărilor criminale. Acest aspect se
poate afla în legătură şi cu terorismul.
Asemenea activităţi criminale sunt, deseori, asociate cu statele slabe sau
aflate în pragul colapsului. Veniturile din afaceri cu droguri alimentează ineficienţa
structurilor statale în mai multe ţări producătoare de narcotice. Cele obţinute din
comerţul cu pietre preţioase, lemn şi arme uşoare întreţin conflictele în alte părţi ale
lumii. Toate aceste activităţi subminează, în primul rând, legalitatea şi însăşi ordinea
socială, ajungând să domine statul. 90% din heroina din Europa este produsă în
Afganistan – unde comerţul cu droguri contribuie la finanţarea grupurilor de terorişti.
Cea mai mare parte a drogurilor sunt distribuite prin reţele criminale balcanice care
sunt responsabile şi de aproximativ 200.000 dintre cele 700.000 de femei care cad
victime sclaviei sexuale în lumea întreagă. O nouă dimensiune a crimei organizate
care va căpăta pe viitor mai multă atenţie este pirateria maritimă.
Alăturând aceste elemente diferite – terorismul comis cu maximă violenţă,
accesibilitatea posibilă la arme de distrugere în masă sau la unele componente ale
acestora, crima organizată şi ineficiența sistemului de stat –, ajungem la concluzia că
ne confruntăm cu ameninţări extrem de serioase.
Trăim într-o lume care oferă perspective generoase, dar şi amenințări mai
grave decât cele pe care le cunoaştem. Viitorul va depinde parţial de acţiunile noastre.
Avem nevoie de o gândire globală şi de o acțiune pe plan local. Pentru a-şi apăra
securitatea şi a-şi promova valorile, Uniunea Europeană are trei obiective strategice:
- Uniunea Europeană s-a angajat activ în lupta împotriva principalelor
amenințări. După 11 septembrie, a răspuns cu măsuri care au inclus adoptarea
mandatului de arestare european şi alte măsuri pentru blocarea finanţării organizaţiilor
teroriste şi asistenţă legală mutuală cu SUA. UE continuă să dezvolte cooperarea în
acest domeniu pentru a-şi îmbunătăți sistemul de apărare.
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- De mulți ani, Europa aplică măsuri împotriva proliferării armelor de
distrugere în masă. Uniunea s-a dedicat recent şi altor programe de acţiune, care
se adaugă demersurilor anterioare vizând întărirea Agenției Atomice Internaţionale,
aplicarea și amplificarea măsurilor pentru un control mai strict al exporturilor şi
împotriva transporturilor ilegale sau procurării ilicite de armament. Dorim să obţinem
sprijin universal pentru respectarea regulilor impuse de tratatele multilaterale, dar şi
să consolidăm tratatele.
- Uniunea Europeană şi statele membre au intervenit, inclusiv în Balcani şi
Afganistan, pentru a contribui la rezolvarea conflictelor regionale şi pentru a orienta
statele vulnerabile pe o cale mai bună. Reinstaurarea bunei guvernări în Balcani,
încurajarea democraţiei şi sprijinul acordat autorităţilor de acolo în abordarea crimei
organizate s-au dovedit a fi o metodă eficientă de luptă împotriva crimei organizate.
Într-o eră a globalizării, pericolele îndepărtate trebuie să ne preocupe la fel
de mult ca şi cele de lângă noi....Prima linie a apărării noastre va fi, de multe ori,
departe, peste hotare. Noile ameninţări sunt dinamice...Prevenirea conflictelor şi a
pericolelor nu începe niciodată prea devreme.
Într-o eră a globalizării, pericolele îndepărtate trebuie să ne preocupe la fel
de mult ca şi cele de lângă noi. Activităţile nucleare din Coreea de Nord, riscurile
nucleare din Asia de Sud şi proliferarea armelor de distrugere în masă din Orientul
Mijlociu reprezintă o preocupare majoră pentru Europa.
Teroriştii şi alţi criminali pot acum să acţioneze în întreaga lume: activitatea
lor în Asia Centrală şi de Sud-Est se poate transforma în ameninţări pentru Europa
şi cetăţenii ei. Comunicarea globală contribuie la conştientizarea, de către cetăţenii
Europei, a conflictelor regionale şi tragediilor umanitare care se produc în orice colţ
al lumii.
Până la sfârşitul Războiului Rece, conceptul nostru tradiţional de autoapărare
s-a axat pe existenţa pericolului de ocupaţie. Cu noile ameninţări, prima linie a
apărării va fi, de multe ori, peste hotare. Noile ameninţări sunt mult mai dinamice.
Riscurile generate de proliferarea armelor de distrugere în masă vor creşte în timp;
lăsate în pace, reţelele teroriste vor deveni mai periculoase. Falimentul unor state
şi amploarea crimei organizate, dacă nu sunt luate în seamă – cum s-a întâmplat
în Africa de Vest – se proliferează rapid. Aceasta presupune că noi trebuie să fim
pregătiţi întotdeauna să acţionăm înainte de apariţia crizelor. Prevenirea conflictelor
şi a pericolelor nu poate începe niciodată prea devreme.
În contrast cu ameninţările masive şi vizibile ale Războiului Rece, nici una
dintre noile ameninţări nu este de natură pur militară. Fiecare trebuie combătută
printr-o multitudine de instrumente. Proliferarea poate fi reprimată prin controlul
exporturilor şi măsuri politice, economice şi de orice altă natură, concomitent cu
identificarea şi rezolvarea cauzelor sale de natură politică. Confruntarea cu terorismul
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va necesita o conlucrare a serviciilor de informaţii, structurilor judiciare, militare şi
a celorlalte mijloace. În statele instabile, instrumentele militare ar putea fi folosite şi
pentru restaurarea ordinii, împreună cu măsuri umanitare în caz de criză. Conflictele
regionale au soluţii politice, dar dispozitivele militare şi de poliţie vor fi necesare în
faza post război. Instrumentele economice servesc reconstrucţiei şi managementul
crizelor civile ajută la reinstaurarea unei guvernări civile. Uniunea Europeană este în
mod special capabilă să facă faţă acestor situaţii complexe.
2. Construcția securității din vecinătatea noastră
Extinderea nu ar trebui să creeze noi linii de demarcaţie în Europa. Rezolvarea
conflictului arabo-israelian va fi o prioritate strategică pentru noi.
Chiar şi într-o eră a globalizării, geografia este la fel de importantă. Este
în interesul Europei ca ţările vecine să fie bine guvernate. Vecinii noştri care sunt
angajaţi în diferite conflicte, statele slabe, unde criminalitatea organizată proliferează,
societăţile falimentare sau o creştere demografică explozivă la frontierele Europei
constituie tot atâtea probleme pentru noi.
Integrarea noilor state membre va contribui la creşterea securităţii noastre dar,
în acelaşi timp, va aduce UE mai aproape de zonele de conflict. Ceea ce ne propunem
noi este să susţinem un cerc de state bine guvernate la estul Uniunii Europene şi la
graniţele mediteraneene, cu care să putem dezvolta relaţii apropiate de cooperare.
Importanţa acestui aspect este cel mai bine ilustrată în Balcani. Cu ajutorul
eforturilor concertate ale SUA, Rusia, NATO şi altor parteneri internaţionali,
stabilitatea regiunii nu mai este ameninţată de izbucnirea unui conflict major.
Credibilitatea politicilor noastre externe depinde de aceste realizări. Perspectiva
europeană este, în acelaşi timp, un obiectiv strategic, dar şi un stimulent pentru
reforme.
Nu este în interesul nostru ca extinderea să creeze noi linii de demarcaţie
în cadrul Europei. Avem nevoie să transmitem beneficiile cooperării economice şi
politice către vecinii noştri din est, contracarând asfel efectul dificultăţilor politice
din aceste ţări. Ne propunem, de acum, să jucăm un rol mai activ în problemele
Caucazului de Sud, care, pe viitor, va fi, de asemnenea, o regiune vecină Uniunii
Europene.
Rezolvarea conflictului israeliano-arab este o prioritate strategică. Fără
aceasta, şansele de a aborda cu succes alte stringenţe din Orientul Mijlociu sunt
minime.
Uniunea Europeană trebuie să rămână angajată şi gata să-şi dedice resursele
acestei probleme până când ea va fi rezolvată. Soluţia celor două state, pe care Europa
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a sprijinit-o de multă vreme – este acum acceptată pe scară largă. Implementarea ei
va necesita unificarea eforturilor Uniunii Europene, Statelor Unite, Naţiunilor Unite,
Rusiei, ale ţărilor din regiune, dar, dincolo de toate, ale israelienilor şi palestinienilor
înşişi.
Zona mediteraneană continuă să se confrunte cu o serie de probleme generate
de stagnarea economică, nelinişti sociale şi conflicte mocnite. Interesele Uniunii
Europene necesită un angajament continuu faţă de partenerii mediteraneeni,
concretizat într-o cooperare economică, de securitate şi culturală mai eficientă în
cadrul procesului de la Barcelona. O mai mai mare preocupare faţă de lumea arabă ar
trebui, de asemenea, avută în vedere.
Într-o lume în care ameninţările, piețele şi mijlocele de informare au o
dimensiune planetară, securitatea şi prosperitatea noastră depind tot mai mult de un
sistem multilateral eficient. Dezvoltarea unei societăţi internaţionale eficiente, a unor
instituţii internaţionale funcţionale şi a unei ordini internaţionale legale reprezintă
obiectivele noastre.
Întărirea Naţiunilor Unite, pregătirea acestei organizaţii pentru a-şi putea
îndeplini responsabilităţile şi a acţiona eficient este o prioritate europeană.
Securitatea şi prosperitatea noastră depind tot mai mult de un sistem multilateral
eficient. Suntem hotărâţi să ne dedicăm dezvoltării şi actualizării legislaţiei
internaţionale. Cadrul fundamental al relaţiilor internaţionale este reprezentat de
Carta Naţiunilor Unite.
Dorim organizaţii internaţionale, guverne şi legislaţii eficiente în confruntarea
cu ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale, capabile să acţioneze
atunci când ordinea lor este încălcată.
Instituţii-cheie ale sistemului internaţional, cum sunt Organizaţia Mondială
a Comerţului (OMC) şi instituţiile financiare internaţionale au primit noi membri.
China s-a alăturat OMC, în timp ce Rusia este în stadiul de negociator. Extinderea
acestor organisme, concomitentă cu menţinerea nivelului ridicat al calităţii activităţii
lor, trebuie să fie unul dintre obiectivele noastre.
Relaţiile transatlantice constituie cele mai importante elemente ale sistemului
internaţional, nu numai în interesele noastre bilaterale, ci şi pentru contribuţia
acestora la întărirea comunităţii internaţionale ca un întreg. NATO este o expresie
importantă a acestei relaţii.
Organizaţiile regionale contribuie şi ele la guvernarea lumii. Pentru Uniunea
Europeană, forţa şi eficienţa OSCE şi a Consiliului Europei au o semnificaţie
particulară. Alte organizaţii regionale, precum ASEAN, MERCOSUR şi Uniunea
Africană au un aport semnificativ la menţinerea ordinii mondiale.
Este o condiţie a ordinii mondiale bazate pe dreptul internaţional ca legislaţia
să evolueze în acelaşi ritm cu proliferarea armelor de distrugere în masă, terorismul
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şi încălzirea globală. Dacă se poate – și trebuie să se poată! – această legislație e
necesar să fie cu un pas înaintea fenomenului terorist și a amenințărilor la adresa păcii
și securității, pentru a avea un caracter preventiv li preemptiv. Avem un interes major
în dezvoltarea unor instituţii cu tradiţie, precum Organizaţia Mondială a Comerţului,
şi în sprijinirea celor noi, cum este Tribunalul Penal Internaţional. Experienţa noastră
în Europa demonstrează că securitatea poate fi îmbunătăţită prin creşterea încrederii
şi prin controlul înarmării. Asemenea instrumente pot contribui la securitatea şi
stabilitatea zonelor învecinate şi nu numai.
Calitatea societăţii internaţionale depinde de calitatea guvernelor pe care
se bazează. Cea mai bună apărare a securităţii noastre este o lume a statelor
democaratice, bine guvernate. Susţinerea bunei guvernări, a reformelor politice şi
sociale, a luptei împotriva corupţiei şi abuzului de putere, a instalării ordinii legale şi
promovarea drepturilor omului reprezintă cele mai bune căi de consolidare a ordinii
internaţionale.
Schimburile comerciale şi politicile de dezvoltare pot fi instrumente puternice
de promovare a reformelor. Prin intermediul statelor membre, Uniunea Europeană va
duce la îndeplinire aceste obiective, ca cel mai mare furnizor de asistenţă şi cea mai
importantă entitate comercială la nivel mondial.
Contribuţia la o mai bună guvernare prin programe de asistenţă socială
şi măsuri precise de impulsionare a schimburilor comerciale rămâne un aspect
important al politicii noastre, pe care îl vom menţine şi dezvolta. O lume dreaptă,
care oferă oportunităţi pentru toţi, va fi acea lume sigură pentru Uniunea Europeană
şi cetăţenii săi.
Un anumit număr de ţări s-au plasat singure în afara graniţelor societăţii
internaţionale. Unele au ales izolarea; altele persistă în violarea continuă a normelor
internaţionale. Este de dorit ca aceste state să se alăture din nou comunității
internaţionale, iar UE, după conținutul documentelor pe care le-a elaborat în acest
sens, asigură pe toată lumea că va fi gata să le ofere asistenţă. Cei care refuză să facă
acest lucru trebuie să ştie că vor avea un preţ de plătit, inclusiv în relaţia lor cu Uniunea
Europeană. Chiar dacă această frază pare neconformă cu uzanțele diplomatice atunci
când este vorba de state suverane, realitatea arată că unele guverne chiar au nevoie
de astfel de formulări tranșante, întrucât nu se pot și nu trebuie să se pună de-a
curmezișul istoriei, în dauna țărilor pe care le guvernează.
Uniunea Europeană a făcut progrese spre o politică externă coerentă şi un
management al crizei mai eficient. Avem instrumente performante, aşa cum am
demonstrat în Balcani şi în alte zone ale lumii. În acelaşi timp, dacă dorim să
contribuim la creşterea potenţialului nostru, trebuie să fim mai activi, mai coerenţi şi
mai capabili. Şi trebuie, de asemenea, să cooperăm cu ceilalţi.
Trebuie să dezvoltăm o cultură strategică prin care, atunci când se impune, să
realizăm intervenţii viguroase.
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Mai activi în îndeplinirea obiectivelor noastre strategice. Acest deziderat
se aplică întregului spectru de instrumente pe care le avem la dispoziție, pentru
managementul crizelor şi prevenirea conflictelor, inclusiv, activităților în plan politic,
diplomatic, militar, civil, comercial şi în domeniul dezvoltării. Politicile active sunt
necesare pentru a evalua dinamica noilor ameninţări. Se impune dezvoltarea unei
culturi strategice prin care, atunci când se impune, să realizăm intervenţii viguroase.
Ca o Uniune cu 25 de membri, cu un buget de peste 160 miliarde de euro pentru
apărare, suntem capabili să susţinem mai multe operaţiuni simultan. Acestea capătă
o valoare specială, dacă reuşim să combinăm capabilităţile civile cu cele militare.
UE va trebui să sprijine Naţiunile Unite, ca răspuns la ameninţările la adresa
păcii şi securităţii internaţionale. Uniunea este hotărâtă să menţină cooperarea sa
cu ONU în asistenţa acordată statelor care se reabilitează după conflict şi pentru
managementul crizelor, pe termen scurt.
Trebuie să fim capabili să acţionăm înainte ca situaţia din ţările din jurul nostru
să se deterioreze considerabil, când sunt detectate primele semne şi înainte de apariţia
urgenţelor umanitare. Angajamentul preventiv ne poate ajuta să evităm probleme mai
serioase pe viitor. O Uniune Europeană care îşi asumă responsabilităţi sporite şi care
este mai activă va avea o mai mare putere de decizie.
Dezvoltarea capabilităților. Stă în puterile noastre să construim o Europă
cu capabilităţi întărite, dar va mai dura până ce ne vom afirma la întregul nostru
potenţial. Acţiunile care se desfăşoară – în primul rând, crearea unei agenţii pentru
apărare – ne îndreaptă cu siguranţă în direcţia cea bună.
Pentru a transforma forţele militare în unele mai flexibile şi mai mobile şi
pentru a le face capabile să răspundă noilor ameninţări, este nevoie de mai multe
resurse pentru apărare, după cum se impune şi o mai eficientă utilizare a acestora.
Utilizarea rezervelor comune va permite reducerea cheltuielilor, iar pe termen
mediu, creşterea capabilităţilor.
În aproape fiecare intervenţie majoră, eficienţa militară este urmată de un
haos civil. De aceea, se impune o capacitate mai mare de a mobiliza resursele civile
necesare pentru a face faţă perioadelor de criză şi postcriză.
Capabilităţi diplomatice mai puternice. Avem nevoie de un sistem care
să combine resursele statelor membre cu cele ale instituţiilor Uniunii Europene.
Rezolvarea problemelor ţărilor mai îndepărtate de noi cere mai multă înţelegere şi o
mai bună comunicare.
O evaluare comună a ameninţărilor este cel mai bun punct de plecare pentru
acţiuni comune. Acest lucru presupune schimbul reciproc de informaţii între statele
membre şi cu partenerii din afara Uniunii.
Pe măsură ce sporesc capabilităţile în zone diferite, trebuie să lărgim spectrul
misiunilor noastre. Aceasta poate presupune operaţiuni comune de dezarmare,
sprijinul ţărilor din lumea a III-a în combaterea terorismului şi reformele sectorului
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de securitate (care va fi parte dintr-un proces mai vast de reformă instituţională).
Aranjamentele permanente UE-NATO, îndeosebi dispozițiile „Berlin Plus”,
îmbunătăţesc capabilităţile operaţionale ale UE şi oferă cadrul unui parteneriat
strategic între cele două organizaţii în domeniul managementului crizelor. Acestea
reflectă determinarea noastră de a aborda împreună provocările noului secol.
Mai uniţi. Cel mai important beneficiu al Politicii Externe şi de Securitate
Comune şi al Politicii Europene de Securitate şi Apărare este acela că suntem mai
puternici când acţionăm împreună. În ultimii ani am creat împreună o serie de
instrumente, cu structură şi scopuri specifice.
Provocarea momentului actual este regruparea diferitelor instrumente şi
capabilităţi: programele de asistenţă europeană şi Fondul European de Dezvoltare,
capabilităţi civile şi militare din statele membre şi alte instrumente. Toate acestea
pot avea un impact asupra securităţii noastre şi asupra ţărilor din lumea a III–a.
Securitatea este prima condiţie a dezvoltării.
Eforturile diplomatice, politicile în materie de dezvoltare economică,
schimburile comerciale şi politicile de mediu ar trebui să urmeze acelaşi obiectiv.
Într-o situaţie de criză nu există substitut pentru unitatea de comandă.
O coordonare comună între acţiunile externe şi politicile în domeniul justiţiei şi
afacerilor interne este crucială în lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate.
O coeziune mai bună se cere nu numai între instrumentele europene, dar şi în
activitatea externă dusă de statele membre.
Politicile comune sunt, de asemenea, necesare şi la nivel regional, în special
în rezolvarea conflictelor. Rareori o singură ţară îşi poate rezolva problemele fără
sprijin regional, aşa cum o demonstrează situaţia din Balcani şi din Africa de Vest.
Acţionând împreună, Uniunea Europeană şi Statele Unite pot constitui o forţă
a binelui în serviciul umanităţii.
Cooperarea cu partenerii. Nu există, ca să spunem aşa, nici o problemă pe
care să o putem rezolva singuri. Ameninţările evocate sunt dintre cele obişnuite,
a căror rezolvare o împărţim cu majoritatea partenerilor noştri cei mai apropiaţi.
Cooperarea internaţională este o necesitate.
Trebuie să ne urmăm obiectivele atât printr-o cooperare multilaterală în cadrul
organizaţiilor internaţionale, cât şi prin parteneriat cu actorii-cheie.
Relaţia transatlantică este de neînlocuit. Acţionând împreună, UE şi Statele
Unite vor fi o formidabilă forţă a binelui în lume. Cel puțin, aceasta este convingerea
noastră, rezultată dintr-o logică deontică a relațiilor internaționale și a dinamicii
mediului de securitate. Ţelul nostru, al europenilor, ar trebui să fie parteneriatul
eficient cu SUA. Acesta este un motiv în plus pentru ca Uniunea să-şi dezvolte
capabilităţile şi să-şi amplifice coeziunea.
Va trebui să continuăm relaţiile apropiate cu Rusia, un factor major de
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securitate şi prosperitate. Respectul pentru valori comune va contribui la progresul
nostru spre un parteneriat strategic.
Istoria noastră, geografia şi legăturile culturale ne deschid căi de comunicare
cu orice parte a lumii: vecinii noştri din Orientul Mijlociu, partenerii din Africa,
America de Sud şi Asia. Aceste relaţii sunt un bun început pe care trebuie să-l
continuăm. Trebuie să ne preocupe în mod deosebit dezvoltarea parteneriatului
strategic cu Japonia, China şi India, ca şi cu toţi cei care ne împărtăşesc scopurile şi
sunt gata să acţioneze în acest sens.
Trăim într-o o lume cu noi pericole, dar şi cu noi oportunităţi. Uniunea
Europeană poate aduce o contribuţie majoră atât în confruntarea cu ameninţările, cât
şi în valorificarea oportunităţilor ce vor veni. O Uniune Europeană activă şi capabilă
va avea un impact la scară globală. Astfel, ea va contribui la un sistem multilateral
mai eficient, care va deschide calea unei lumi mai drepte, mai sigure şi mai unite.
Uniunea Europeană – nucleul modern și vârful de lance al continentului european
–, nu a fost niciodată și nu va fi niciodată la periferia progresului și civilizației,
ci totdeauna se va situa, deopotrivă, în miezul cel mai fierbinte al acestora și în
avangarda lor.
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Abstract
George Emil Palade (n. 19 noiembrie 1912,
Iaşi – d. 8 octombrie 2008) a fost un medic şi om
de ştiinţă american de origine română, specialist
în domeniul biologiei celulare, laureat, în 1974, al
premiului Nobel pentru fiziologie şi medicină. În 1986,
i-a fost conferită, în Statele Unite, National Medal
of Science („Medalia Națională pentru Ştiință”)
în biologie pentru: „descoperiri fundamentale (de
pionierat) în domeniul unei serii esențiale de structuri
supracomplexe, cu înaltă organizare, prezente în
toate celulele vii”.
Cuvinte-cheie: medicină, cercetare, securitate, viață
ROMANIAN CONTRIBUTIONS TO THE
BIOMEDICAL RESEARCH

INTERNATIONAL

Abstract
George Emil Palade (born on the 19th of November 1912, Iaşi – died
on the 8th of Octomber 2008) was a Romanian-born American physician
and scientist, a specialist in the field of cell biology, Nobel Prize Laureate
for Physiology and medicine in 1974. In 1986, in the United States, he
was awarded the National Medal of Science, in biology for “fundamental
(pioneering) discoveries in the field of an essential series of super complex,
highly organized structures, present in all living cells”.
Key words: medicine, research, security, life
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CONTRIBUTION ROUMAINES AUX RECHERCHES
BIOMÉDICALES INTERNATIONALES
Résumé
George Emil Palade (9 Novembre 1912, Iasi – 8 Octobre 2008) a
été un médecin et scientifique américain d’origine roumaine, spécialiste en
domaine de la biologie cellulaire, lauréat du Prix Nobel, en 1971, pour la
physiologie et médicine. En 1986, on lui a conféré, dans les États Unies,
National Medal of Science (Médaille Nationale pour Science) en biologie
pour : ”des découverts fondamentales dans le do-maine d’une série essentiale
de structures supracomplexes, avec une haut organisation, présentes en toutes
cellules vivantes.”
Mots clefs: médicine, recherche, sécurité, vie

P

rima universitate românescă, Universitatea din Iaşi, a fost înfiinţată în
1860 şi, a doua, cea din Bucureşti, în 1864 – ambele în timpul domniei
lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Moldovei şi Munteniei
(Valahia), de-abia unite în 1859. Înainte de înfiinţarea celor două universităţi, cel mai
înalt nivel de pregătire în cele două principate era asigurat de academiile fundate de
domnitorii locali, cum erau Academia „Sf Sava” în Bucureşti şi Academia Mihăileană
în Iaşi, dar nivelul de pregătire era inegal, în special nivelul de pregătire în domeniul
ştiinţelor naturale nu era îndeajuns de ridicat pentru a permite desfăşurarea unei
activităţi de cercetare ştiinţifică. Exista, totuşi, un interes deosebit în ştiinţele naturale
şi medicale, fapt evidenţiat prin înfiinţarea la Iaşi, în 1833, a Societăţii Doctorilor
şi Naturaliştilor, dar nu exista forţa umană cu pregătire adecvată pentru cercetare
experimentală.
Dar noile universităţi au dat rezultate deosebit de bune. În timpul următoarelor
decade, ele au pregătit destule cadre didactice, astfel încât s-au putut înfiinţa câte
două sau mai multe şcoli medii (licee) şi şcoli pedagogice în fiecare oraş şi fiecare
regiune. Matematica, fizica, chimia şi biologia făceau parte din materiile obligatorii.
Absolvenţii acestor noi şcoli au sporit numărul studenţilor universitari şi, pentru
a-i educa, universităţile s-au extins şi s-au diversificat prin înfiinţarea unor şcoli
profesionale de medicină umană şi veterinară, de agronomie, drept şi inginerie.
Prin 1880, absolvenţii universităţilor româneşti, şi chiar absolvenţiilor liceelor
din România erau gata să meargă la studii avansate în Europa de Vest, în special
în Franţa şi Germania, dornici să se afirme. Porneau de la ideea de bază că, deşi
comunitatea românească rămăsese în urma Europei de Vest, din cauza vicisitudinilor
istoriei, totuşi românii erau tot atât de buni ca oricare alţii, atunci când era vorba de
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realizări în ştiinţă. Şi, într-adevăr, unii dintre aceşti studenţi erau suficient de bine
pregătiţi pentru a putea participa în mod activ şi cu succes în activitatea de cercetare
desfăşurată în zona de avangardă a cercetării vestice din acea perioadă.
Mulţi factori explică această remarcabilă performanță, care a căpătat
dimensiunile unei adevărate renașteri, ce a influențata printr-o educație de masă toate
domeniile activităţilor creatoare, de la literatură şi arte vizuale, până la medicină şi
inginerie. Moldova şi Ţara Românească (Valahia) renășteau, treptat, după o lungă
perioadă de izolare relativă faţă de restul Europei. Cele două principate se uniseră
în cele din urmă într-un stat românesc independent, România, liber să se orienteze
în lume potrivit propriilor afinităţi. Nu mai era nevoit să accepte condiţiile impuse
de puterea militară a Imperiului Otoman în descompunere. România dobândea
stabilitate politică, mai ales după ce a devenit regat sub Carol I de HohenzollernSiegmaringen. S-a intergat în viaţa economică a Europei şi, pe parcurs, a atins un
anumit nivel de prosperitate care a rămas, totuşi, pentru un timp, repartizat în mod
inegal în cadrul societăţii locale.
Comunitatea românească din Transilvania – la vremea aceea parte din Imperiul
Austriac – acţiona deja în vederea stabilirii de legături mai puternice cu vestul, în
special după organizarea Bisericii Greco-Catolice şi a instituţiilor sale de învăţamânt,
grupate în jurul Blajului. Mulţi dintre militanţii renaşterii româneşti proveneau din
Transilvania, care furniza statului nostru format profesori, scriitori, poeţi, oameni de
ştiinţă şi chiar preşedinţi pentru Academia Română care de-abia se înfiinţase (1868).
Merită să amintim perioada de remarcabilă renaştere din a doua jumătate a
secolului trecut, deoarece, din nou, Comunitatea Românească iese dintr-o perioadă
de relativă izolare, impusă de dominaţia politică şi de forţa militară a unuia dintre
vecinii săi, de data aceasta fosta Uniune Sovietică și, deoarece România este din nou
liberă, ea îşi defineşte locul său în lume, în conformitate cu propriile sale afinităţi.
Consider că românii sunt din nou dornici să demonstreze ceea ce pot, începând
cu redresarea economiei ţării lor şi terminând cu reînnoirea şi intensificarea activităţilor
ştiinţifice. Probabil că este necesar să i se reamintească comunităţii româneşti de ceea
ce a fost capabilă să facă în zorii renaşterii sale din cea de-a doua jumătate a secolului
trecut, astfel încât să capete curajul şi hotărârea necesare pentru a depăşi sechelele
ultimei perioade de izolare forţată. Poate că acest mesaj de renaştere necesară şi
posibilă este adevărata misiune a acestei conferințe.
* * *
După această introducere destul de lungă, propun să discutăm despre
contribuţiile româneşti la ştiinţa mondială, în domeniile biologice şi biomedicale, nu
în ordine cronologică, ci în ordinea importanţei (sau a impactului) din respectivele
domenii, aşa cum consider eu. M-aş opri în primul rând la cercetarea ştiinţifică
desfăşurată înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, deoarece, pentru majoritatea
70

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI LA SECURITATEA VIEȚII
realizărilor recente, nu dispunem încă de perspectiva istorică necesară unei evaluări
corespunzătoare. Într-o foarte mare măsură, aceste contribuţii aparţin ştiinţei
contemporane şi cel puţin câţiva dintre participanţii la aceste activităţi se află aici,
la această conferinţă, ceea ce înseamnă că vom fi în masură să aflăm direct de la ei
despre descoperirile şi ipotezele lor.
Voi începe cu marii inventatori şi oamenii de ştiinţă care au deschis domenii
importante în cercetare, care înaintea lor erau necunoscute sau nu atrăseseră niciodată
atenţia predecesorilor sau contemporanilor lor.
Primul meu exemplu este Victor Babeş, profesor de medicină experimentală
şi bacteriologie la Facultatea de Medicină a Universităţii din Bucureşti. Se cuvine să
fie scos în evidenţă pentru descoperirea imunităţii pasive obţinute prin seroterapie,
precum şi pentru deschiderea unui domeniu complet nou de cercetare în bolile
infecţioase cauzate de protozoare paraziţi.
Victor Babeş a fost fiul unui distins jurist român, Vincenţiu Babeş, funcţionar
în administraţia imperială de la Viena, dar devotat cauzei drepturilor civile şi politice
ale comunităţii româneşti din Transilvania. Victor Babeş a moștenit aceste sacre
îndatoriri ale tatălui său. El a studiat la Universitatea din Budapesta şi şi-a început
cercetările la Viena şi Berlin. În 1887, a acceptat o ofertă din partea Universităţii
din Bucureşti, a venit în România şi a înfiinţat un institut de cercetare biomedicală
care acum îi poartă numele. Mai mult, el s-a integrat profund în viaţa românească
din acea perioadă, manifestând un interes activ nu numai în cercetarea ştiinţifică şi
învăţământ, ci şi în sănătate publică şi probleme sociale din România.
La vârsta de 21 de ani era deja cunoscut în laboratoarele din Vest, avea acces
deplin la Robert Koch în Berlin, Louis Pasteur în Paris şi la colaboratorii acestora.
În 1883, s-a hotărât să scrie, împreună cu un coleg francez, Andre Victor Cornil,
primul tratat de bacteriologie, intitulat „Les Bacteries et leur role dans l’etiologie,
l’anatomie et l’histologie pathologique des maladies infectieuses”. Tratatul a apărut
în patru volume în 1885 şi într-o ediţie ulterioară şi pentru un timp a rămas “biblia”
bacteriologiei acelei perioade.
Babeş a manifestat un interes special în cercetarea turbării, o boală fatală,
care, în acele timpuri, era de un deosebit interes public, deoarece Pasteur reuşise
să trateze şi să salveze cu un preparat de virus atenuat doi copii muşcaţi de câini
turbaţi. Succesul lui Pasteur s-a bucurat de foarte mare publicitate şi a condus de
fapt la înființarea Institutului Pasteur din Paris, în urma unei campanii de subscripții
publice. Babeș a îmbunătățit atenuarea preparatelor folosite în vaccinare; a arătat
că virusul atinge sistemul nervos central prin nervi şi nu prin circulația sângelui şi
a recunoscut leziunea tipică pe care virusul o induce în neuroni – cunoscută acum
sub denumirea de corpusculi Babeș-Negri. Dar, în cursul acestor cercetări, şi-a pus
problema dacă injecția de sânge prelevat de la câinii vaccinaţi nu ar putea preveni
infecţiile experimentale cu turbare în cazul câinilor neimunizaţi. A făcut experienţa
şi, ca şi în experimentele lui Louis Pasteur (intens mediatizate) toţi câinii martori
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au murit, iar toţi aceia trataţi cu sânge imun au supravieţuit. Babeş descoperise prin
această experienţă imunizarea pasivă, forţa serului imun de a preveni infecţiile prin
antigeni corespunzători, o modalitate de terapie nouă, care ulterior a devenit cunoscută
ca seroterapie. Doi ani mai târziu, Behring şi Kitasato din Berlin au folosit seruri
prelevate de pe cobai, pentru prevenirea şi tratarea difteriei la copii. Descoperirea
lui Babeş a fost în acelaşi timp confirmată, consolidată şi eclipsată, deoarece marele
public îi ovaționa frenetic pe cercetătorii de la Berlin. Cu civilitatea lui caracteristică,
Babeș s-a alăturat acestor ovații aduse “distinșilor săi colegi”, deoarece a realizat că
marele public, chiar şi lumea științifică, este atras mai degrabă de succesele medicinei
aplicate pe oameni decât pe animale.
În 1888, Babeș a descoperit în globulele roșii ale vitelor afectate de
hemoglobinuria bovină, prezenţa unor noi agenți, pe care la început i-a considerat a
fi bacterii. Dar, curând, şi-a dat seama că avea de-a face cu protozoare intracelulare
infecțioase. A aprofundat cercetarea şi a descoperit un număr de alte zoonoze produse
de acest tip de protozoare şi a definit o nouă clasă de sporozoare, ai cărei membri
au fost denumiți apoi, în onoarea sa, Babesia sau Basbesiella. Până şi colaboratorii
săi au intrat în taxonomia oficială; există în manualele de microbiologie o Babesia
Motasii, rezultatul latinizării numelui Dr. Motaş.
Din nou, aceasta a fost o importantă deschidere către un teritoriu complet nou.
Lucrări ulterioare din multe alte laboratoare au dovedit că protozoarele intracelulare
patogene erau răspunzătoare de unele boli foarte răspândite în întreaga lume, care
slăbesc organismul şi deseori sunt fatale, cum sunt malaria şi leishmaniozele.
Victor Babeş a fost foarte aproape de o altă descoperire importantă, dar n-a
izbutit-o s-o ducă la bun sfârşit. El considera că lupta dintre diferite specii bacteriene
se bazează pe producerea de metaboliţi de către o specie care le distruge pe celelalte
sau le opreşte creşterea. A experimentat intens pe diferite bacterii, în special pe
micobacterium tuberculosis, i-a inventat numele de “antibioză” pentru procesul pe
care îl postula, a descoperit chiar un exemplu pentru acest tip de luptă dintre două
specii bacteriene în eprubetă, dar nici unul pe animale vii. Nu şi-a extins cercetarea
niciodată la ciuperci microscopice (fungi). Curând după moartea lui, printre produsele
acestor mycete a fost descoperită majoritatea antibioticelor, agenţii pe care Babeş îi
postulase în antibioză.
* *

*

Al doilea exemplu este Emil Racoviţă, fondatorul biospeologiei, o nouă
ramură în biologia ambientală. În timpul studiilor ştiinţifice pe care le face la Paris,
Racoviţă a început să fie interesat de biologia marină şi, în jurul lui 1895, a început
să lucreze la un faimos laborator din Banyuls sur Mer, de unde a fost recrutat ca
naturalist pentru o faimoasă expediţie în Antarctica, pe un vas dotat, Belgica.
Expediţia a durat mult, a fost dificilă şi periculoasă. Pentru un timp, s-a crezut
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că Belgica a dispărut. Când, în cele din urmă s-a întors, la mai mult de un an de la
plecare, ea a adus o bogăţie de informaţii şi specimene culese mai ales de Racoviţă.
Foarte apreciat pentru rolul său în această expediţie eroică în Antarctica, el a devenit
directorul Laboratorului Arago din Banyuls sur Mer şi co-editor al Arhivelor de
zoologie experimentală şi generală. Părea că avea înaintea lui o carieră pe viaţă
în biologia marină, dar în 1903, cu ocazia unei vizite în peştera Diavolului de pe
una din insulele Baleare a descoperit, spre marea lui surpriză, că existau animale
mici, necunoscute şi extrem de neobişnuite, în primul rând crustacee, care trăiau în
întunecimile peşterii. A fost atât de fascinat de această descoperire, încât a abandonat
biologia marină şi, pentru tot restul vieţii sale, s-a dedicat studiului formelor de viaţă
adaptate la acest habitat neobişnuit. Curând, descoperirile sale au fost extinse de
către colegii săi mai tineri şi de către alți naturalişti la sute şi apoi mii de peşteri
din întreaga lume. Racoviţă deschisese un domeniu complet nou pentru ştiinţele
biologice, care a devenit cunoscut sub numele de biospeologie.
În 1920, el s-a întors în România ca profesor la Universitatea din Cluj, unde
a infiinţat un institut de speologie, cu o facultate internaţională şi cu multe legături
internaţionale. Interesul pentru speologie este încă viu în România şi în toată lumea şi
s-a dovedit util atunci când speologii români ai generaţiei actuale au avut rara ocazie
de a explora fauna bogată şi diversificată a unui sistem complex de peşteri recent
descoperit lângă litoralul românesc al Mării Negre.
Animalele de peşteră sunt exemplare cu o adaptare extraordinară la mediu. De
aceea, pentru un timp, ele au reactivat discuțiile generale asupra proceselor care le-au
produs evoluţia. Speologia a fost unul dintre ultimele domenii pe tărâmul căruia s-au
adus argumente neo-lamarkiste împotriva celor darwiniste.
* *

*

Alte contribuţii româneşti la biologia hidrosferei au fost aduse de Grigore
Antipa, dar acestea au avut în primul rând implicaţii practice şi s-au referit la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din lacurile cu apă dulce şi din terenurile inundabile
printr-o circulaţie continuă de apă dulce din râuri. Iniţial, Antipa a aplicat procedura
sa pe scară largă, cu rezultate spectaculoase în Delta Dunării din România, dar mai
târziu metodele lui au fost adoptate în întreaga lume, în special în Europa şi America
de Nord. Antipa a inventat, de asemenea, diorama, un mod eficient şi informativ de a
prezenta specimenele de muzeu prin reproducerea artistică a habitatului lor normal.
La început, el a introdus dioramele în propriul său muzeu de ştiinţe naturale din
Bucureşti. Astăzi, ele pot fi întâlnite, practic, în toate muzeele din lume.
* *

*
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Al treilea exemplu de mare inovator este Mihai Ciucă, profesor de
microbiologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti şi, timp de mulţi ani, membru
respectat al Institutului „Cantacuzino”. Mihai Ciucă este foarte bine cunoscut pentru
procedura de vaccinare antiholerică în masă, pe care a utilizat-o împreună cu întreaga
echipă „Cantacuzino” pe teren, în timpul epidemiilor de holeră care au afectat armate
întregi şi mase largi din populaţie în cursul războaielor din Balcani, din 1912 şi 1913.
Mai târziu, aceleași proceduri au fost aplicate cu succes în Franța.
Mihai Ciucă este, de asemenea, cunoscut ca unul dintre organizatorii ştiinţifici
de bază ai campaniilor împotriva malariei, întreprinse de Organizaţia Mondială a
Sănătății în anii 1920 şi 1930. Aceste operațiuni pe scară largă au fost de natură
aplicativă. Inovaţiile au intervenit la nivel tehnic, nu la nivel conceptual.
Dar, în 1919, Mihai Ciucă, în colaborare cu d’Herelle de la Institutul
Pasteur din Paris şi cu Jules Bordet din Bruxelles, au făcut aproape din întâmplare
o descoperire deosebit de importantă, care, cu mulţi ani mai târziu, avea să joace
un rol important în biologie şi genetică. Împreună cu d’Herelle, el a demonstrat că
bacteriile enterice (E. coli) sunt distruse rapid de către bacteriofagii care fuseseră
recent descoperiţi. Dar când a repetat experimentele cu Bordet din Bruxelles, unele
dintre aceleaşi bacterii s-au dovedit rezistente la fagi. Şi totuşi, ele conţineau şi
propagau prin multe diviziuni celulare un „principiu litic” capabil să liseze celulele
naive (neinfectate). Bordet şi Ciucă au denumit noul fenomen descoperit „lisogenie”.
A fost nevoie de aproape 30 de ani până când s-a ajuns la concluzia că genele de
fagi infecţioşi erau încorporate în genomii celulelor bacteriene infectate, care altfel
păreau a fi sănătoase. Şi totuşi, în anumite condiţii, genele fagilor puteau fi eliberate
din captivitate în genomul gazdă, puteau să genereze noi fagi care puteau să ducă la
lisogenie, adică la reluarea activităţii lor litice bine cunoscute. Lui Mihai Ciucă i-a
rămas necunoscut faptul că separarea genelor de fagi din genele de celule infectate
este adesea imperfectă. Fagul (sau virusul) poate purta cu el gene complete sau
trunchiate din celula gazdă, care, transfectate de către virus la alte celule, modifică
genotipul acestor celule şi al progeniturilor lor. Multe din aceste concepte, dezvoltate
ulterior în genetica moleculară, îşi găsesc originea în lisogenie şi transfecţia virală.
* * *
Următorul meu exemplu este Constantin Levaditi, care a lucrat succesiv şi cu
succes în biologie şi virusologie. Ca student la Facultatea de Medicină din Bucureşti,
el a lucrat în laboratorul lui Victor Babeş şi imediat după absolvire, în 1898, a plecat
în Vest să lucreze mai întâi cu Paul Erlich în Germania şi apoi cu Ilia Metchnikov,
la Institutul Pasteur din Paris. Primul său subiect de studiu l-a constituit Treponema
palida, agentul sifilisului, o boală care era o problemă majoră de sănătate publică în
acea perioadă. A stabilit o procedură de a detecta Treponema în țesuturi şi a elucidat
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chimia, la acea dată încă necunoscută, a testului de diagnostic al bolii. Dar contribuția
importantă a avut-o mai târziu (la sfârșitul anilor 1920), când a descoperit că bismutul
este un agent eficient în tratamentul bolii. Descoperirea a fost foarte rapid adoptată,
iar bismutul a devenit tratamentul standard al sifilisului, până când, 20 de ani mai
târziu, penicilina s-a dovedit a fi mult mai eficientă.
Alte contribuţii importante ale lui Levaditi au fost în poliomelită (paralizie
infantilă), care la timpul respectiv era o înspăimântătoare boală a copilăriei. El a
stabilit cu certitudine că agentul este un virus, că boala este transmisibilă prin contact
uman direct, că reproducerea virusului urmează un tipar diferit de cel al reproducerii
celulei şi că infectarea experimentală conferă o imunitate de durată. În plus, el a
descoperit că virusul poate fi crescut în celule non-neuronale. Toate acestea au
constituit premisele care au permis ca 40 de ani mai târziu să se realizeze vaccinarea
antipoliomelitică şi eradicarea de facto a bolii, pentru care Salk şi Sabin au fost
celebraţi cu mult entuziasm.
Levaditi s-a întors în Romania în 1920, ca profesor la Universitatea din Cluj,
dar revenirea nu a avut succes. Nu a fost bine primit şi, după câţiva ani, s-a reîntors
la Institutul Pasteur din Paris. Totuşi, unul dintre elevii săi, care a avut ulterior mult
succes, Ştefan Nicolau, s-a întors în România, şi, în 1939, a înființat la Bucureşti un
institut de cercetare modern şi activ în inframicrobiologie, condus în prezent de prof.
Nicolae Cajal.
O altă deschidere importantă spre ştiinţa viitorului a fost realizată de Grigore
Popa când, în 1930, în colaborare cu Fielding şi Sydney, a descris un sistem venos
portal între hipotalamus şi hipofiza anterioară. De data aceasta, descoperirea a fost
într-o nouă ramură (neuroendocrinologia) a unei ştiinţe mai vechi (endocrinologia).
Direcţia fluxului sanguin prin aceste vene portale nu este cea pe care, la început,
şi-a imaginat-o Grigore Popa, dar experienţa noului sistem descris de el atrage
atenţia asupra unei legături funcţionale importante dintre creier şi sistemul endocrin.
Descoperirea lui Popa a căpătat dimensiuni reale atunci când au fost descoperiţi
factorii hipotalamici care induc secreţia hormonilor hipofizari şi când s-a constatat
că venele portale erau căile prin care aceştia îşi atingeau ţinta în hipofiză.
Grigore Popa a absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi – căreia recent i s-a
dat numele lui, a lucrat timp de mai mulţi ani în grupul lui Francisc Reiner şi a mers
la specializare în Statele Unite şi Anglia.
* *

*

Cercetările timpurii din endocrinologia românească au fost dominate de o
figură impresionantă, solitară şi introvertită, Nicolae Paulescu, profesor de fiziologie
la Facultatea de Medicină din Bucureşti. El s-a specializat în România şi în Franţa.
A publicat un tratat de medicină şi unul de fiziologie, împreună cu profesorul său
Lancereau şi a avut bune relaţii profesionale cu colegii din Europa de Vest. A fost
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unul dintre editorii “Arhivelor internaţionale de fiziologie”, cea mai importantă
revistă de fiziologie din Europa continentală.
A început să lucreze pe diabet experimental (rezultate obținute la câini prin
excizia pancreasului) şi s-a concentrat asupra acestei glande, presupunând că acesta
era producătorul “factorului antidiabetic”. În 1921 a reușit să pregătească un extract
apos din pancreas, pe care l-a denumit “pancreină” şi a demonstrat că acesta elimină
sau reduce în mare parte simptomele diabetice, adică glucoza crescută în sânge şi
urină, când e administrat intravenos la animale pancreatectomizate. Şi-a publicat
lucrarea în 1921 în România şi Franţa, a solicitat un brevet românesc pe care l-a
primit, dar a refuzat propunerea de a-l comercializa. Ceea ce mai rămânea de făcut
era în mod firesc izolarea şi caracterizarea “factorului anti-diabetic”.
La mai puţin de un an, un grup din Canada, Banting, MacLoud şi Best au
publicat rezultate similare, iar trei ani mai târziu Banting şi MacLoud au primit
Premiul Nobel pentru descoperirea lor.
Cu toate că avea prioritate, Paulescu a fost complet ignorat, iar protestele
repetate ale oamenilor de ştiinţă români şi francezi au rămas fără ecou. Drama
lui Paulescu face parte din literatura ştiinţifică românească, deseori prezentată ca
o dovadă a faptului că activitatea desfășurată în afara marilor centre din circuitul
științei din vest este ignorată, indiferent de meritele sale intrinseci. Într-o oarecare
măsură, acest lucru poate fi adevărat, dar nici Paulescu şi nici autoritățile româneşti
nu au realizat necesitatea de a duce imediat la bun sfârşit rezultatul acestei cercetări.
Canadienii au adus un chimist, Colipp, pentru a izola insulina şi au făcut un contract
cu Eli Lilly et Co, pentru producerea industrială a hormonului.
* * *
Deschiderile majore şi descoperirile promițătoare sunt modalităţile cele mai
eficiente, dar nu şi singurele, prin care ştiinţa avansează într-un domeniu dat. Acordând
atenție oricărui detaliu, beneficiind de orice procedeu de cercetare, fiind permanent
în căutare de idei şi concepte noi, utilizând vastul repertoriu al bolilor umane şi fiind
capabil de a sintetiza această avalanșă de informaţii într-o formă utilă, toate acestea
pot fi un alt mod eficient de a avansa în cunoașterea ştiinţifică. Această modalitate
devine puternică dacă abordarea se face de către un grup închegat, care împărtășește
condiţiile de bază, standardele şi interesele în cercetare cu un conducător de echipă,
departament sau institut, acceptat de grup. Gheorghe Marinescu, profesor de
neurologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti, a urmat cu mult succes această
procedură. El a studiat medicina în România şi s-a alăturat lui Jean-Martin Charcot,
de la Spitalul Salpetriere din Paris pentru continuarea specializării. Încurajat de unii
dintre colegii săi francezi, el a scris în 1909 prima descriere exhaustivă a celulelor
nervoase, intitulată “La cellule nerveuse”, cu mulţi ani înainte ca Ramon y Cajal
să-şi publice tratatul său. Marinescu, care era deja bine cunoscut printre neurologii
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europeni, a devenit rapid o autoritate în acest domeniu, când a fost publicată cartea.
Întors în România în 1897, pentru a conduce Departamentul de neurologie, el a
păstrat un interes acut în anatomia şi patalogia normală a sistemului nervos central şi
a devenit un autor prolific, care a lăsat în urma sa o bibliografie impresionantă.
A reușit, deasemenea, să specializeze şi să strângă în jurul său un mare grup de
colaboratori, printre care s-a numărat şi endocrinologul (ulterior psihiatru) Constantin
Parhon şi neurologii Sager, Kreindler şi, mai târziu, Vlad Voiculescu. Nu a agreat
pensionarea şi, spre marea lui încântare, a fost numit profesor pe viaţă printr-un vot
special al parlamentului. Destul de trist, însă, el a trecut în neființă la numai câteva
luni după acel vot.
În deceniile care au precedat cel de-Al Doilea Război Mondial, “grupurile
pe afinităţi” adesea denumite “şcoli”, organizate în jurul unui profesor maestru, în
cadrul unui departament sau institute, au jucat roluri importante în viaţa ştiinţifică a
ţării. Astfel de grupuri au fost active în fiziologie (Ion Athanasiu), patologia plantelor
(Traian Săvulescu), medicină (Daniel Danielopolu), dar cele mai bine cunoscute au
fost acelea din jurul lui Francisc Rainer (profesor de anatomie) şi Ion Cantacuzino
(profesor de microbiologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti). Aceşti profesori
de elită au făcut mai puţin pentru ştiinţa mondială şi mai mult pentru educarea
elevilor din România. Pentru ei, cercetarea ştiinţifică era importantă, dar la fel de
importantă era şi activitatea de formare de noi cadre. Tot atât de important era de
a afla (sau a descoperi) ce se întâmpla în ştiinţele biologice în general şi de a fi
conştient de ceea ce era interesant şi atractiv pe scena culturii locale. Rezultatul a
fost că profesorii aceştia au crescut generaţii de elevi instruiţi, foarte bine informaţi
şi cu minte luminată, gata să-şi asume responsabilităţi academice. Mulţi dintre ei
au devenit sau erau deja profesori. Rainer era rigid şi distant, dar devotat muncii lui
de educator şi preocupat să transmită elevilor săi două mesaje cheie: “Anatomia
este ştiinţa formelor vii” şi “structura biologică şi funcţională”. Cantacuzino era,
prin comparaţie, jovial, cultivat şi extrovert, ca un prinţ al Renaşterii italiene, care,
pentru a ţine pasul cu secolul XX, credea în socialism, dar într-o formă moderată şi
civilizată a socialismului.
* *

*

Cel de-Al Doilea Război Mondial a avut consecinţe catastrofale asupra societății
româneşti. Deplasarea frontierelor, pierderile grele, ocupația de către armate străine
şi confruntările ideologice de brutalitate barbară au destrămat activitățile locale sub
toate formele, incluzând ştiinţa şi cercetarea ştiinţifică. Aceste condiţii au condus la o
masivă emigrare de profesioniști şi au creat o mare diasporă românească. Imigranții
au trebuit să muncească din greu pentru a supravieţui dar, în mod remarcabil, mulţi
dintre ei au reuşit să se integreze la toate nivelurile, de jos până sus, în activităţile
ştiinţifice din ţările lor de adopţiune. S-au înregistrat multe succese în imunologie:
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C. Bona, Suciu Foca, Augustin, Mihăilescu; în microbiologie: Sonea, Joachim; în
biochime: Mateescu, Popescu; în neurologie: Matei Botez şi mulţi alţii în ştiinţele
clinice.
În cazul meu, m-am aflat la locul potrivit, adică la Institutul Rockefeller, la
momentul potrivit, la sfârșitul anilor 1940, anii nașterii unui nou domeniu-biologia
celulară în ştiinţele biologice şi am fost, de fapt, unul dintre obstetricienii care au
ajutat la nașterea acestui copil hiperactiv, care, în scurt timp după naștere, a devenit
biologia celulară şi moleculară. Din nou, a fost o deschidere de orizont larg care a
focalizat discipline adiacente şi tehnologii complementare pentru a depăşi simpla
colectare de informaţii şi a ajunge la un nivel la care putem înțelege logica organizării
sistemelor vii la nivel celular şi molecular. Ceea ce a urmat a fost renașterea ştiinţelor
biologice fundamentale, uneori descrisă ca o adevărată revoluţie, care, după mai mult
de patru decenii, continuă neabătut, fără a da semne că îşi pierde elanul. Începând la
Rockefeller şi continuând la Yale şi La Jolla, laboratorul nostru a specializat tineri
şi tinere din multe țări, inclusiv din România. Oamenii de ştiinţă români au ajuns
acolo deoarece, ca student amator al istoriei, eu știam bine că națiunile supraviețuiesc
sistemelor politice, chiar când acestea susțin că sunt ireversibile, deci, eterne.
Una din importantele realizări ale laboratorului nostru de biologie celulară a
fost specializarea la nivel profesoral a lui Nicolae şi Maya Simionescu, fondatorii
Institutului de Biologie şi Patologie Celulară din Bucureşti.
Indiferent de realizările diasporei, cercetătorii care au venit sau au rămas în
România şi au muncit din greu cu oarecare ajutor din partea guvernului României,
precum cei doi Simionescu, sau fără niciun fel de ajutor, precum Gheorghe Benga şi
alţii, merită o evidențiere deosebită. Ei au menținut viu spiritul cercetării biomedicale
în România.
Coşmarul a luat sfârşit. România se freacă la ochi şi încearcă să-şi regăsească
drumul în noul climat.
Poate că este momentul să ne amintim versurile unui poet din Moldova:
Haide frate
Haide Frate
Zorile s-aprind
Hai să căutăm dreptate
Voie şi pământ.
Numai că, în cazul cercetării biomedicale, ar trebui să înlocuim “pământ” cu
laboratoare şi condiţii de muncă decente.
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O POSIBILĂ ZONĂ-PIVOT
GEOPOLITIC ȘI GEOSTRATEGIC
PE SUPORTUL REGIUNII
A PATRU MĂRI
CS I dr. Gheorghe VĂDUVA1
Abstract
În cercetarea pe care am început-o, încă din anul 2000, în cadrul
Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Ministerului
Apărării Naționale și, pe care am continuat-o în cadrul Institutului de Studii
de Securitate al Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”, cu privire
la importanța strategică a Zonei Extinse a Mării Negre și a spațiului de
conexiuni nemijlocite cu acesta – Marea Caspică, zona Caucazului, Balcanii
de Vest, Marea Egee, Marea Adriatică, Orientul Apropiat și Orientul
Mijlociu – dar și asupra spațiilor adiacente, am avut în vedere următoarea
ipoteză: în noile reconfigurări geopolitice și geostrategice pe care le cer
dezvoltarea durabilă, diminuarea conflictualității și ameliorarea mediului
de securitate, este nevoie ca zonele tradiționale de falii strategice să fie
transformate în zone de confluență strategică.
În urma unor analize efectuate de-a lungul câtorva ani, am ajuns
la concluzia că zona cea mai importantă pentru conexiunea geopolitică și
geostrategică a celor două continente esențiale – Europa și Asia - este zona
extinsă a Mării Negre, care poate fi identificată cu zona celor patru mări –
Marea Caspică, Marea Neagră, Marea Egee și Marea Adriatică –, evident
cu spațiile lor adiacente și cu țările care le borduiesc.
Desigur, am studiat și spațiul mediteraneean, dar el are o altă
dimensiune și un alt soi de importanță strategică, în dimensiunea euromed, în
consonanță, cu zona nord-africană, cu cea a Orientului Apropiat și, evident,
cu cea definită de țările celor patru mări.
Cuvinte-cheie: zonă-pivot, regiune, patru mări

1

Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România
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GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
A POSSIBLE GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC PIVOT-AREA
BASED ON A FOUR-SEA-REGION
Researcher I Gheorghe VĂDUVA , Ph.D.
Abstract
The research that I began in the early 2000, within the Centre for
Defense and Security Strategic Studies of the Ministry of National Defense
and which I continued within the Institute for Security Studies at “Dimitrie
Cantemir”Christian University, regarding the strategic importance of the
Extended Area of the Black Sea and the direct connection space with this
area – the Caspian Sea, the Caucasus zone, the Western Balkans, the Aegean
Sea, the Adriatic Sea, the Near East and the Middle East – but also the
adjacent areas, was based on the following hypothesis: the new geopolitical
and geostrategic reconfigurations imposed by the sustainable development,
the reduction of conflict and the improvement of the security environment,
require that the traditional areas of strategic faults be transformed in areas of
strategic confluence.
As a result of an analysis which has lasted for a couple of years, I have
come to the conclusion that the most important area for the geopolitical and
geostrategic connection of the two essential continents – Europe and Asia – is
the extended area of the Black Sea, which can be identified with the area of the
four seas – The Caspian Sea, The Black Sea, The Aegean Sea and The Adriatic
Sea - with their adjacent zones and with the countries bordering these seas,
obviously.
Of course, I studied the Mediterranean space as well, but it has another
dimension and another type of strategic importance, in the Euromed area, in
accordance with the North African area, with the Near East and, obviously,
with the one that is defined by the four seas.
Key words: pivot-area, region, four seas
I. Scopul și obiectivul cercetării

D

ezvoltarea, prin articole, studii, volume, conferințe etc., a unui concept
strategic de transformare a regiunii celor patru mări în zonă-pivot de
confluență și conexiune geopolitică și geostrategică euro-asiatică, pe baza căruia
să se realizeze o unitate culturală, politică, economică, civilizațională și strategică a
celor două continente, dezamorsarea suporturilor de conflictualitate și o dezvoltare
80

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
armonioasă și durabilă a zonei, a zonelor adiacente și a celor două continente.
Noi am considerat și considerăm că, dacă este posibilă o unitate geopolitic și
geostrategică a celor două continente, apoi ea se poate realiza, în primul rând prin
conexiunea strategică a celor patru mări.
II. Argumente ale demersului
1. Zona se află în partea finală a vechiului Drum al Mătăsii, în zona expansivă,
inter-civilizațională a acestuia;
2. Deasemenea, zona se află în arealul din care debutează trei din cele patru
mari culoare strategice de confruntare Est-Vest:
a. culoarul strategic central european, care începe din Galiția Occidentală,
trece pe la nord de lanțul muntos european și ajunge până în Normandia (”bulevardul
strategic” al Europei);
b. culoarul strategic al Dunării;
c. culoarul strategic maritim: Marea Neagră, strâmtorile, Marea Egee, Marea
Mediterană.
d. Cel de-al patrulea culoar strategic (de fapt, primul, în ordinea Nord-Sud)
este cel baltic.
Prima rocadă strategică între aceste trei mari culoare strategice este situată
la nordul Mării Negre, între Prut și Nistru și se prelungește, prin Belarus, până la
culoarul strategic baltic.
Cele patru culoare strategice (două maritime, unul fluvial și unul terestru) au
devenit, azi, îndeosebi culoare strategice energetice de mare anvergură (pe cele
maritime s-au realizat deja două mari proiecte: North Stream și South Stream, ambele
realizate), iar pe o porțiune a vechiului Drum al Mătăsii s-a realizat oleoductul BakuCeyhan);
3. Zona celor patru mări se situează în cea mai vulnerabilă și cea mai complexă
regiune de contact între Asia Centrală, Rusia, Turcia, Orientul Mijlociu, zona
Carpaților, spațiul mediteraneean și Zona Balcanică, România aflând-se chiar în
centrul ei;
4. Aici se află zona de expansiune la ieșirea din foaierul perturbator (foaierul
migraționist), situat undeva, între Nordul Mării Caspice și Extremul Orient;
5. În această zonă, faliile sunt mult mai puternice decât conexiunile, iar
interesele marilor puteri și marilor actori internaționali nu fac parte nici din categoria
celor vitale, nici din categoria celor importante.
6. Datorită faptului că, în general, Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Egee și
chiar Adriatica au fost multă vreme în ”custodia” Imperiului Rus, Imperiului Otoman
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și Imperiului Austro-Ungar, după destrămarea acestor imperii, zona a rămas într-o
poziție de așteptare strategică destul de tensionată, mai ales în vremea Războiului
Rece, dar de un interes strategic limitat și de o factură geopolitică marginală.
III. Direcții de cercetare:
De-a lungul ultimului deceniu, am avut în vedere următoarele direcții de
cercetare:
1. Identificarea și evaluarea principalelor caracteristici (politice, culturale,
civilizaționale, economice, sociale și militare) ale zonei și ale țărilor care o compun;
2. Identificarea, evaluarea și prognozarea principalelor tensiuni, provocări,
pericole și amenințări la adresa zonei, a componentelor acesteia și a proiectului unui
model de conexiune geopolitică și geostrategică într-un posibil pivot euro-asiatic
constituit aici, în cea mai sensibilă regiune a celor două continente și, evident a
vulnerabilităților la acestea.
3. Identificarea suporturilor de generare a necesității unui astfel de model, a
modului de comprehensiune, a gradului de acceptanță și a nivelului de sprijin.
4. Identificare oportunităților și a gradului de interes pentru un astfel de proiect
și evaluarea nivelului de risc.
IV. Realizări
A. Articole și studii apărute în revista Univers Strategic (ISSN 2068 - 1682
Online, ISSN 2067-7464=, revistă a Institutului de Studii de Securitate din cadrul
Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir”
1. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Yossef Bodansky, Europe’s Latest Tinder
Box: From Broad-Brush Historic Mega-Trends to Imperative Concrete Regional
Undertakings, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 142-165, http://iss.ucdc.
ro/revista-pdf/us1.pdf
2. Rubrica Geopolitica Mării Negre: General-locotenent prof. univ. dr.
Teodor FRUNZETI , Consecinţe ale extinderii NATO şi UE asupra securităţii zonei
extinse a Mării Negre, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 166-192, http://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us1.pdf
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3. Prof. univ. dr. Constantin-Gheorghe BALABAN, Efecte ale evenimentelor
din Caucazul de Sud asupra securităţii zonei extinse a Mării Negre, în Revista
Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 193- 203, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us1.pdf
4. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Un scut
antirachetă pentru un nou echilibru, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp.
264-270
5. Rubrica Eveniment strategic: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Afganistan.
Forţarea unei soluţii, în Revista Univers Strategic nr. 1/2010, pp. 271-278,
6. Prof. univ. dr. Constantin Gheorghe BALABAN, Politica europeană de vecinătate şi a parteneriatul estic în viziunea Uniunii Europene şi a Federaţiei Ruse, în
Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 77-84, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf
7. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VÂLCEANU, Zona Extinsă a Mării Negre - o posibilă sinergie de valori, potenţialuri şi interese, , în Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 103-115, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf
8. Dr. Gheorghe VĂDUVA, Frontierele, securitatea şi efectul de falie, în Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 116-126, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us2.pdf
9. Gabriela PLOIEŞTEANU Argumentul geopolitic în filosofia puterii Rusiei,
în Revista Univers Strategic nr. 2/2010, pp. 127-143, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/
us2.pdf
10. Imerio SEMINATORE, L’Afghanistan et le débat stratégique sur
l’engagement de la coalition et les nouveaux enjeux géopolitique en Eurasie, în
Revista Univers Strategic nr. 3/2010, pp. 54-69, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us3.
pdf
11. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Daniela POPA, România - un lider
regional în zona Mării Negre, în Revista Univers Strategic nr. 3/2010, pp. 106-114,
http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us3.pdf
11. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Sinapsă
strategică, pivot sau margine? în Revista Univers Strategic nr. 4/2010, pp. 96-109,
http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us4.pdf
12. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dipl. ing. dr. Isabela ANCUŢ, Scenarii
imposibile – Adjaria, în Revista Univers Strategic nr. 1/2011, pp.83-95, http://iss.
ucdc.ro/revista-pdf/us5.pdf
13. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Gheorghe VĂDUVA, Coridorul
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strategic energetic în geopolitica şi geostrategia spaţiului euro-asiatic, în Revista
Univers Strategic nr. 2/2011, pp.93-115, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us6.pdf
14. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Gheorghe VĂDUVA, Geopolitica
Mării Negre, între aspirații şi iluzii, în Revista Univers Strategic nr. 3/2011, pp. 139152, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us7.pdf
15. Iulian LĂZĂRESCU, Complex strategic fluvio-maritim european. Repere
de securitate, în Revista Univers Strategic nr. 4/2011, pp. 33-45, http://iss.ucdc.ro/
revista-pdf/us8.pdf
16. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Gheorghe VĂDUVA, Falii şi efecte
de falie, în Revista Univers Strategic nr. 8/2011, pp. 95-104, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us8.pdf
17. Gheorghe VĂDUVA, O poartă strategică încă nedeschisă, în Revista
Univers Strategic nr. 4/2011, pp. 95-104, , în Revista Univers Strategic nr. 8/2011,
pp. 52-63, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us9.pdf
18. Rubrica Eveniment Strategic: Gheorghe VĂDUVA, Ne aflăm, oare, în
ajunul unui mare război? în Revista Univers Strategic nr. 9/2012, pp. 203-213, http://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us9.pdf
19. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Dr. Gheorghe VĂDUVA, Marea
Neagră şi un posibil pivot euro-asiatic, în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp.
52-61, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us10.pdf
20. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Complexul de Securitate „Zona
Extinsă a Mării Negre”, în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp. 62-63, http://
iss.ucdc.ro/revista-pdf/us10.pdf
21. Rubrica Securitate și apărare în secolul XXI: Doina-Elena MIHAI,
Posibile consecinţe ale migraţiei externe asupra intereselor naţionale ale României,
în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp. 114-130, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/
us10.pdf
22. Rubrica Eveniment Strategic: Gheorghe VÂLCEANU, Siria: realităţi şi
scenarii pe marginea prăpastiei, , în Revista Univers Strategic nr. 10/2012, pp. 140145, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us10.pdf
23. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: Dr.
Gheorghe VĂDUVA, Pumnale geopolitice (Posibile efecte marginalii la revigorarea
unor pivoţi), în Revista Univers Strategic nr. 11/2012, pp. 72-81, http://iss.ucdc.ro/
revista-pdf/us11.pdf
84

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE
24. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE,
Portul Constanţa şi facilităţile pe care acesta le-ar putea încă oferi, în Revista
Univers Strategic nr. 11/2012, pp. 82-101, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us11.pdf
25. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: General
maior dr. Gabriel GABOR, Securitatea actuală în Orientul Mijlociu, , în Revista
Univers Strategic nr. 11/2012, pp. 26-35, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us12.pdf
26. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: Dr.
Gheorghe VĂDUVA, Spațiul balcanic - falie strategică remanentă de efect
permanent, în Revista Univers Strategic nr. 12/2012, pp. 36-90, http://iss.ucdc.ro/
revista-pdf/us12.pdf
27. Rubrica Geopolitica Mării Negre: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE,
Premise strategice ale coridorului economic între ţările Asiei Centrale şi Europa,
prin România, în Revista Univers Strategic nr. 12/2012, pp. 110-123,http://iss.ucdc.
ro/revista-pdf/us12.pdf
28. Rubrica Puncte de vedere: Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE, Potenţialul
de resurse de materii prime şi produse agricole în regiunea Asiei Centrale, în Revista
Univers Strategic nr. 12/2012, pp. 170-179,http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us12.pdf
29. Rubrica Doctrine, strategii și politici de securitate și apărare: Dr. IoanaBianca BERNA, China - combativitatea partizană a pilierilor conceptuali de politică
externă și de geopolitică pentru excepționalismul discursului identitar, în Revista
Univers Strategic nr. 14/2012, pp. 24-33, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us14.pdf
30. Ana-Maria TUDOR, Alexandru-Marius TUDOR, Riscurile de securitate
Din Bazinul Extins Al Marii Negre, în Revista Univers Strategic nr. 14/2012, pp. 9296, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us14.pdf
B. Articole apărut în revista ”Impact Strategic”, revistă a Centrului
de Studii Strategice de Securitate și apărare din cadrul Universității Naționale de
Apărare ”Carol I” (http://cssas.unap.ro )
1. Dr. V. Gheorghe, China în geopolitica Asiei centrale, Impact strategic nr.
1-2/2003, pp.55-60
2. General de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva, Efect de falie, vulnerabilităţi,
strategii, Impact strategic nr. 2/2004, pp. 82-87
3. General de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe Văduva, Marele Orient Mijlociu –
entitate sau zonă de falie?, Impact strategic nr. 1/2005, pp. 24-27
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4. Dr. Gheorghe Văduva, Irak şi Afganistan – două teatre de operaţii încă
fierbinţi, Impact strategic nr. 3/2005, pp. 93-97
5. Dr. Gheorghe Văduva, Marele Orient Mijlociu pe un drum cu sens unic?,
Impact strategic nr. 4/2005, pp. 12-15
6. Dr. Gheorghe Văduva, Marele Orient Mijlociu între proiect şi realitate,
Impact strategic nr. 2/2006, pp. 70-74
7. Dr. Gheorghe Văduva, Un posibil pivot geostrategic eurasiatic, Impact
strategic nr. 2/2008, pp. 92-101
8. Redacțional, Valea Vardarului, între ameninţarea armelor şi speranţa păcii,
Impact strategic nr. 2/2002, pp.62-66
C. Articole apărute în revista Geopolitica (http://www.geopolitic.ro/)
1. Gheorghe Văduva, Xianjiang - falie sau confluenţă strategică, Geopolitica, nr.
2-3/2004
2. Gheorghe Văduva, Geopolitica zonelor de falie, Geopolitica, nr. 7-8 (3)/2004
3. Gheorghe Văduva, Geopolitica islamului: o geopolitică fractală, în mozaic,
Geopolitica, nr. 9-10 (4)/2004
4. Gheorghe Văduva, China dinapoia unui zid cu geometrie fluidă, Geopolitica,
nr.21 (1)/2007
5. Gheorghe Văduva, Areal-forţă sau pivot central în geopolitica Orientului
Mijlociu?, Geopolitica, nr.22 (2)/2007
6. Gheorghe Văduva, Turcia – pivot geostrategic eurasiatic, Geopolitica, nr.25
(1)/2008
D. Volume care abordează direct sau tangențial și această problematică
sau care constituie un suport teoretic și, îndeosebi, strategic de analiză a acestui
spațiu de falie și, în același timp, de posibilă conexiune geopolitică și geostrategică
1. General dr. Mircea Mureșan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva,
Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universității Naționale de Apărare
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”Carol I”, București Ediția din 2004 și Ediția II din 2006, 517 pagini, ISBN (10) 973663-336-5; ISBN (13) 978-973-663-336-2
2. General dr. Mircea Mureșan, general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva,
Strategia de parteneriat, parteneriatul strategic, Editura Universității Naționale de
Apărare ”Carol I”, București 2006, 412 pagini, ISBN 973-663-311-X
3. Teodor Frunzeti, Mircea Mureșan, Gheorghe Văduva, Război și haos,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2009, 439 pagini, ISBN
978-606-524-002-5, http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Razboi%20si%20haos.pdf
4. Constantin Degeratu, Mihai Tudose, Gheorghe Văduva, Război. Cunoaștere.
Adevăr, Editura Nemira, București, 2012, 416 pagini, ISBN 978-606-579-358-3,
http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Razboi%20Cunoastere%20Adevar.pdf
5. Dr. Gheorghe Văduva, Geopolitica. Teorii. Areale. Falii. Confluențe,
Societatea Scriitorilor Militari, București, 2013, 446 pagini, ISBN 978-973-8941-8,
http://iss.ucdc.ro/studii-pdf/Geopolitica.pdf
E. Altele
1. Général Gheorghe Vaduva, L’espace stratégique roumain. Passé, présent
et l’avenir, în volumul QUESTIONS DE DÉFENSE EN ROUMANIE ET EN
FRANCE AUJOURD’HUI, Actes du colloque „Rencontres franco-roumaines sur
la Défense“ Toulouse, 9-10 octobre 1998 organisé par le Centre Morris Janowitz –
Forces armées et Sécurité – sous la direction de Michel Louis MARTIN, Toulouse,
1999, p. 215-225.
2. Gheorghe Văduva, Sécurité et défense de l’infrastructure critique
stratégique: l’impact économique et militaire, Al 56-lea Congres al Asociaţiei
Internaţionale a Economiştilor de Limbă Franceză (AIELF), Târgovişte, 25-27 mai
2009, în Les annales de l’Universite de Targovişte, Section: A Sciences economiques,
XIVeme Anne, No. 28, ISSN 1453-8208
3. Dr. Gheorghe Văduva, Provocări asimetrice în zona Marelui Orient
Mijlociu (pp. 390-400), în volumul PROVOCĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI
STRATEGIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI, SESIUNEA DE COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ – 14-15 APRILIE 2005 –,
SECŢIUNEA: APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ, Editura UNAp „Carol I”,
Bucureşti, 2005, 580 pagini, ISBN 973-663-182-6
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Acestea sunt principalele realizări, cu mijloacele de care am dispus până acum
și care constau mai ales în exprimarea și publicarea în reviste, cărți, studii, a unor
concluzii rezultate din analiza informației de importanță strategică, a evenimentelor
strategice, a doctrinelor și politicilor de securitate și apărare, a caracteristicilor
mediului de securitate, a războaielor și conflictelor produse în zonă sau care au
afectat zona.
V. Întrebări la care vom răspunde în perioada următoare
1. Care sunt principalele domenii de consonanță și, pe această bază, de posibilă
confluență culturală în zona extinsă a Mării Negre și în zona strategică a celor patru
mări?
2. Care sunt principalele diferențe culturale, economice, politice, sociale,
militare și de altă natură și în ce măsură pot afecta acestea modelul de conexiune
geopolitică și geostrategică pe care încercăm să-l propunem?
3. Care sunt interesele vitale ale țărilor din zona celor patru mări, în ce măsură
pot fi ele conexate și care sunt zonele conflictuale ale acestor interese?
4. Care sunt punctele forte (culturale și confesionale, economice, politice,
sociale și militare) ale zonei și în ce măsură pot fi ele transformate în centre vitale
ale pivotului euro-asiatic pe care încercăm să-l configurăm, să-l propunem, să-l
argumentăm și să-l justificăm și să-l susținem?
5. Care sunt principalele provocări, tensiuni, pericole și amenințări la adresa
componentelor zonei, a posibilului pivot geopolitic și geostrategic?
6. Care sunt sau pot fi vulnerabilitățile acestui pivot și a componentelor sale?
7. Care poate fi nivelul de risc al unei astfel de construcții (riscul definindu-se
pe intersecția dintre pericole și vulnerabilitățile sistemului la acestea)?
8. În ce măsură realizarea în practică a unui astfel de model poate fi sprijinită de
țările din zonă, de marile puteri, de Uniunea Europeană și de alte state și organizații
internaționale și regionale?
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INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA
TERORISMULUI
Claudiu Marius TOMA
Abstract
Terorismul este una dintre problemele cu foarte multe necunoscute şi
cu foarte puține soluţii ale securității şi chiar ale apărării în secolul XXI.
Terorismul este un fenomen dinamic, un fenomen cu geometrie flexibilă,
care nu poate fi combătut în mod eficient prin mijloace clasice, iar acţiunea
împotriva teroriștilor, organizaților și rețelelor teroriste poate intra cu destulă
ușurință în ambuscadele sale. De aceea, combaterea terorismului necesită o
abordare complexă, cu implicarea tuturor forțelor și mijloacelor, de la cele
politice la cele militare, de la cele financiare la cele educaționale.
Cuvinte-cheie: terorism, rețele, grupuri, organizații, terorism global, terorism
latent, cyber-terorism, terorism sinucigaș
INTRODUCTION DANS LE PROBLÉMATIQUE DU TERRORISME
Résumé
Le terrorisme est l’un d’entre problèmes de la sécurité et même de la
défense de XXIe siècle, avec beaucoup d’inconnues et très peu solutions. Le
terrorisme est un phénomène dynamique avec géométrie flexible, qu’on ne peut
pas le combattre efficacement pare les moyens classiques, et l’action contre
les terroristes, contre les organisations et contre les réseaux peut tomber très
facile dans ses embuscades. De ca, le combat contre le terrorisme nécessite
une manière de l’aborder complexe, avec l’implication des toutes les forces et
des toutes les moyens, de politique au militaire, de finance à l’éducation.
Mots-clefs: terrorisme, réseaux, groups, organisations, terrorisme globale,
terrorisme latent, cyber-terrorisme, terrorisme suicidaire

D

ezbaterea problematicii terorismului contemporan reprezintă, la ora
actuală, un act de curaj, datorită faţetelor multiple ale acestui fenomen,
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a mutaţiilor foarte rapide care intervin şi-l metamorfozează şi, nu în ultimul rând,
implicațiilor de ordin social, politic, economic şi militar, cu consecinţe directe asupra
politicii statelor.
Terorismul constituie un adevărat flagel al lumii contemporane, reprezentând,
în zilele noastre, una dintre ameninţările cele mai grave la adresa statelor, ariilor
geografice extinse, uneori gradul de afectare atingând dimensiuni continentale.
În ultimii ani, terorismul înfățișează, de cele mai multe ori, un spectacol crud,
grotesc, ce se desfăşoară adesea în faţa unei asistenţe globale, în condiţiile în care
imaginile ne sunt transmise prin mass-media.
Manifestările cu un grad ridicat de pericol din zona terorismului sunt rodul unor
scenarii sofisticate, menite să realizeze surprinderea, având rolul de a înspăimânta,
dar şi de a întipări, în memoria sau conştiinţa asistenţei, scene şocante, cu forţă de
exemplu.
Gravitatea amenințării teroriste constă în abilitatea reţelelor şi organizaţiilor
teroriste de a surprinde adesea nepregătite instituţii specializate în prevenirea şi
combaterea terorismului.
Terorismul nu se justifică şi nu se poate justifica în nici un fel, întrucât el nu
se prezintă nici ca o modalitate de deblocare a unei situaţii strategice – aşa cum se
prezintă în general războiul –, nici că o simplă reacţie de răzbunare împotriva unui
inamic pe care nu îl poţi lovi altfel, ci ca o agresiune intempestivă şi criminală,
îndreptată împotriva fiinţei umane, a civilizaţiei şi a sistemului de valori.
Fenomenul terorist este considerat de unii specialişti ca un rezultat al adâncirii
faliilor dintre civilizaţia democratică şi civilizaţiile non-democratice. Cu cât aceste
falii devin mai profunde, cu atât factorii de risc, vulnerabilităţile şi stările generatoare
de pericole la adresa societăţii umane se înmulţesc, apar riscuri şi vulnerabilităţi noi.
Aproape zilnic, omenirea se confruntă cu acţiuni teroriste care generează
insecuritate şi tulbură profund viaţa normală a societăţii, sfidând ordinea de drept
internă şi internaţională.
Prin amploarea şi dimensiunile formelor sale, terorismul a dobândit, în
ultimele decenii, un caracter global, constituind un factor de risc major pentru pacea
şi securitatea mondială.
Deși este dezavuat şi atacat din toate părţile, terorismul dispune încă de
resurse importante, comunică prin reţele electronice şi recurge la acţiuni din ce în
ce mai violente. Mai mult, el se extinde în toate mediile şi cuprinde aproape toate
activităţile umane, întrucât acest fenomen este unul antivaloare ce vizează distrugerea
caracterului eficient al oricăror acţiuni progresiste.
Fără a avea structuri şi infrastructuri de mare anvergură şi baze de susţinere
complexe şi ultramoderne, teroriştii au dovedit totuşi că sunt capabili să acţioneze în
întreaga lume. Ei au pus în operă acte teroriste în Asia Centrală, în Asia de Sud-Est,
în Japonia, în Rusia, în Balcani şi în Europa Occidentală. Din această perspectivă,
state ca Irak si Afganistan, reprezintă „teatre de război permanent”.
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Riscurile legate de fenomenul terorist sunt multiple şi în mozaic, apărând din
toate părţile şi angajând toate părţile. Cel mai mare risc este de a ignora terorismul,
de a diminua măsurile preventive împotriva lui şi, în consecinţă, de a-l accepta sau
tolera.
Unii analişti ai fenomenului consideră că terorismul reprezintă chiar o
ameninţare strategică nu doar pentru Statele Unite ale Americii şi pentru statele
Uniunii Europene, ci şi pentru Rusia, China, India şi pentru multe alte ţări angajate
pe drumul modernizării economiei, vieţii sociale şi culturale.
Am subliniat deja că terorismul contemporan are un caracter mondial. El
se axează îndeosebi pe extremismul religios violent, pe extremismul politic şi pe
efectele dezrădăcinării. Cauzele acestuia sunt complexe. Ele se regăsesc în dinamica
crizelor economice, culturale şi sociale, în politica de alienare a tinerilor (în special
musulmani), care trăiesc în străinătate, în reacţiile virulente la influenţele intrinseci
pe care le exercită civilizaţia occidentală asupra zonelor încremenite în fantasme şi
prejudecăţi, în recrudescenţa anomiei sociale şi criminalităţii.
De aici, o dialectică perversă a intereselor lumii interlope şi ale unor structuri
predominant violente, generate de adâncimea faliilor strategice între lumea modernă
şi lumea rămasă în mizerie, subdezvoltare şi neputinţă. Această lume chinuită nu
produce terorism, însă ciocnirea dintre entităţile ei cu interesele civilizației moderne
generează şi întreţine fenomenul terorist.
Terorismul este un fenomen extrem de periculos, în special datorită acţiunilor
imprevizibile îndreptate asupra aglomerărilor urbane, locurilor publice şi instituţiilor.
Insă rareori el reuşeşte să se transforme în război de gherilă sau în acţiuni armate de
lungă durată şi de o amploare mai mare. Acest lucru nu este posibil, pe de o parte,
pentru că nu are forţa şi resursele necesare şi, pe de altă parte, pentru că nu aceasta
este fizionomia lui.
Oricum, pe teritoriul statelor aflate în vizorul teroriştilor, este extrem de dificil
ca exponenţii terorismului să poată declanşa un război de gherilă. Acest tip de război
poate fi susţinut doar pe teritoriul unor state sfâşiate, în care există entităţi puternice
aflate în stare de intoleranţă şi conflict.
Un război de gherilă este altceva decât terorismul, chiar dacă apelează la
acţiuni şi mijloace de tip terorist. De aceea, reţelele şi organizaţiile teroriste preferă
atacurile scurte, dar numeroase, cu obiective limitate, însă cu efecte dezastruoase, de
genul celor de la Madrid, din 2004 sau de la Londra, din 2005.
Trecerea la războiul de gherilă de sorginte teroristă ar putea însemna altceva,
fie o etapă superioară a terorismului, fie un nou scop al acţiunilor teroriste, fie o
însumare a celor două.
Fizionomia terorismului actual presupune dezvoltarea acestuia pe diverse
coordonate: geografice, sociale, politice, psihosociologice.
Fenomenul terorist actual este rezultatul unui vechi fenomen sociologic, care
a fost consolidat în ultimul deceniu, existând premise că se va accentua în viitor şi
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anume: migrarea musulmană spre vest.
Acțiunile teroriste manifestate în prezent marchează o cotitură importantă în
modul de abordare a terorismului de către comunitatea internaţională. Ele cunosc
noi forme de exprimare, diferenţiate de terorismul clasic prin: planificarea la
nivel strategic a acţiunilor, abordarea conceptuală, mediatizarea, manipularea
informaţională, alegerea unor obiective de anvergură, modul din ce în ce mai
sofisticat de acţiune.
Motivațiile terorismului în mileniul III sunt diversificate şi complicate nefiind
excluse: motivaţia raţională, motivaţia psihologică şi motivaţia culturală.
Organizarea teroristă din zilele noastre presupune o altă dinamică, raportată
la evoluţia tot mai rapidă a societăţii umane la începutul mileniului. Se evidenţiază
o profesionalizare a terorismului, ce se reflectă în modificarea responsabilităţilor
şi funcţiilor diferiţilor membri, în configurarea în interiorul organizaţiilor a unor
niveluri de participare şi de mobilizare diferite şi a mai multor roluri sociale.
Faptul că terorismul a devenit o profesie, este evidenţiat şi de modul de
construire a „carierei”, pe baza unor etape de specializare diferite: mai întâi ucenicia,
apoi dorinţa de a lupta împotriva a ceea ce teroristul percepe ca fiind injustiţie şi,
în final, însuşirea tehnicii confecţionării de bombe şi dispozitive artizanale, prin
asimilarea noţiunilor specifice din cărţi de chimie şi antrenarea în locuri izolate.
Pregătirea autodidactă este caracteristică în special teroriştilor care acţionează
individual sau în grupuri mici. Regula o reprezintă mai degrabă profesionalizarea
teroriştilor, care presupune însuşirea unor cunoştinţe sigure, temeinice, reacţii
adecvate la pericole şi neprevăzut, aceste aspecte excluzând amatorismul.
Tehnicile teroriste actuale sunt reprezentate de terorismul suicidar, utilizarea
bombei, narcoterorismul, bioterorismul, cyberterorismul şi chiar terorismul nuclear.
Unii analişti ai fenomenului terorist actual enumeră printre tehnicile teroriste moderne
şi terorismul latent. Acest nou concept reprezintă substituirea folosirii efective a
mijloacelor teroriste cu ameninţări de folosire a lor, în scopul atingerii obiectivelor
propuse şi vizate.
Sursele logistice ale terorismului sunt multiple şi metodele de finanţare
utilizate de terorişti nu se deosebesc în general de cele folosite de alte tipuri de
organizaţii criminale. De obicei, finanţarea teroristă este camuflată, utilizându-se
practica spălării banilor, obţinerea unor fonduri de caritate, angrenarea în operaţiuni
financiare a unor firme-fantomă etc.
Referitor la terorismul de stat, specialiştii în materie nu dau verdicte, ci
analizează minuţios toate posibilităţile în perspectivă.
S-a considerat că acest tip de terorism a atins perioada de apogeu în anii
’80. Unii analişti susţin că schimbările succesive din sistemul internaţional măresc
şansele de supravieţuire a terorismului de stat. Îndelungata hegemonie americană ar
putea determina unele state să se constituie într-o alianţă împotriva Statelor Unite.
Adversarii americanilor ar putea utiliza arme de distrugere în masă în scopuri
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teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii, ceea ce ar reprezenta un nou tip de
ameninţare letală.
Există state de pe mapamond a căror politică trebuie luată în considerare, fiind
suficient să amintim doar câteva dintre ele: Rusia, China, India, Iran, Coreea de Nord
şi nu numai acestea.
Formele de manifestare a terorismului internaţional sunt diversificate şi
complexe, existând o tendinţă evidentă de restricţionare a metodelor şi procedeelor
folosite.
Persistă totuşi o serie de modalităţi clasice de acţiune cum ar fi: atentatul
împotriva personalităţilor, sechestrarea sau răpirea de persoane, deturnarea. Aşa după
cum am arătat anterior, cele mai utilizate forme rămân totuşi: terorismul suicidar,
limbajul bombei, dispozitivele explozive, mijloacele telecomandate şi atacurile
bioteroriste.
Atentatele teroriste de la începutul mileniului III, dacă ar fi să le amintim pe
cele mai importante, din septembrie 2001 de la World Trade Center din New York, de
la metrourile din Madrid, 2004 şi Londra, 2005, au fost de o gravitate fără precedent,
realizate după o pregătire de excepţie, având un impact major asupra opiniei publice,
cu efecte complexe asupra strategiilor de contracarare antiteroristă.
În contextul amenințărilor teroriste actuale, politica Statelor Unite, a Uniunii
Europene şi a unor mari puteri (Rusia, China, India), a cunoscut o readaptare şi o
reconfigurare a măsurilor cu caracter antiterorist şi contraterorist.
Semnificativ este faptul că, după evenimentele teroriste din 11 septembrie
2001, Statele Unite, au iniţiat un program de luptă pentru prevenirea şi combaterea
terorismului, program la care au aderat mai multe state, existând în acest sens şi
acordul Rusiei.
Uniunea Europeană a avut o atitudine de solidaritate fără precedent, după
distrugerea complexului din New York. În timp ce Statele Unite declarau război
„axei răului” şi se pregăteau să lanseze acţiunea militară împotriva Afganistanului,
ziarul „Le Monde” a proclamat „ Nous sommes tous americains” (suntem cu toţii
americani). În Afganistan, talibanii islamici fundamentalişti îi adăpostiseră pe
teroriştii Al-Qaeda, responsabili de atentat.
Un rol important l-a avut atunci ex-premierul britanic Tony Blair, care a
pornit un turneu prin capitalele lumii recrutând sprijin pentru o alianţă împotriva
terorismului, condusă de americani.
În acelaşi timp, Romano Prodi a avut contacte cu preşedinţii Statelor Unite şi
Rusiei făcând apel la solidaritate internațională.
Acţiunea lui Prodi a fost ulterior umbrită de „întâlnirea celor trei mari”:
Blair, Chirac, Schröder, considerată de specialişti drept un „mini summit”. Erau
reprezentanții cei mai de seamă ai celor trei națiuni cărora America le cerea să
contribuie cu mijloace militare împotriva terorismului.
În urma demersurilor întreprinse de liderii europeni sus menţionaţi, Consiliul
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Europei s-a angajat unanim să acorde sprijin deplin acţiunii din Afganistan, cerând
eliminarea reţelei teroriste Al-Qaeda.
Rusia a jucat un rol special în prevenirea şi combaterea terorismului, Vladimir
Putin determinând mutaţii importante în lupta aniteroristă. Una dintre primele inovaţii
a fost lansarea ordinului de a se întocmi o singură bancă de date asupra teroriştilor.
Inițiind lupta împotriva terorismului cecen, Rusia a instaurat un monopol
asupra informaţiilor şi a restricţionat pe ziarişti la câteva zone. Ruşii s-au preocupat
intens, apoi, de a limita scurgerea de arme şi fonduri către ceceni, identificând canale
importante. Sursele externe islamice erau numeroase şi variate, de la Osama bin
Laden până la circa 50 de aşa numite organizaţii pro-islamice.
Forțele de securitate ruse au supravegheat acţiunile unor bănci ruseşti care
plăteau cecenilor pentru protecţie, comerţul cu petrol şi alte operaţii ilegale. Ele au
instituit de asemenea, un control asupra afacerilor cu droguri, veniturile obţinute
din luarea de ostatici şi din valuta falsificată. Măsuri specifice au fost derulate şi
împotriva bandelor de răpitori ceceni, însă eficienţa acestora a lăsat de dorit.
China a susținut doar din vârful buzelor războiul împotriva terorismului,
încercând în mod evident să-şi întărească influența în Asia Centrală. În acest sens,
înainte de începerea acţiunilor militare americane în Afganistan, a trimis o delegaţie
care să-i întâlnească pe responsabilii talibani. Într-o lume unipolară, liderii chinezi
văd multipolaritatea, drept o cale de a constrânge hiperputerea unilaterală, America.
Există voci în rândul comentatorilor politici, care susţin faptul că Beijing-ul
revine discret la politica sa de opoziție faţă de Statele Unite, mai ales în condiţiile
în care preşedintele rus Vladimir Putin a întreprins demersuri pentru a îmbunătăţi
relaţiile cu chinezii.
Datorită măsurilor de securitate extreme, pe teritoriul Chinei nu au avut loc
incidente sau atentate teroriste.
India, la fel ca și China şi Pakistanul, are atuul deţinerii armelor nucleare. Este
o ţară a contrastelor, opulenţa unui grup restrâns de oameni foarte bogaţi alternând în
simbioză cu sărăcia lucie.
În India există organizaţii teroriste puternice, iar evenimentele teroriste sunt
prezente cu o frecvenţă destul de mare, perspectivele diminuării acestora fiind relativ
îndepărtate.
Referitor la perspectivele fenomenului terorist actual, trebuie să luăm în calcul
recrudescenţa terorismului islamic, creşterea numărului de atentate sofisticate şi
existenţa terorismului latent.
Simbioza dintre crima organizată şi terorism reprezintă o formă gravă de
ameninţare, cele două fenomene conjugate conferind o nouă dimensiune flagelului
terorist.
Crima organizată, reprezintă o sursă foarte importantă de obţinere de venituri
ilicite, care ar putea finanţa terorismul. Organizaţiile criminale de tip mafiot s-au
răspândit pe o arie largă, aproape fiecare continent fiind împânzit de structuri
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specifice criminalităţii organizate.
În Europa, mafia italiană cu diversele ei grupări (Camorra, Ndragheta, Cosa
Nostra, Sacra Corona Unita), mafia rusă, mafia balcanică, acţionează în maniere
diferite, acoperind un spectru larg al crimei organizate: traficul de arme, de stupefiante,
de carne vie, spălarea de bani. Există legături subversive sau la vedere între capii
lumii organizate şi reprezentanţii de vârf ai reţelelor teroriste.
În Asia, Yakuza (mafia japoneză) şi triadele chineze controlează diferitele
forme ilicite de trafic, obţinând fonduri financiare fabuloase, în unele cazuri existând
strânse raporturi între exponenţii crimei organizate şi cei ai terorismului.
Structurile mafiote ruse, chineze, japoneze, dar în special cele italiene, au prins
rădăcini puternice pe teritoriul Statelor Unite, unde afectează segmente importante
ale economiei americane derulând activități dintre cele mai variate pe terenul crimei
organizate.
Interferența crimei organizate cu terorismul reprezintă o ameninţare de
vârf, cele două fenomene periclitând serios sistemul economico-social şi, pe cale de
consecinţă, securitatea statelor.
Obiectivele celor două tipuri de organizaţii sunt adesea comune, vizând
impunerea propriilor politici, controlul economiei statelor, dezvoltarea paralelă
a structurilor economico-financiare subterane, proliferarea corupţiei, înlăturarea
liderilor politici consideraţi incomozi, practicarea asasinatelor împotriva adversarilor
ş.a.
Majoritatea statelor şi-au constituit structuri specializate în prevenirea şi
combaterea criminalităţii organizate, ele acţionând atât în cadrul serviciilor secrete,
cât şi în cadrul compartimentelor poliţieneşti.
Dimensiunile noului terorism sunt evidenţiate în principal de terorismul
suicidar, radicalizarea terorismului islamic, posibilităţile dezvoltării terorismului în
masă, rolul statelor-actori care susţin megaterorismul.
Terorismul suicidar modern are ca ţintă producerea unor pagube materiale
substanţiale, inducând un sentiment puternic de teamă si anxietate asupra segmentului
de populaţie-ţintă şi a victimelor colaterale. Atacurile sinucigaşe conferă organizaţiei
teroriste care recurge la asemenea acte o serie de avantaje: producerea unui număr
mare de victime şi a unor daune materiale substanţiale, realizarea unui impact
mediatic, asigurarea protecţiei informaţiilor prin faptul că autorul îşi pierde viaţa în
timpul atacului, nemaiputând fi interogat de forţele antiteroriste.
Angrenarea femeilor în atacuri sinucigaşe reprezintă o acţiune teroristă perfidă,
deoarece acestea pot deruta forţele de securitate prin apropierea mai facilă de ţinte.
Referitor la aspectele psiho-sociologice ale terorismului suicidar, o serie de
experţi apreciază că în spatele acestei forme de terorism nu sunt implicate persoane
cu devianţă de natură psiho-patologică, susţinând că acest gen de terorism este o
formă de violenţă deliberată, calculată şi organizată şi nu o explozie spontană.
O opinie contrară exprimă specialiştii în psihiatrie, care consideră că teroristul
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kamikaze poate prezenta, totuşi, tulburări psihotice, pe fondul unor structuri de
personalitate dizarmonică.
Terorismul islamic a cunoscut o radicalizare, în special după prăbuşirea
regimurilor comuniste între 1989-1991, statele islamice reprezentând scena unor
mişcări sociale şi religioase de amploare, care au fost etichetate adesea drept
fundamentalist-islamice şi, mai rar, integrist-islamice. Aceste etichetări sunt folosite
în mass media din occident şi în general în lumea occidentală.
Țelurile extremiștilor islamici sunt reprezentate de: opoziţia faţă de guvernele
servile care au încheiat alianţe cu occidentalii, ura faţă de Israel, cauzată faţă de
cucerirea moscheii Al-Aqsa şi ocuparea Palestinei şi nemulţumirea faţă de puterile
occidentale, mai ales faţă de Statele Unite, pentru că au sprijinit Israelul în cucerirea
teritoriilor Palestiniene şi au întinat cele mai sacre altare ale islamului, Mecca şi
Medina, prin prezenţa trupelor lor în Arabia Saudită.
Există tendințe clare din partea unor fundamentalişti islamici de a instaura
dominaţia islamului pe întreg teritoriul lumii, considerând că musulmanii au fost
umiliţi şi reprimaţi de conducerea colonială a britanicilor, a olandezilor, a francezilor
şi a ruşilor, dar mai ales de către Statele Unite, care susţin interesele unor state
musulmane restrictive, cum ar fi, de exemplu, Arabia Saudită.
Terorismul contemporan propune o serie de perspective îngrijorătoare,
tendinţele acestuia implicând recurgerea la forme noi, sofisticate, nefiind exclus
megaterorismul (folosirea armelor de nimicire în masă), utilizarea avioanelor ca
dispozitive explozive imense, utilizarea pe scară largă a armelor chimice, biologice
şi bacteriologice.
Terorismul modern recurge la metode sofisticate de genul cyber-terorismului
şi bioterorismului. Cyber-terorismul constă în utilizarea unor tehnici informatice
pentru a produce perturbări grave sau întreruperi de funcţionare în diferite sisteme
informatice, cu predilecţie în cadrul Internet, dar şi în alte reţele informatice
importante, cu scopul atingerii unor obiective de natură diversă.
Utilizarea virușilor informatici conferă un efect distructiv major în condiţiile
în care se poate realiza o disfuncţionalitate a programelor, interzicerea accesului
la informaţii, ştergerea de date, simularea de erori sau chiar distrugerea totală a
sistemului.
Formele acestui nou tip de terorism sunt multiple şi prezintă numeroase
avantaje, obţinerea de bani prin mijloace moderne, reprezentând potenţiale surse
sofisticate de finanţare a terorismului.
Bioterorismul presupune folosirea în scopuri teroriste a bacteriilor, toxinelor
modificate sau agenţilor biologici. Dificultatea principală a executării acestui tip de
atac terorist constă în găsirea unei metode de dispersare eficiente şi care să asigure
infectarea unui număr cât mai mare de persoane.
Mediatizarea terorismului are efecte ante şi post-factum, în general având
conotaţii negative. Din punct de vedere mediatic, democraţiile sunt mai interesante
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pentru terorişti ca zone de acţiune, decât regimurile autoritare. Presa este într-adevăr
liberă în alegerea modului de a trata informaţia şi uneori, mai mult decât terorişti
înşişi, ea este aceea care construieşte „imaginea terorismului”. Mass-media produce
alteori un adevărat „spectacol terorist”. Astfel, acoperirea mediatică a deturnării unui
avion pe aeroportul din Beirut a fost spectaculoasă şi totodată, suprarealistă. Camerele
de televiziune filmau ostatici destinşi, teroriştii apărând uneori cu faţa descoperită,
venind să pălăvrăgească cu ziariştii. De asemenea, orice intervenție antiteroristă a
forțelor speciale, cu ocazia unei luări de ostatici sau deturnări de avion, poate fi, dacă
este filmată, echivalentul funcţional a unui film de acţiune...
Tratarea terorismului de către mass-media le provoacă, fără îndoială,
consumatorilor de informaţie momente de compasiune, de fraternitate sau de
solidaritate. În general însă, consumatorii de informaţie nu pot fi pasivi, ci, dimpotrivă,
se protejează putând să prefere indiferenţa sau chiar dezinteresul, în virtutea inhibiţiei
protectoare.
În mod cert, mass-media nu este niciodată la dispoziţia terorismului. Efectele
informaţiilor sunt de multe ori, variabile şi insesizabile, dar tentaţia de a se folosi de
mass-media este imensă, atât din partea teroriştilor, cât şi din partea statului.
Atentatele teroriste de la începutul mileniului III, de o gravitate nemaiîntâlnită,
au determinat mutaţii importante asupra strategiilor de prevenire şi combatere a
terorismului. În contextul ameninţărilor teroriste actuale, politica Statelor Unite, a
Uniunii Europene şi a marilor puteri a cunoscut metamorfozări de esenţă.
Majoritatea statelor, urmând exemplul american, au elaborat programe
guvernamentale pentru prevenirea şi combaterea terorismului. Structurilor special
antrenate şi înzestrate pentru misiunile antiteroriste, le-au fost conferite atribuţii noi,
rolul acestora fiind serios amplificat în multe ţări.
În noua dimensiune de luptă împotriva terorismului, s-a implicat şi NATO, prin
activităţi realizate cu scopul evitării şi dezorganizării eventualelor atacuri teroriste
conduse de ţările din afara alianţei contra populaţiei, teritoriului şi infrastructurii.
Strategia combaterii terorismului presupune utilizarea unor metode specifice
destinate cunoaşterii, prevenirii şi contracarării acţiunilor teroriste, cum ar fi:
realizarea măsurilor de cunoaştere şi prevenire, combaterea finanţării organizaţiilor
teroriste, îmbunătăţirea activităţii forţelor specializate pentru înfăptuirea acţiunilor
de contracarare şi ripostă.
O primă măsură eficientă cu caracter preventiv, s-a dovedit a fi adaptarea
legislaţiei ţărilor la necesitatea prevenirii şi combaterii terorismului, statele
angajate luând măsuri legislative concrete care să le confere posibilitatea de a acţiona
în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului.
O altă măsură preventivă eficientă presupune studierea tuturor cazurilor
actuale de terorism şi întocmirea unor analize de caz. Evenimentele teroriste din
ultima perioadă: atacurile cecene la diferite obiective de pe teritoriul Rusiei, atacurile
teroriste de pe teritoriile Spaniei şi Marii Britanii, actele teroriste efectuate pe
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teritoriul Israelului şi în special evenimentele teroriste de pe teritoriul Statelor Unite
au fost analizate temeinic pentru desprinderea învăţămintelor necesare şi, în funcţie
de relevanţa elementelor de interes operativ, de iniţiere a unor activităţi de prevenire
şi contracarare.
Lupta împotriva terorismului nu poate fi concepută fără derularea unor
măsuri operative specifice şi cooperarea între serviciile specializate în domeniul
antiterorist.
Obţinerea de informaţii în legătură cu actele teroriste preconizate de reţelele
şi organizaţiile teroriste este o activitate deosebit de importantă, care favorizează
desfăşurarea ulterioară a activităţilor cu caracter aniterorist.
Culegerea de informaţii referitoare la vectorii ameniţărilor teroriste se poate
realiza şi prin supravegherea activităţilor ilicite ale actorilor implicaţi în acte sau
fapte cu caracter terorist. De asemenea, pentru documentarea activităţii teroriste a
grupărilor şi organizaţiilor teroriste se utilizează şi mijloace tehnice de monitorizare
a celor implicaţi.
Combaterea finanţării organizaţiilor teroriste este o formă foarte importantă
de închidere a unor canale destinate aprovizionării cu fonduri a reţelelor şi
organizaţiilor teroriste prin instituirea unui sistem de obstrucţionare a traficului cu
cantităţi mari de bani, prin contracararea acţiunilor ilicite de orice fel, prin combaterea
infracţiunilor din spaţiul cibernetic şi prin cunoaşterea sistemelor alternative de plată
şi împiedicarea folosirii de către terorişti a acestor sisteme.
În faţa creşterii pericolului terorist, mai ales în ultimii ani, majoritatea statelor
au adoptat măsuri speciale de protejare a obiectivelor vizate cu precădere de teroriști,
de apărare a demnitarilor care beneficiază de protecţie conform legii, utilizând în
acest sens forţe speciale, destinate combaterii terorismului.
Luptătorii formaţiunilor speciale de ripostă antiteroristă sunt selecţionaţi
riguros din rândul cadrelor cu calităţi şi aptitudini psiho-fizice, deosebite, supuşi la
teste şi programe adecvate de pregătire, în lupta împotriva terorismului fiind angrenaţi
doar aceia pentru care nu există bariere.
Atunci când mijloacele preventive sunt epuizate şi nu există altă cale de
luptă împotriva teroriștilor, se recurge la intervenţia antiteroristă ca o măsură de
contracarare şi ripostă.
Intervenţia antiteroristă se realizează de regulă prin: influenţarea pe cale
convingerii, influenţarea pe calea intimidării, folosirea de mijloace speciale, scoaterea
teroriştilor din obiectiv, eliberarea ostaticilor, capturarea şi anihilarea teroriştilor, alte
tipuri de acţiuni.
Strategia combaterii terorismului, presupune şi utilizarea unor instrumente
juridice internaţionale de prevenire şi combatere a terorismului, rezultate din
coroborarea unor legislaţii adecvate luptei specifice împotriva acestui flagel.
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SECURITATEA MODERNĂ
ÎNTRE STAREA DE DREPT
ŞI STAREA DE FAPT
Simona Nicoleta VLAD
Abstract:

„În perioada actuală riscurile la adresa securităţii naţionale sunt
preponderent de natură nemilitară şi mai ales internă, manifestându-se în
special în domeniul economic, financiar, social şi ecologic”1. Dar, de aici, nu
rezultă că riscurile militare au dispărut.
Cuvinte-cheie: securitate, modernă, amenințări, vulnerabilități, riscuri,
cunoaștere
MODERN SECURITY BETWEEN LAW AND REALITY
Abstract:
“Nowadays the risks to national security are mainly of unmilitary
nature and particularly internal, present especially in the economic, financial,
social and ecological areas.” But this does not mean that military risks have
disappeared.
Key words: security, modern, threats, vulnerabilities, risks, knowledge
SÉCURITÉ MODERNE ENTRE L’ÉTAT DE DROIT ET L’ÉTAT DE FAIT
Résumé
”Maintenant, les risques a l’dresse de la sécurité nationale sont
notamment non-militaire et surtout de l’intérieur, en se manifestant
1

Strategia de securitate naţională a României
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spécialement dans le domaine économique, financière, social et écologique.”
Mais, d’ici, on ne résulte pas que les risques militaires ont disparues.
Mots-clefs: sécurité, moderne, menaces, vulnérabilités, risques, connaître,
connaissance
Argument

E

poca în care trăim a cunoscut și cunoaște schimbări mai rapide şi mai extinse
decât orice perioadă din istoria umanităţii. Bogăţia de informaţii şi explozia
tehnologiei informaționale constituie motorul care remodelează toate aspectele vieții sociale,
politice, culturale şi economice. Efectele revoluţiei tehnologice sunt deosebit de profunde
în domeniul strategiei de securitate naţională. Ele creează noi oportunităţi pentru cei ce le
stăpânesc. Însă revoluţia tehnologică creează de asemenea noi ameninţări şi vulnerabilităţi în
domeniul securităţii modeme.
Existenţa modernă2 a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al
cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit de adaptare şi acţiune anticipativă. În
acest context, realizarea securităţii3 în multiplele ei ipoteze reprezintă o condiţie obligatorie
a supravieţuirii şi dezvoltării sistemelor social-politice. În mediul academic sau în centrele
superioare de decizie, securitatea tinde să fie abordată în termeni asociaţi interesului naţional
şi cooperării/concurenţei internaţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării, vulnerabilităţilor,
riscurilor, pericolelor, ameninţărilor la nivelurile local, naţional, zonal, regional sau global.
Analiza de securitate include, de obicei alegerea politică, capabilităţile şi intenţiile unui
actor internaţional şi tot mai presant ameninţările.
Mediul actual de securitate este marcat de modificări profunde în principalele
domenii ale existenţei sociale. După terminarea Războiului Rece în anii 1990-1991, URSS şi
Iugoslavia s-au destrămat, NATO şi UE s-au extins spre est, în direcţia bazinului Mării Negre,
Caucazului şi Orientului Apropiat; UE accede spre statutul de actor mondial, la rivalitate cu
SUA, în timp ce Federaţia Rusă şi-a redus influenţa politico-militară. China şi India aspiră la
rangul de „superputeri politico-economice”.
Cunoaşterea avansează în ritmuri amețitore și, din punct de vedere al securității,
ameninţătoare, cunoştinţele se difuzează rapid şi pe spaţii extinse, evenimentele se înmulţesc
Modern (DEX) = Care aparţine timpurilor apropiate de vorbitor, recent, actual; care este în pas cu progresul
actual.
3
Termenul de securitate derivă din latinescul securitas-securitatis şi desemnează o stare de pace, calm, lipsă de
primejdie. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române termenul „securitate” este definit ca fiind: faptul de a fi la
adăpost de orice pericol; sentimentul de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol; starea
de protecţie şi apărare împotriva pericolelor. Specialiştii definesc securitatea naţională a României ca fiind starea
în care trebuie să se găsească statul român pentru a putea să se dezvolte liber şi să acţioneze neîngrădit pentru
promovarea intereselor sale fundamentale. În Dicționarul Explicativ al Limbii Române termenul „securitate colectivă” este explicat ca fiind stare a relaţiilor dintre state, creată prin luarea pe cale de tratat a unor măsuri de apărare
comună împotriva unei agresiuni. Rezultă că „securitatea poate fi definită ca o stare ce trebuie realizată pentru
ca o persoană, un grup de persoane, un stat sau un grup de state să poată acţiona neîngrădit pentru promovarea
intereselor proprii, în condiţiile respectării normelor şi intereselor generale adoptate şi recunoscute pe plan internaţional”. Sfera de manifestare este reprezentată de toate domeniile de activitate (politic, economic, financiar,
demografic, militar, cultural, social, ecologic, informaţional etc.) şi de toate nivelurile de existenţă – individual, de
grup, naţional, zonal, continental şi mondial.
2
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„ameţitor” şi „derutant”, ritmul istoriei s-a accelerat considerabil. Societăţile tradiţionale preindustriale, economiile naţionale şi regionale, mentalităţile şi comportamentele sociale se
remodelează, „civilizaţiile se întrepătrund şi se confruntă”, totul pare a se îndrepta inevitabil
spre apariţia „statului global”. La început de mileniu III, este foarte clar că o nouă lume se
naşte, chiar dacă, într-un fel cel puţin „trei lumi” continuă să existe. Există o serie de ameninţări
la adresa securităţii mondiale care s-au dezvoltat foarte puternic în ultima perioadă, şi în
special după 1990. Printre aceste pericole se pot enumera terorismul şi armele de distrugere în
masă, fie acestea nucleare, chimice, radiologice sau biologice. Lupta împotriva terorismului a
determinat modificarea strategiilor de securitate în sensul prevenirii acestuia și s-a intensificat
după atentatele din data de 11 septembrie 2001 din SUA.
1. Determinări ale contextului internaţional fluid şi incert
În timpul Războiului Rece, relaţia strânsă dintre studiile tradiţionale de securitate
şi paradigma realistă, a făcut ca posibilitatea introducerii problemelor interne pe agenda
securităţii să fie foarte mică. Realiştii au fost tentaţi să ia în considerare mai degrabă
sistemul internaţional anarhic decât problemele de politică internă, în tratarea problemelor
de securitate. Sfârşitul sistemului bipolar schimbă circumstanţele în care se considera
securitatea. Nu mai este vorba de posibilitatea inevitabilă a unei confruntări militare. Cele
mai multe şi cele mai grave ameninţări sunt azi de natură nemilitară. Unii autori ai teoriei
relaţiilor internaţionale susţin că acest moment (sfârşitul confruntării est-vest) semnifică
schimbarea tuturor întrebărilor şi răspunsurilor tradiţionale. Alţii neagă aceste transformări
şi susţin că nu există o schimbare semnificativă în natura politicii internaţionale începând cu
cel de-al Doilea Război Mondial.
În ciuda mulţimii de opinii, trei teme sunt comune.
În primul rând, este vorba de afirmaţia că puterea militară şi-a pierdut importanţa
tradiţională în politica internaţională.
În al doilea rând, există nevoia reexaminării modului în care gândim securitatea
naţională. Această nevoie este justificată fie de faptul că circumstanţele s-au schimbat după
anii ’90, fie de eşecul colectiv al şcolilor relaţiilor internaţionale de a anticipa momentul final
al acestui război.
În al treilea rând, există nevoia unei perspective mai largi a securităţii naţionale.
Toată această muncă de reconceptualizare a securităţii naţionale, înscrisă într-un
context internaţional, a chestionat pe de-o parte posibilitatea lărgirii conceptului de securitate
prin includerea de ameninţări ce ţin de domeniile nemilitare şi pe de altă parte, posibilitatea
aprofundării conceptului de securitate al cărui obiect de referinţă nu mai este doar statul.
Generalizând şi rezumând, securitatea este o problemă de percepţie în plan obiectiv
(absenţa oricărei ameninţări la adresa propriilor valori) ca şi în plan subiectiv (existenţa unei
imagini asupra ameninţărilor sau riscurilor reale sau imaginare).
Securitatea este o problemă de cunoaştere care trebuie tratată într-o manieră oarecum
ştiinţifică. Ea depăşeşte cadrul îngust al domeniului militar unde riscurile şi ameninţările la
adresa securităţii sunt relativ simplu de evaluat.
Se tinde azi, tot mai mult spre abordarea securităţii dintr-o perspectivă sistemică unde
ea este privită ca o stare de echilibru dinamic al unui sistem unde au loc diverse procese
organizate sau dezorganizate. Fiind vorba de un sistem dinamic al cărui echilibru (optim
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funcţional) se urmăreşte, valorile datelor iniţiale sunt esenţiale. Dar se ştie că în interiorul
sistemului există nenumărate interdependenţe. Atunci nu este de mirare faptul că datele
iniţiale se schimbă mereu.
Astfel, optimul respectiv nu poate fi decât un optim relativ. Există mereu noi provocări
în interiorul sistemului – unele depind exclusiv de noi, altele sunt impuse din afară şi există
şi o categorie a celor ce nu pot fi conştientizate.
Din această perspectivă, securitatea este un concept multidimensional care include
orice domeniu de activitate: militară, diplomatică, politică, economică, financiară, socială,
ecologică, informaţională ş.a. Aceste dimensiuni ale securităţii nu acţionează independent
unele de altele ci într-o strânsă legătură.
2. Natura schimbărilor în conţinutul securităţii
• Schimbări de natură economică
Sfârșitul Războiului Rece a schimbat natura confruntării dintre naţiuni. Astfel, miza
strategică militară s-a mutat în domeniul geo-economic; confruntarea capitalism-comunism
a fost substituită cu „războiul economic”, aliatele de ieri devenind concurentele de azi.
Procesul de mondializare a creat premisa de a acţiona împreună pentru a realiza scopuri
comune. Sistemul planetar economic se organizează în jurul a patru niveluri structurale:
mondializarea schimburilor comerciale, gruparea de mari zone economice (SUA, Asia,
Europa), statele naţiune (strategiile de interes naţional ale Germaniei, Japoniei, Coreea),
structurarea regională şi locală.
Contractele economice încheiate reprezintă „victoriile” pe acest „câmp de bătălie”.
Gradul de performanţă al unei economii tinde să depindă, într-o măsură din ce în ce mai
mare, atât de viteza de obţinere a unor informaţii corecte, fiabile, care să se transforme în
investiţii, cât şi de viteza de lucru, în cazul operaţiilor financiare.
Puterea economică poate fi asimilată puterii în sine din trei motive: folosirea forţei
militare devine din ce în ce mai puţin posibilă, dar nu imposibilă, puterea are un cost,
investiţiile în vederea mondializării cresc pe când investiţiile în domeniul militar scad,
raporturile de forţe dintre state nu se mai realizează între ţări dezvoltate inegal, ci între ţări în
măsură să asimileze şi promoveze noul.
• Schimbări de natură politică
Introducerea pe scară largă a sistemelor informaţionale, ca bază a tuturor tipurilor de
activitate la nivel social capătă, în plan politic, semnificaţie strategică. Se creează un nou
sistem de dependenţe care statuează o nouă scală a puterii, care nu mai este legată direct,
pentru prima oară în istoria lumii, de capacitatea economică sau militară a unei ţări. Deţinerea
de capacităţi de producere de echipament electronic, esenţială în anii de început ai bătăliei
informaţionale, a cedat în faţa capacităţii de a produce şi a gestiona software, ceea ce permite
şi altor națiuni, inclusiv unor țări ca România, să poată intra pe piaţa rezervată până acum
doar marilor puteri. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, imperiul informaţional creat
şi susţinut de gestionarea Internet, ca unică reţea globală de schimb de informaţii, a dus la
apariţia unui nou tip de relaţii la nivel internaţional, extrem de delicate, pe care unii analişti
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nu se sfiesc să le califice drept noul tip de colonialism planetar.
Transmisia de date este posibilă datorită sistemelor de sateliţi geo-staţionari sau
cablurilor optice care sunt gestionate de aceleaşi mari puteri care ordonează şi Internetul,
ceea ce creează, mai ales în cazul statelor mici şi mijlocii, o altă relaţie de dependenţă, cu
consecinţe deosebit de grave asupra sistemelor lor de securitate naţională. Acest lucru se
întâmplă nu numai în cazul unui posibil conflict militar, dar şi pe timp de pace, deoarece
întregul lor sistem informaţional este posibil de penetrat, e în permanenţă monitorizat şi
vulnerabil în momentul unei deconectări sau a unei virusări a canalelor de transmisie.
• Schimbări de natură socială
Sistemele informaţionale generează schimbări profunde în comportamentul indivizilor.
Sociologii subliniază o serie întreagă de efecte, atât pozitive cât şi negative. Unul dintre
acestea este schimbarea extraordinară şi fără precedent în ceea ce priveşte natura surselor de
informaţie. Timp de secole, educarea generaţiilor s-a făcut, în mare, pe baza aceloraşi cărţi, a
unui bagaj de cunoştinţe relativ compact, bine sistematizat, controlabil sub forma manualelor
şcolare, a bibliografiilor de studiu etc. În afara acestora, la nivelul fiecărei societăţi, mai
existau relativ multe alte surse de informare, dar toate posibil de contabilizat sub forma unui
fişier general, a unei biografii centralizate etc.
Dar în noua etapă, cea contemporană nouă, informaţia se pulverizează la nivelul
sutelor de milioane de utilizatori individuali de computere şi provine din tot atâtea surse.
În termeni de securitate naţională, sistemul devine absolut permeabil, iar fluxul
de transmisie, datorită masivităţii şi rapidităţii, permite, practic, orice tip de infiltrare sau
intoxicare, de alterare a surselor primare de informaţie chiar la nivelul naţiunii-ţintă. Apare
un sistem de informare transnaţional, Internetul, sursă deschisă de primire şi difuzare de
informaţii, transfrontalier, cvasi-imposibil de controlat, şi generator al unui fenomen de
cyber-dependenţă cu consecinţe care abia acum încep să fie evaluate4.
• Schimbări de natură doctrinară
Doctrinele privind securitatea națională au suferit, la rândul lor, o redefinire esenţială.
Analiştii geo-strategici care elaborează viziunile naţionale şi enumeră priorităţile ţărilor în
ceea ce priveşte structura arhitecturii de securitate, afirmă foarte clar care sunt noii vectori:
„Ne îndreptăm spre războiul cunoaşterii şi strategia noastră trebuie neapărat revizuită.
Ţelul nostru e de a deveni competitivi pe tărâmul cunoaşterii şi al culturii. Substanţa
explozivă folosită de noile gloanţe care vor cădea va fi cunoaşterea. Trebuie să înţelegem
acest lucru şi să ne gândim bine la ce avem de făcut. Este necesar să ne schimbăm modul
de gândire strategică pentru a putea înţelege transformările şi pentru a putea valorifica toate
elementele caracteristice celui de-al treilea val de civilizaţie. Cunoaşterea e un factor de
producţie cu posibilităţi nelimitate, nu numai în domeniul economic, dar şi în cel al apărării.
Fără a exagera, lipsa de resurse a unei ţări poate fi compensată de cunoaştere, de informaţii.”5
Transformările au loc, în primul rând, la nivelul strategiei. Atenţia decidenţilor politici
Primul mare seminar asupra acestei probleme, Washington 1997, organizat de Clubul de la Roma, în colaborare
cu Smithsonian Institute.
5
Amiral Christos Liberis, Grecia – Strategia naţională şi gestionarea crizelor, pp. 7-9.
4

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013 103

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
şi militari se concentrează din ce în ce mai mult asupra domeniului informaţiilor, cantitatea,
acurateţea, viteza de transmisie şi protecţia acestora devenind cheia oricărei formulări a
noilor concepte de securitate naţională. Lipsa unor sisteme informaţionale adecvate, gradul
de computerizare al sistemelor civile şi militare devin, în concepţia analiştilor geo-strategici,
factorii de vulnerabilitate esenţiali, în funcţie de care se face estimarea capacităţii defensive
şi ofensive a unui sistem pe piața contemporană.
3. Necesitatea abordării conceptului de securitate modernă
Se poate susține o afirmaţie de genul: statele se deosebesc şi prin capacitatea teoretică
de interpretare a stării de securitate şi de concepere a noi soluţii pentru a asigura o stare de
securitate considerată dezirabilă? Dacă da, decalajele între capacitatea lor de a elabora şi
în final de a implementa noi concepte de securitate, se regăsesc şi în interiorul dinamicii
proceselor proprii de dezvoltare?
Cum putem răspunde în prezent unui set de întrebări deloc de ignorat în sfera
interogaţiilor şi în special investigaţiilor marilor naţiuni: câtă relevanţă mai au conceptele
de pace sau de război? Cum putem defini conceptul de agresiune informaţională? Care sunt
raţiunile istorice ale trecerii de la agresiuni armate la agresiuni combinate ascunse? Cum pot
fi sesizate şi contracarate aceste tipuri de agresiuni? Care sunt criteriile de evaluare a stării
de securitate a unui stat? Este oportună trecerea de la doctrina de apărare la strategia de
securitate? Greu de răspuns. Cercetarea teoretică a făcut ca în ultimele decenii modalităţile
informaţionale şi financiare de agresiune să devină tot mai performante; iar performanţele pe
o scară de măsură ipotetică capătă conţinut cu cât se exercită asupra unor naţiuni şi state care
nu au capacitatea teoretică şi organizatorică de a le identifica sau contracara.
A dezorganiza sau a manipula centrele de decizie, înseamnă, de exemplu, în prezent a
obţine efecte mai puternice decât cele care pot fi produse de agresiunile militare. Societăţile
rămân neconduse, vulnerabile, nu-şi mai pot proteja resursele, pot fi puse în situaţia de a lucra
în favoarea agresorului, fără să conştientizeze pe deplin situaţia.
Majoritatea analiştilor în domeniu susţin că a fost deja conştientizată această
discontinuitate majoră, renunţându-se în fapt la agresiunea de tip militar în favoarea celei
de tip informaţional, ca urmare a înţelegerii faptului că posibilitatea ca o agresiune de tip
informaţional este în măsură să producă o mai mare disoluţie decât cea de tip clasic, fără
cheltuielile pe care a doua le angajează.
Această înţelegere determină opţiuni spre proiectarea, într-un fel ştiinţifică, a deciziilor,
care nu aparţine în prezent decât statelor prospere. Pentru celelalte nu s-a creat deocamdată
capacitatea de cercetare în măsură să-i dea conţinut şi eficacitate.
De ce problematica în domeniul securităţii naţionale capătă noi dimensiuni necesitând
noi orizonturi de abordare conceptuală şi anume securitatea modernă a statului?
1. Apărarea militară nu mai poate garanta securitatea naţiunii, suveranitatea poporului,
integralitatea teritorială, unitatea şi democrația constituțională;
2. Agresiunea informațională, împreună cu cele financiară, economică şi militară, fac
inoperante concepţiile de apărare militară. Agresiunea se manifestă în forme din ce în ce mai
sofisticate, de la cele de tip religios, la manipulări prin intermediul mijloacelor de informare în
masă, penetrarea centrelor de decizie, controlul procesului de pregătire a viitorilor decidenţi,
agresiuni asupra valorilor culturale etc.
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3. Agresiunea devine din ce în ce mai mult preponderent informaţională, iar
capacitatea de a răspunde trebuie să vină în această situaţie din interiorul aceluiaşi proces,
adică al dinamicii mereu schimbătoare a informaţiei.
4. Vulnerabilitățile decurg şi din decalajele dintre teoriile pe care statele le utilizează
(în acest moment se investesc sume uriaşe în cercetarea teoretică, iar cine deţine monopolul
asupra noilor teorii şi tehnologii şi dispune de bănci de date actualizate, are şi capacitatea
uriaşă de a agresa sau de a se apăra împotriva agresiunilor de orice fel).
5. Nefiind totuşi singurele surse limită de agresare, insecurizarea unui stat fiind
posibilă şi ca urmare a unei situaţii conjuncturale, chiar şi datorită unor involuţii de ordin
intern, abordarea problematicii de securitate naţională se cere a fi una globală şi unitară în
acelaşi timp.
Performanța poate deveni realizabilă doar în momentul trecerii de la concepţia
doctrinară de apărare la strategii de securitate concepute în funcţie de metode capabile să
modeleze ansamblul variabilelor relevante pentru dezvoltarea unui stat (politică, cultură,
economie etc.).
4. Dinamica amenințărilor la adresa securităţii moderne a statelor
Mutațiile produse în ultimul deceniu, pe plan internaţional, expresii ale realităţilor
inerente unei lumi în profundă schimbare, incumbă şi modificarea sensibilă a echilibrelor
strategice în regiunea sud-est europeană şi conduc atât la crearea de oportunităţi cât şi la
proliferarea unor noi riscuri şi ameninţări – unele cu manifestări atipice în planul securităţii
statelor din zonă.
O dată cu schimbarea configuraţiei geopolitice a Europei şi a lumii, registrul de
ameninţări, vulnerabilităţi şi riscuri la adresa păcii şi stabilităţii statelor a fost completat de :
- consecinţele globalizării care menţin sau adaugă noi forme de tensiune în unele
regiuni ale lumii;
- capacitatea limitată a unor state de a controla şi gestiona riscurile precum şi politicile
imprevizibile promovate de unele state cu regimuri autoritariste;
- semnarea unor tratate sau acorduri ce ar putea pune în pericol interesele fundamentale
ale unei ţări, precum şi luarea unor decizii politice de unele guverne, cu încălcarea Constituţiei
ţării respective;
- posibilitatea unor războaie inter şi intra statale ce pot avea implicaţii negative asupra
securităţii statelor vecine;
- apariția unor noi forme ale confruntărilor, prin deplasarea accentului pe utilizarea
forţei armate şi angajarea preponderentă a altor categorii de mijloace şi metode, dintre care se
detaşează cele specifice terorismului cu toate formele sale de manifestare, la care se adaugă
mai nou obiectivul „ţintirea sistemului de mari sisteme”;
- evoluţii negative în plan subregional, regional sau internaţional în domeniul
dezvoltării economice, democratizării, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, ce ar putea genera situaţii de criză cu efecte destabilizatoare, având în vedere
resursele limitate care pun în dificultate capacitatea de reacţie a statelor;
- pericolul nuclear, accidentele ecologice, dezastrele naturale, nucleare, chimice sau de
altă natură, ce pot pune în pericol securitatea tuturor statelor din jur, la care se adaugă efectele
potenţiale ale unor procese naturale la nivel global şi derularea unor activităţi economice,
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care nu respectă standardele internaţionale de protecţie a mediului;
- limitarea accesului unui stat la sursele de energie;
- îmbogățirea ansamblului amenințărilor, riscurilor şi surselor de risc cu unele forme
deosebit de periculoase precum: proliferarea nucleară, contrabanda cu armament şi tehnologie
supusă controlului, corupţia şi activităţile ilegale generate de economia subterană, susţinute
de metode ale crimei organizate, ce erodează statul de drept, precum: migraţia ilegală, traficul
de persoane, arme, droguri...;
- multiplicarea conflictelor etnice şi exacerbarea naţionalismului ce erodează conceptul
de „stat naţiune”;
- globalizarea economică şi informațională, proces care a determinat şi efecte
secundare negative, printre care încurajarea migraţiei ca o consecinţă a războiului etnic ori
lărgirea ariei geografice şi diversificarea mijloacelor de acţiune a vectorilor ameninţărilor
transfrontaliere ori incitarea la intoleranţă, separatism, xenofobie sau extremism;
- amplificarea fenomenului de imigrare a specialiştilor din diferite domenii de vârf ale
ştiinţei, tehnologiei şi informaticii ce afectează potenţialul de dezvoltare a unor ţări;
- existența unor dificultăți de natură economico - financiară şi socială generate de
procesul lent de tranziţie structurală internă în unele state, cu efecte asupra populaţiei şi
asupra asigurării stării generale de normalitate, la care se adaugă pierderea controlului
statului asupra unor domenii, sectoare ori obiective economice strategice ori pierderea unor
importante pieţe interne sau externe pentru produsele şi serviciile unei ţări;
- amploarea luată de fenomenul infracţionalităţii în unele state aflate în tranziţia
către o economie de piaţă, întârzierile de aplicare şi insuficienta coordonare a reformelor în
domeniul justiţiei şi administraţiei publice, precum şi absenţa unei colaborări eficiente între
instituţiile cu competenţe în aceste domenii;
- acţiuni individuale sau colective de accesare ilegală a sistemelor informaţionale şi
manipulare a informaţiilor cu impact asupra sistemelor de securitate ale statelor;
- menţinerea unor stări de insecuritate şi incertitudine socială în unele state, precum
şi a birocraţiei funcţionarilor publici, cu efecte negative asupra credibilităţii instituţiilor,
a coeziuni sociale şi civice, cu impact asupra eficienţei relaţiilor de cooperare la nivel
internaţional.
- deteriorarea sistemului educaţional şi „poluarea” morală sau culturală.
În loc de încheiere
În cazul României, în condiţiile globalizării, pe fondul accentuării interdependenţelor
şi liberalizării schimburilor de orice fel cu alte state, pot fi evidenţiate şi următoarele riscuri
asimetrice, non-clasice ce prezintă periculozitate, atât pe plan intern cât şi extern:
- riscul potenţial pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător imensele rezervoare
subterane de saramură reziduală situate la Ocna Mureş, Ocnele Mari şi Târgu Ocna
în proximitatea râurilor Mureş, Olt şi respectiv Trotuş, ce pot produce prin deversarea
accidentală sau intenţionată de saramură o catastrofă cu efecte asupra siguranţei naţionale
şi populaţiei, prin afectarea surselor cu apă dulce, iminenţa unor conflicte şi litigii cu statele
vecine (râurile menţionate fiind afluenţi direcţi sau indirecţi ai Dunării), afectarea florei,
faunei şi deteriorarea sau scoaterea din uz a staţiilor de apă potabilă;
- riscul pentru securitatea ecologică naţională rezultat de acumulările de hidrocarburi
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gazoase în care predomină gazul metan care poate determina producerea unor explozii
subterane devastatoare în numeroasele mine de cărbune şi petrol închise în ultimii 14 ani, ca
urmare a programelor de restructurare energetică (zona Buşteni – Telega în judeţul Prahova,
din apropierea barajului Paltinu sau cel construit la cca 40 km N-E, respectiv la Mâneciu
Prahova, ce poate afecta printr-un accident tectonic populaţia pe direcţia Paltinu, Măneciu –
Ploieşti – Bucureşti);
- depozitarea defectuoasă a deșeurilor rezultate din funcţionarea centralelor
termonucleare în condiţiile în care în prezent grupurile criminale organizate şi chiar teroriste
sunt interesate în prelucrarea acestora cu efecte negative dificil de previzionat asupra mediului
şi populaţiei prin: infestarea pânzei freatice, creşterea artificială a gradului de radioactivitate
în zonele populate etc.
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PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ,
COMPONENTĂ A SECURITĂȚII
NAŢIONALE
Studiu de caz: brevetele de invenție ale dr. ing. Ion Șt. Basgan
Conf.univ.dr.Gabriel I. NĂSTASE1
Rezumat
Brevetele de invenţie – autor Dr. Ing. Basgan Şt. Ion, respectiv
revendicările acestora, raportat la nivelul tehnicii din anul 1934 în domeniul
forajului sondelor de petrol şi gaze naturale, constituie noutăţi absolute din
punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere ştiinţific.
Cuvinte cheie: brevet de invenţie, proprietate industrială, evaluare, eficienţă
economică, resurse energetice, dezvoltare economică, progres.
INDUSTRIAL PROPERTY, COMPONENT OF NATIONAL SECURITY
Case study: Mr. Ph.D. Eng. Ion Șt. Basgan’s patent rights
Abstract
Ph.D. Eng. Ion St. Ion Basgan`s patents for invention, and respectively
their claims compared to the 1934 level of technology in the field of oil and
natural gas drilling rigs, are absolute novelties from a technical and scientific
point a view.
Key words: patent, industrial property, evaluation, economic efficiency,
energy resources, economic development, progress.
Universitatea Creştină ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate * Directorul
Centrului de Cercetări, Studii şi Aplicaţii Financiar-Bancare *Membru corespondent al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România (AOŞR) * Membru titular al Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii
(CRIFST) al Academiei Române
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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, COMPOSANTE DE LA SÉCURITÉ
NATIONALE
Résumé
Les brevets d’invention – auteur eng. Basgan St. Ion, cet a dire les
revendications de ceux-ci, rapportés au niveau technique de l’année 1934
dans le domaine de forage de sondes de pétrole et de gaz naturel, constitue
des nouvelles absolues tant de point de vue technique, que de point de vue
scientifique aussi.
Mots-clefs: brevet de invention, propriété industrielle, évaluation, efficience
économique, ressource énergétique, développement économique, progrès.
Consideraţii generale

N

u cu mult timp în urmă (23 octombrie 2008), a fost promulgat Decretul
Legii pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
(Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 729/28.10.2008).
Acest proiect de lege a apărut ca urmare a necesităţii reglementării unor
probleme privind dreptul de proprietate industrială protejat prin acordarea de către
Statul Român a unui brevet de invenţie deţinut de titulari în perioada de după
06.03.1945 până în prezent.
Prin Tratatul de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate semnat la
Paris la data de 10.02.1947 şi ratificat de România prin Legea nr. 304/30.08 1947
publicată în M. Of. nr. 199/1947, se prevede că perioada dintre izbucnirea celui deAl Doilea Război Mondial şi sfârşitul lunii a optsprezecea de la intrarea în vigoare a
Tratatului (vezi anexa 4) va fi considerată ca o prelungire în mod automat a perioadei
de valabilitate a drepturilor de proprietate industrială.
Totodată, pe aceeași perioadă, se suspendă şi toate termenele de prescripţie sau
de limitare a dreptului de a introduce sau de a continua o acţiune juridică.
Este de notorietate faptul că regimul comunist instaurat în România după
06.03.1945 a încălcat flagrant drepturile şi libertăţile omului, inclusiv pe cele privind
drepturile patrimoniale ce reveneau inventatorului pentru brevetul său de invenţie.
Între măsurile restrictive impuse autorilor de invenţii este de menţionat că,
prin impunerea de cesiune obligatorie către Statul Român (legea nr.62/1974) sau prin
alte mijloace abuzive de valorificare de către acesta a unor invenţii fără acordul legal
a titularilor de brevet sau al succesorilor în drepturi ai acestora, regimul comunist din
România a încălcat prevederile internaţionale privind dreptul exclusiv al titularului
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de brevet asupra invenţiei brevetate şi principiul tratamentului egal al tuturor
titularilor de brevet prevăzut în Convenţia de la Paris privind proprietatea industrială
din 20.03.1883 (art.2) revizuită la Bruxelles în 1902, Washington 1911, Haga 1925,
Londra 1934, Lisabona 1958, la care România a aderat prima dată prin Legea din
09.07.1924 iar R.P.R. a aderat prin Decretul nr.427/1963.
După căderea regimului comunist în decembrie 1989, prin măsuri legislative
reparatorii s-a creat cadrul prielnic care permite restituirea proprietăţilor imobiliare
confiscate în mod abuziv în perioada de după 06.03.1945 până la data de 22.12.1989.
Dreptul de proprietate, drept imprescriptibil, priveşte însă şi dreptul de
proprietate industrială, sfera acestuia extinzându-se în cazul acordării unui brevet de
invenţie care conferă inventatorului o protecţie din partea statului.
De aceea, este imperios necesar ca şi în cazul proprietăţii industriale protejate
să se reglementeze cadrul juridic care să permită persoanei interesate salvgardarea
drepturilor patrimoniale care i-au fost încălcate, astfel încât să poată solicita acordarea
de despăgubiri.
Acest deziderat corespunde şi alinierii legislaţiei româneşti la aquisul comunitar, respectiv ,,Directiva nr.2004/48/CE a Parlamentului European şi
Consiliului din 29.04.2004”, directivă în baza căreia Guvernul României a emis
Ordonanţa de urgenţă nr.100/14.07.2005 care a devenit Legea nr.280/2005 privind
asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.
Prin proiectul de lege elaborat de iniţiatori, care modifică şi completează Legea
nr.280/2005, se prevede că au calitatea de a cere aplicarea de măsuri compensatorii
şi repararea daunelor şi persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială
protejat cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet.
Pentru ca de această măsură reparatorie să poată beneficia efectiv titularii unui
brevet de invenţie se impune, prin similitudine, ca prevederile Tratatului de Pace de
la Paris din 1947, să se considere suspendate toate termenele de prescripţie sau de
limitare a dreptului titularilor de a se adresa justiţiei în vederea aplicării măsurilor
reparatorii în condiţiile în care se prelungeşte în mod automat durata normală de
valabilitate a dreptului de proprietate industrială.
Prin propunerea legislativă, iniţiatorii au prevăzut că persoanele lezate în
drepturi se pot adresa instanţei judecătoreşti, în speţă Tribunalului Bucureşti, acţiunea
fiind scutită de plata taxelor de timbru.
În sensul celor menţionate, s-a redactat proiectul de lege anexat prin care se
modifică şi se completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.100 din 14.07.2005,
devenită Legea nr. 280/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
industrială, prin amendarea cap. II ,,Măsuri, proceduri, repararea daunelor”, întrucât
legiuitorul a omis să trateze şi situaţia brevetelor de invenţie deţinute în perioada de
după Al doilea Război Mondial şi până în prezent.
Raportat la nivelul tehnicii în domeniul forajului sondelor din anul 1934,
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revendicările Brevetului de Invenţie nr. 22789 din 18.05.1934 acordat prin Decretul
Regal nr. 1579 din 01.06.1934 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 142 din
23.06.1934, care a fost brevetat şi în S.U.A sub nr. 2.103.137 din 13.08.1934, şi ale
Brevetului de Invenţie nr.37743 din 16.01.1945 acordat prin Decretul Regal nr. 77847
din 30.01.1947, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 68 din 22.03.1947, au
adus următoarele elemente de noutate în domeniul forajului sondelor.
Pe plan mondial şi în România, la nivelul anului 1934, forarea sondelor se
execută cu ajutorul instalaţiilor de foraj prevăzute cu o turlă de lemn de formă
piramidala în interiorul căreia se montau echipamentele de manevră (sistemul
macara geambla-carling troliul şi cablul de foraj, masă rotativă, cleşti de foraj şi alte
dispozitive necesare manevrării - ridicarea şi coborârea garniturii de foraj formată
din prăjini din oţel (ţevi laminate din oţel, o greutate concentrată deasupra sapei) şi
sapa sub formă de burghiu sau sapa cu două lame, precum şi pentru executarea altor
opţiuni în sondă.
Acest sistem mecanic de rotire a garniturii de foraj şi în ultimă instanţă a
dispozitivului de forare (sapa) şi de manevră, era acţionat de la suprafaţă de un număr
de motoare cu aburi.
Paralel cu sistemul mecanic de rotire a sapei, în scopul pătrunderii ei în
adâncime până la straturile geologice în care se găsea ţiţeiul şi/sau gazele, se
folosea şi se foloseşte un circuit hidraulic al fluidului (noroiul de foraj) format din
rezervoare de suprafaţă (bataluri-bazine săpate de la suprafaţa la care materialul
rezultat din săpătura era depozitat pe margini după o anumită geometrie, bataluri
în care se înmagazinează fluidul de foraj aflat în circulaţie, noroiul forjat de rezervă
şi detritusul reprezentând materialul dislocat în adâncime de către sapa de foraj);
pompele de noroi care aspirau noroiul din batal şi îl transmiteau printr-un sistem de
ţevi montate la suprafaţă, prin interiorul garniturii de foraj (interiorul prăjinilor de
foraj), prin orificiile sapei la talpa sondei, de unde prelua materialul dislocat de sapă
şi îl transporta prin spaţiul inelar dintre prăjini şi teren/coloană de burlane tubate şi
cimentate, până la batalurile de la suprafaţă, unde circuitul se relua. Elementele de
bază în performanța forajului sunt viteza de forare (săpare) şi calitatea găurii for.
Dezavantajul principal al tehnologiei de foraj folosită la acea dată se referea,
în primul rând, la alcătuirea garniturii de forare care nu permitea obţinerea unor găuri
de forare uniforme (cilindrice) şi verticale (rezultând deviaţii mari de la verticala
locului în direcţii diferite ceea ce conducea la formarea a numeroase praguri pe
traseul găurii forate - praguri care îngreunau desfăşurarea operaţiunilor în sondă,
provocând numeroase accidente tehnice cu distrugerea echipamentelor din sondă,
astfel încât, forarea sondelor la adâncimi mai mari de 2000 m nu era practic posibilă.
De asemenea, durata forării unei sonde era destul de mare.
Elementele de noutate pe care le aduce Brevetul de Invenţie nr. 22789, acordat
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prin Decretul Regal nr. 1579, din 15.05.1934, Brevet acordat şi în S.U.A după 3 ani de
experimentări, sub nr. 21033137 din 21.12.1937, revendicate de autor şi confirmate
prin brevetele menţionate, se referea, în principal, la:
- “Crearea unui regim vibrator în garnituri de separare fie pe cale hidraulică,
prin variaţiuni de presiune a circuitului de lichid, fie pe cale mecanică asupra prăjinilor
având ca efect lovituri de percuţie ale sapei în timpul rotaţiei.” (revendicarea nr. 1)
- “Procedeul de a fora cu o greutate concentrată ce se adaugă la piesele
ce constituie capătul de jos al garniturii de săpare peste greutatea lor de astăzi.
Caracteristica acestui procedeu este că amortizează rezultanta negativă a presiunilor
hidromecanice, iar greutatea concentrată în piesele de la capătul de jos al garniturii
aflându-se într-un raport definit faţă de greutatea totală a garniturii, se va mări
treptat odată cu mărirea acesteia” (revendicarea nr. 2)
- “Procedeul pentru crearea greutății concentrate jos în raport cu creşterea
greutății totale a garniturii de separe, care se caracterizează prin aceea că aceasta
se obţine fie că se vor schimba piesele (sapa, drillcolarul sau orice alte piese) de la
capătul de jos cu altele mai grele construite în acest scop, fie că se vor utiliza aceste
piese de la garniturile de dimensiuni nominale mai mari la garnituri de săpare cu
dimensiuni nominale mai mici, fie că se vor înnădi pe măsură ce greutatea garniturii
de săpare crește.” (revendicarea nr. 3)
- ... “Confecționarea precum şi modificarea pieselor (sapă , drillcolalar sau
orice altă piesă), ce alcătuiesc capătul de jos al garniturii, dimensionându-le în
vederea obținerii unei greutăți ce va permite trecerea de la greutatea actuală a sapei,
a drillcolarului sau oricărei piese până la greutatea concentrată care va realiza
proporționalitatea cerută.” (revendicarea nr. 4)
Revendicările brevetelor mai sus menționate reprezintă fundamentarea
rezultatelor unor cercetări, constatări practice şi experimentări efectuate de autor
în cadrul șantierelor petrolifere din Austria şi România şi se completează cu cele
prevăzute în brevetele acordate în anul 1937 şi în anul 1947.
Prin revendicarea nr. 1 se include la suprafaţă, pe circuitul lichidului de
foraj care trece prin interiorul prăjinilor, încă o pompă de pompare a lichidului de
foraj, dotată cu un manometru de măsurare şi citire a presiunii din circuit, şi o nouă
conductă pentru noul circuit creat.
Prin această nouă pompă, se introduc în coloana lichidului care circulă prin
interiorul prăjinilor de foraj două feluri de unde, respectiv undele proprii şi cele
forțate, al căror regim de presiune este dirijat de la suprafaţă, astfel obţinându-se o
mișcare vibratoare longitudinală care se transmite şi se materializează la capătul de
jos al garniturii (deci la sapă) prin lovituri de percuţie.
Mişcarea de rotaţie combinată cu cea de percuție favorizează pătrunderea
sapei în adâncime cu o viteză mult mărită.
Procedeul descris în revendicarea nr. 1 s-a aplicat şi se aplică pentru efectuarea
unor operațiuni de sondă, în cazul riscurilor de dărâmare a găurii, lipiri diferențiale ale
112 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
garniturii de foraj, traversării prin foraj a unor formațiuni geologice de tărie şi duritate
mare cazul forării prin roci dure, etc. prin intercalarea în garnitura de foraj a unor
dispozitive speciale (geale mecanice, geale hidraulice, hamăre etc) .
Revendicările nr. 2, 3, 4 pun în evidență efectul forțelor arhimedice asupra
barelor lungi şi subțiri libere, care, în opinia autorului, acționează la capătul de jos al
garniturii de foraj imersate într-un fluid, constatare care este cunoscută în domeniul
forajului sub denumirea de „efectul BASGAN”.
Descoperirea acestui fenomen şi folosirea lui în tehnica forării sondelor
s-a materializat prin introducerea la partea inferioară a garniturii de forare a
„drillcolarelor proporţionale” dimensionate ca lungime/ greutate şi diametru, în
conformitate cu formulele de calcul stabilite în brevet, a însemnat o revoluţie a
domeniului, făcând posibil şi fezabil forajul de adâncime (peste 2000 metri) şi a
potențat industria constructoare de mașini şi metalurgia, prin trecerea la fabricarea
de echipamente perfecționate, apte să răspundă cerințelor din aceste brevete, şi,
mai departe, să proiecteze şi să realizeze tehnologii şi echipamente pentru forajul şi
extracția hidrocarburilor de la mare adâncime.
Totodată utilizarea drillcolarelor de diametru superior prăjinilor de foraj, (aflate
într-un raport optim cu diametrul prăjinilor şi al sapei), pe lângă faptul că a permis
preluarea forţelor negative datorate forţelor arhimedice şi a modificat poziţia secţiunii
neutre (secţiunea în care forţele de întindere sunt egale cu cele de compresiune), a
mărit rigiditatea părţii inferioare a garniturii de foraj permiţând realizarea unor sonde
verticale.
Verticalitatea sondelor reprezintă un element calitativ foarte important atât
în timpul forajului, dar şi în timpul extracţiei prin pompaj de adâncime a ţiţeiului.
Verticalitatea sondelor este esenţială pentru sondele de exploatare a sării prin
dizolvare în zăcământ, în controlul tehnologic al procesului de dizolvare, prin
dispunerea concentrică a celor două coloane amovibile şi realizarea unei cavităţi de
dizolvare apropiată de formă cilindrică.
După o experimentare prealabilă atât în România cât şi în Statele Unite ale
Americii, începând cu anul 1938, în practica forajelor petroliere şi de gaze naturale
s-a generalizat procedeul de alcătuire a părţii inferioare a garniturii de foraj din
drillcolare (prăjini grele, cu diametrul şi grosimea peretelui superior prăjinilor de
foraj obişnuite) în lungime, greutate şi diametru, calculate în prealabil conform
brevetelor mai sus menţionate.
Urmare a prevederilor din acest brevet s-a putut realiza săparea unor sonde
verticale şi atingerea unor adâncimi de forare de neconceput la data înregistrării
brevetului (exemplu sonda 7000 Băicoi, cea mai adâncă din România, forată la
adâncimea de 7006 metri).
Invenţia a înlăturat toate deficienţele datorate tehnologiilor anterior practicate
şi a permis:
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- investigarea formaţiunilor geologice aflate la adâncimi de peste 2000-2500
m, oferind posibilitatea exploatării unor zăcăminte de ţiţei şi/sau gaze sub această
adâncime care are conotaţii sociale importante;
- economii importante de timp prin creşterea vitezei de forare şi micşorarea
costurilor la forarea sondelor în conformitate cu Brevetele Basgan.
Revendicările brevetelor menţionate mai sus sunt considerate noutăţi în
domeniul tehnicii forajului sondelor la nivelul anului 1934, respectiv 1945 şi care
au adus modificări în alcătuirea garniturii de foraj, la confecţionarea părţilor
componente. Totodată, s-a realizat şi utilizat un nou produs şi procedeu brevetat la
forajul sondelor.
În articolul intitulat „Noi progrese în tehnica forajului prin procedeul Dr.
Basgan”, publicat în revista: ”Analele Minelor” nr. 7 din anul 1938, sub semnătura
ing. V. Petrescu-Livadea, care redă un experiment efectuat pentru a se evalua aportul
economic al noului procedeu de forare, se face comparaţie între durata de săpare a
unor sonde similare ca adâncime, şi pe aceleaşi structuri geologice, săpate în anul
1937: unele folosind drillcolare proporţionale, în conformitate cu Brevetul Basgan
(revendicările din Brevet) şi altele săpate conform practicilor curent utilizate la data
respectivă. Autorul articolului demonstrează superioritatea procedeului propus prin
Brevetul domnului Dr. Ing. Basgan Şt. Ion atât prin realizarea unor economii la
timpul de săpare, cât şi, prin urmare, reduceri importante ale costului forajului în
proporţie de 33,8% - 28,2%.
În afara acestor economii, s-a mai realizat şi o gaură bună, perfect verticală prin
întrebuinţarea drillcolarelor proporţionale, care au, atât diametrul cât şi lungimea lor
mult mărită obţinându-se o gaură dreaptă, adică fără colţuri şi verticală.
Începând cu anul 1938 şi până în prezent, toate companiile petrolifere din
România au săpat sondele în conformitate cu prevederile din Brevetul de Invenţie nr.
22789, îmbunătăţit prin cele de perfecţionare.
În privinţa realizării verticalităţii sondelor, rezultatele utilizării prevederilor din
Brevet sunt examinate de către reputatul inginer petrolist Dan Bodnarescu în articolul
intitulat „Punct de vedere privind modul de interpretare a aplicării Principiului lui
Arhimede la corpurile drepte, lungi, grele şi zvelte folosite în industria extractivă a
petrolului” publicat în revista „Petrol şi Gaze” nr. 7 din iulie 1968, din care cităm:
„La exploatarea sării prin sonde, pentru exploatarea raţională, un deziderat
este acela ca sondele să fie cât se poate de verticale. Dar în urma experienţei
câştigate la introducerea acestei metode de exploatare a sării, se poate spune că se
crease legenda că în sare sondele căpăta o deviere naturală. La Ocniţa (Ocnele Mari
n.a.) la sonde de 400 m adâncime, devierile variau între 4-7º, iar la cele de la Ocna
Mureş, de 1100 m adâncime, devierile ajungeau până la circa 12º ”.
După o atentă analiză la proiectarea sondelor 112, 113, 114, 115 Ocna Mureş,
la adâncimi de 1100 m s-a prevăzut introducerea în garnitura de foraj a drillcolarelor
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se o deviere maximă finală şi pe traseul găurii de sondă sub 30 de minute.
În Figura nr. 1 este redată grafic alcătuirea garniturii de foraj, conform
revendicărilor din brevet; cu culoarea galbenă fiind indicate noile piese introduse,
respectiv prăjinele grele proporţionale, un nou circuit şi o noua pompă, inclusiv
manometrul, incluse pe circuitul lichidului de foraj care circulă prin interiorul
prăjinilor de foraj.

Figura nr. 1. Garnitura de foraj conform revendicărilor din Brevetul de
invenții nr. 22789, acordat prin Decretul Regal nr. 1579 din 15.05.1934
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”În comparaţie cu Câmpul 2 sonde (circa 1100 m adâncime – tot la Ocna
Mureş – n.a), s-a putut obţine o economie a cheltuielilor forajului sondelor în sare
de circa 33%”, spune în concluzie inginerul Dan Bodnarescu.
În acelaşi articol, inginerul Dan Bodnarescu analizează efectele economice
ale utilizării prăjinilor grele proporţionale, “de 16 tone (108 m) si 5 tone apăsare
pe sapă, la sondele săpate de firma AGIP (Italia), la Valle di Comacchio (Ravena)
până la adâncimea de 3500 m, obţinându-se o deviaţie de sub 1º”, înregistrându-se
importante economii pe metru forat.
Totodată s-a constat că în situaţiile în care Brevetul Basgan nu a fost folosit în
mod riguros folosindu-se lungimi mai mari de drillcolare (cca. 300 m) şi apăsări mari
pe sapă (20-25 tone) s-au obţinut devieri de până la 16º şi costuri de forare duble.
La primul Congres Mondial al Petrolului din anul 1933 de la Londra, dl. Dr.
Ing. Basgan Şt. Ion a prezentat în comunicarea intitulată „Consideratii ştiinţifice
privind tehnica forajului modern”, care reprezintă fundamentarea din punct de vedere
ştiinţific a unui nou procedeu de foraj, care, ulterior, a constituit obiectul brevetelor
care i-au fost acordate, în România în anul 1934 şi în Statele Unite ale Americii în
anul 1937 după 3 ani de experimentări, referate etc.
La al II lea Congres Mondial de la Paris care a avut loc în anul 1937 dl. Dr.
Ing. Basgan Şt. Ion a prezentat în numele delegaţiei române Comunicarea „Rolul şi
greutatea «Drillcollarului» în timpul forajului”, noutate tehnică care a fost brevetată
de acesta din anul 1934 în România şi în Statele Unite ale Americii, piesă care a
fost fabricată şi inclusă în formarea garniturii de foraj conform noului procedeu
preconizat de autor, la momentul respectiv fiind în faza de aplicare generalizată la
nivel mondial. În perioada de valabilitate a brevetelor şi până în data de 28.10.2008,
au fost executate de către numeroase firme din ţară şi străinătate numeroase foraje
prin exploatarea invenţiei.
De-a lungul celor aproape 75 de ani de la apariţia brevetului şi până în prezent,
toate societăţile petroliere, indiferent de denumire şi de forma de proprietate au
beneficiat de exploatarea invenţiei.
Numărul mare de companii (cu capital privat/ de stat sau mixt) care au fiinţat
până la constituirea societăţii mixte româno-sovietice „SOVROMPETROL” în anul
1945 şi până la naţionalizarea din iunie 1948 a avut un beneficiar comun statul. Prin
naţionalizarea de la 11 iunie 1948 Statul Român a preluat activul, pasivul şi toate
obligaţiile societăţilor petroliere existente în România.
După naţionalizare, întreprinderile cu capital privat naţional sau străin
naţionalizate au fost reorganizate de către Ministerul Minelor şi Petrolului (MMP) în
patru Centrale Industriale:
- Centrala Petroliferă Muntenia, Centrala Petroliferă Moldova;
- Centrala Gaz Metan - pentru extracţia, transportul şi distribuţia gazului
metan;
- Competrol - pentru comercializarea produselor petroliere.
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„Centrala Petroliferă Muntenia” urma să aibă sediul în Bucureşti, având ca
obiect de activitate explorarea, exploatarea, şi punerea în valoare a zăcămintelor de
ţiţei, precum şi prelucrarea, transportul pe conducte. Centrala a preluat în patrimoniu
activele şi pasivul societăţilor: Astra Romană, 11 iunie, Steaua Romană, Dacia
Română, Sospiro, Româno-Belgiană, Vacuum Oil Company, Astramina, Xenia,
Noris, Petrolina, Unirea, Foraje-Lemoine, Neopetrol, Dezbenzinarea, Sondrum
Starnaphata, Schlumberg, A şi P. Coconea, Poliminiera, Conductele şi staţiile de
pompare CFR, şantierele ACEX din schelele petrolifere Moreni şi Gura Ocniţei.
Centrala Petroliferă Muntenia a funcţionat până în anul 1950, când a fost desfiinţată
prin Unirea cu SOVROMPETROL.
După desfiinţarea SOVROMPETROLULUI din anul 1955, Statul Român,
rămâne unicul proprietar al întreprinderilor de foraj, extracţie, transport, rafinare, etc.
(întreaga industrie petrolieră extractivă, de prelucrare şi comercializare a petrolului
şi a produselor petroliere) indiferent de denumirea şi forma de organizare, până la
privatizarea PETROM (care reprezenta unicul moştenitor al întregului patrimoniu
material, tehnic şi ştiinţific creat de-a lungul celor aproape 150 de ani de industrie
românească de petrol), la care Statul Român deţine o participaţie.
În perioada de validitate protejată a brevetelor, se poate deduce şi pe această
cale că brevetele în speţă au fost exploatate în mod abuziv, prin contrafacere
sistematică, fără consimţământul autorului.
Întreprinderile din domeniul industriei petrolifere şi de gaze naturale care au
utilizat procedeul brevetat de dr. ing. Basgan Şt. Ion, cât şi metrii foraţi de către
acestea, care au fost centralizaţi pe ani sunt preluaţi din Monitorul Petrolului Român
nr. 9, din anul 1942, pag. 266-270 şi în din Revista „Petrol şi Gaze” nr. 8 din anul
1958, pag. 322-329.
În perioada de validitate protejată a brevetelor, există un moment de referinţă,
şi anume actul naţionalizării de la data 11 iunie 1948.
Prin prevederile acestuia societăţile petrolifere şi de gaze naturale care au
funcţionat înainte şi după momentul naţionalizării au trecut în proprietatea Statului
Român fiind administrate de Ministerul Finanţelor (indiferent sub ce denumire
au funcţionat în decursul timpului), de către Ministerul Minelor şi Petrolului şi
succesorii acestuia în drept, astăzi Ministerul Economiei, în subordinea căruia au
funcţionat operatorii economici (întreprinderi, societăţi, centrale, trusturi etc.),
succesorul acestora fiind în prezent „S.C. PETROM S.A.”
Raportat la totalitatea metrilor foraţi prin exploatarea brevetelor de invenţie
menţionate, s-a stabilit aportul economic adus, precum şi drepturile care li se cuvin
urmașilor familiei dr. ing. Basgan Şt. Ion, ca urmare a exploatării brevetelor.
În baza documentelor existente privind data începerii aplicării Brevetului
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Basgan numărul 22789, înregistrat în România la data de 15.05.1934 (Brevetul) şi în
Statele Unite ale Americii, înregistrat la data de de 21.12.1937, sub numărul 2103137,
se constată că, în România, Brevetul a fost experimentat în perioada 1934-1936, iar
aplicarea sa a fost generalizată în anul 1937. Sondele de comparaţie săpate în anii
1937-1938 prezentate în articolul inginerului V. Petrescu Livadea (citat mai sus) si
având drept obiectiv evaluarea efectelor economice ale Brevetului au arătat că:
- În cazul utilizării drillcolarelor proporţionale, în conformitate cu Brevetul
Basgan, la sonda nr. 471 Cr.M. în perimetrul 89 Ghirdoveni-Tuicani al Societăţii
Creditul Minier, la adâncimea de 1915, în comparaţie cu sonda 321 R. A. (situate
pe aceeași structură petroliferă, la o distanţă de mai puţin de 600 m, de sonda 471),
forată de Societatea Româno-Americană, în anul 1937, conform cu procedeele
existente la acea vreme (în afara prevederilor din Brevetul Basgan), s-a obţinut, o
creştere a vitezei medii de realizare a forajului cu 33,8 procente, superioară celei de
la sonda 321R.A.
- Similar, la sonda 450 Cr. M, săpată în anul 1937, comparativ cu aceeaşi
sondă (450 R.A.) s-a obţinut un progres în creşterea vitezei medii de foraj cu 28,2 %,
în afara altor avantaje legate de calitatea găurii de sondă (“gaura perfect verticală”,
“dreaptă - adică fără colturi”). Astfel că în final ing. V. Petrescu Livadea conchide:
- „Cei 30% de progres realizat în viteză şi calitatea forajului sunt bine
venite astăzi, când suntem gata să începem Campania de explorări în noile ţinuturi
petrolifere”
- Din anul 1934 până în anul 1937 cca. 50% din forajul realizat în România
s-a executat în conformitate cu Brevetul Basgan, iar începând cu anul 1938,
procedeul de foraj brevetat a fost generalizat şi toate sondele au fost forate în
conformitate cu prevederile din Brevetul Basgan.
Având în vedere expertiza cu privire la prezentarea unui punct de vedere
privind validitatea brevetelor de invenție al căror autor este dr. ing. Basgan St. Ion,
rezultă că o primă perioadă de exploatare a Brevetului începe cu data înregistrării
(15.05.1934) şi durează până la data izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial
(01 septembrie 1939), respectiv o durată de 5 ani 3 luni şi 13 zile din perioada de
protecţie conferite de Brevet de 15 ani.
Perioada 01 septembrie 1939 şi 01 martie 1949, în conformitate cu Lg. 304/
1947 prin care a fost ratificat Tratatul de Pace între România şi Puterile Aliate, nu
se ia în calculul duratei de exploatare a Brevetului, astfel că durata de exploatare
a Brevetului până la 15 ani se prelungește până la data de 17 noiembrie 1958, iar
dacă se are în vedere și Brevetul de Invenție de perfecționare Nr. 37743, cu data de
depozit 16.01.1945, acordat prin Decretul Regal nr. 77847 din 30.01.1947, perioada
de protecţie de 10 ani începând să curgă, deasemenea de la 1 martie 1949, rezultă că
durata de exploatare a acestui brevet se întinde până la 1 martie 1959.
În perioada de validitate, în conformitate cu statisticile şi datele de literatură
existente, prezentăm mai jos evoluţia metrilor foraţi în România, şi evaluarea
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volumului forajului realizat conform brevetelor Basgan:
Prima perioadă de validitate a brevetului 05.05.1934-01.09.19392
Tabelul nr. 1

Anul

Metri
foraţi

Metri foraţi conf.
Brevet Basgan

1934

376.930

1935

312.500

1936

329.000

1937

394.500

197.250

S-a estimat aplicarea la ½ din sondele
săpate

1938

288.000

288.000

Exploatarea se generalizează

1939

256000

256.000

Observaţii
Începe exploatarea brevetului

Între 01.09.1939 şi 01.03.01949, se suspendă perioada de validitate a drepturilor
de proprietate industrială şi se prelungeşte corespunzător până la expirarea duratei de
validitate a brevetelor de 15 ani şi, respectiv 10 ani.
A doua perioadă de validitate a brevetului 01.03.1941-01.03.19593
Tabelul nr. 2

2
3

Anul

Metri foraţi

1949
1950

517.000
657.000

Metri foraţi conf.
Brevet Basgan
517.000
657.000

1951

826.000

826.000

1952
1953

980.000
933.517

980.000
933.517

1954

808.343

808.343

1955

863.354

863.354

1956

897.399

897.399

1957

876.600

876.600

Monitorul Petrolului Român, Nr. 9/1942, p. 266-270
Petrol şi Gaze, Nr. 8/1958, p. 322-329. Obs. Revista analizează perioada 1949-1959
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1958
1959
Total

865.000
935,500
11.116,643

865.000
77.000
9.042.463

Din tabelele de mai sus rezultă că, în perioadele de validitate a brevetelor
Basgan, au fost foraţi utilizând tehnologia din brevete, în total de 9.042.463 m.
Din datele furnizate de către S.C PETROSTAR Poieşti - singurul Institut din
România specializat în cercetarea şi proiectarea lucrărilor de foraj şi exploatare a
sondelor etc., rezultă următorii indicatori de costuri pe trepte de adâncime la nivelul
anului 2008.
Indicatori de costuri pe trepte de adâncime la nivelul anului 2008
Tabelul nr. 3

Adâncimea sondei [m]

Durata de realizare
a sondei [ore]

Costuri unitare
[lei/m forat]

600

258

3967

700

363

3644

800

395

3865

1000

464

3525

1950

791

3416

2400

1022

3930

3000

1497

4185

Calculând costul/metru forat ca medie ponderată pe trepte de adâncime rezultă
că acesta este de:
3967x6003644x700+3865x800+3525x1000+3416x1950+3930x2400+4185x3000
——————————————————————————————
600+700+800+1000+1950+2400+3000
40.196.200
= ——————— = 3.486,53 lei/m
11.450

=

Cunoaștem metri forați prin procedeul brevetat, costul pe metru forat, şi
pentru a determina drepturile patrimoniale este necesar să stabilim care este aportul
economic, respectiv efectele economice şi sociale rezultate din exploatarea brevetelor,
punând în evidență criteriile de apreciere.
Criteriile în baza cărora se poate stabili aportul economic realizat prin
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exploatarea brevetelor cât şi drepturile cuvenite autorului acestora sunt următoarele:
- invenţia reprezintă un nou procedeu de foraj la nivelul tehnicii în domeniu
din anul 1934, prin modificarea componenței garniturii de foraj şi prin realizarea
percuţiei la nivelul sapei de foraj;
- acest procedeu de săpare este considerat astăzi ca fiind baza forajului modern,
procedeul fiind aplicat generalizat începând cu anul 1937;
- modificarea componenţei garniturii de foraj constă în introducerea în
alcătuirea acesteia a prăjinilor grele proporţionale - un produs nou, produs care a fost
şi se fabrică şi astăzi;
- în prezent prăjinile grele proporţionale sunt utilizate pentru toate operatiunle
de săpare, carotaj, pompaj, precum şi la orice operaţii tehnice şi construcţii la care
intervine efectul de compresiune a presiunii provocate de lichidul dezlocuit de piesele
utilizate în cadrul operaţiunii respective. Prăjinile grele proporţionale se utilizează şi
la forajul cu masa rotativă, la explorări de sondeuze, cât si la forajul cu turbine;
- se asigură greutatea necesară realizării presiunii pe scula de avansare în
imediata apropiere a acesteia printr-o cotă din greutatea prăjinii grele;
- se sapă şi se carotează găuri perfect verticale, eliminându-se devierile de la
verticala locului;
- în timpul forării sondelor şi a duratei lor de rezolvare: ruperi de prăjini de foraj,
racorduri speciale, drillcolar, etc., precum şi a tijelor de pompare şi echipamentelor
de fund la sondele de extracţie a ţiţeiului prin pompaj canadian etc., cu consecinţe
economice favorabile (reduceri ale costurilor forajului, a duratei de finalizare a
sondelor şi a costurilor extracţiei).
- se îmbunătăţesc simţitor indicii de foraj, în special durata forajului scade cu
cel puţin 30%;
- se elimină uzurile exagerate ale prăjinilor de foraj, ale prăjinilor grele şi ale
racordurilor speciale;
- se realizează condiţii optime de pătrundere în formaţii de teren cu durităţi
diferite şi structuri cu înclinări mari;
- se identifică exact adâncimea si grosimea zăcămintelor datorită verticalităţii
realizate;
- se creează condiţii favorabile exploatării sondelor în producţie prin asigurarea
verticalităţii găurilor forate;
- s-a redus preţul de cost al forajului şi al exploatării, cel puţin procentual cu
reducerea duratei forajului;
- creşterea volumului extracţiei de ţiţei, respectiv a veniturilor obținute prin
comercializarea directă sau a derivatelor obţinute prin prelucrarea acestuia;
- potenţarea industriei metalurgice care fabrică prăjinile grele prin mărirea
numărului acestora necesar executării forajelor;
- venituri suplimentare obținute prin activitatea de export de țiței, produse
derivate şi prăjini grele;
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- un rezultat deosebit al aplicării brevetelor în speţă este că s-a descoperit soluţia
tehnică de a se fora la adâncimi de peste 2500 m (limita superioară în anul 1934),
realizându-se foraje până la adâncimi de 7000-8000 m. Astfel au fost descoperite
şi exploatate noi zăcăminte de petrol, aceasta fiind o realizare a invenţiei care are
conotaţii sociale deosebite în condiţiile în care sursele energetice sunt esenţiale
pentru viaţa omului, a societăţii, petrolul si produsele acestuia fiind la baza tuturor
industriilor.
La stabilirea aportului economic al exploatării brevetelor analizate, ţinând
cont de cele mai sus menţionate prin care se confirmă reducerea preţului de cost al
forajului, cât şi de rezultatele experimentelor realizate în anul 1938, prin care s-a
constatat o creştere a vitezei de forare de 33,8% faţă de sondele săpate prin vechile
procedee specifice nivelului tehnicii din anul 1934, considerăm că aportul economic
realizat prin exploatarea brevetelor dr. ing. Basgan Şt. Ion se exprimă printr-un
coeficient de reducere a costului forajului de cel puţin 30%, acesta fiind aportul
economic adus de brevetele analizate.
Evaluarea drepturilor care revin inventatorului se face având în vedere criteriile
mai sus menţionate, confirmate şi pe cale experimentală, criterii care ne situează în
mod cert la nivelul valorii maxime a cotei uzuale stabilită printr-o practică de circa 40
de ani şi care este cunoscută în literatură privind evaluarea proprietăţii intelectuale
de “regula 25%” (“Proprietate intelectuală - evaluare, exploatare, daune pentru
contrafacere”, cap. 22, apărută în editura IRECSON în anul 2008, autori Gordon V.
Smith şi Russell E. Parr).
Având în vedere cele mai sus menţionate, apreciem că autorului îi revine o
cotă de cel puţin 25% din profitul stabilit de 30%.
Precizăm că, la stabilirea cotei de 25%, nu s-au avut în vedere costurile pe
metru forat pentru sondele săpate la adâncimi mai mari de 3000 m, costuri care sunt
mult mai mari decât cele pentru care a fost calculat profitul (economiile) realizat. De
asemenea, nu au fost luate în calcul veniturile suplimentare obţinute prin creşterea
producţiei de ţiţei ca urmare a descoperirii unor noi zăcăminte de ţiţei la adâncimi
mai mari de 3000 m si nu au fost incluse nici efectele financiare pozitive determinate
de creşterea pe piaţă a cererii de prăjini grele, deci veniturile aferente producţiei
suplimentare care a potentat industria metalurgică şi cea constructoare de maşini.
Deasemenea creşterea exportului a fost o sursă de venituri determinată de
aplicarea brevetelor, venituri care nu au fost avute în vedere la stabilirea aportului
economic de 30%. Toate aceste surse de venituri suplimentare, dacă sunt luate în
calcul, măresc profitul calculat si drepturile autorului, ceea ce ne permite să apreciem
că la calculul drepturilor am avut în vedere o cotă minimă de 25% care revine
autorului.
Este de menţionat că toate veniturile suplimentare aferente profitului stabilit
de 30% şi care au fost obţinute ca urmare a aplicării invenţiilor brevetate au intrat în
totalitate în bugetul Statului Român, integral pentru perioada 1949-1959 pentru care
122 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
se solicită drepturile aferente proprietăţii industriale menţionată.
În această situaţie, în ipoteza că şi în prezent s-ar aplica metoda de foraj folosită
înainte de apariţia Brevetului Basgan (1934), rezultă un preţ de cost actualizat pe
metru forat de:
3486,53
Preţ de cost actualizat = ————— = 4.980,76 lei/ m
0,7
Costurile totale ale forajului executat de-a lungul perioadei de valabilitate a
Brevetelor Basgan, actualizate sunt de:
9042463m x 4980,76lei/m = 45.038.338.011lei 45.038.338.000 lei
Având în vedere o economie stabilită de 30%, rezultă că în perioada de
valabilitate a Brevetelor Basgan s-a realizat un profit de:
45.038.338.000lei x 0,3 = 13.511.501.400 lei
Cota de 25% care revine inventatorului din valoarea profitului (economiilor)
realizat este de:
13.511.501.400lei x 0.25 = 3.377.875.350 lei 3.377.875.000 lei
Suma de 3.377.875.000 lei reprezintă drepturile minime cuvenite autorului
brevetelor, ca urmare a exploatării invenţiei sale.
Concluzii
1. Brevetele de invenţie – autor Dr. Ing. Basgan Şt. Ion, respectiv revendicările
acestora, raportat la nivelul tehnicii din anul 1934 în domeniul forajului sondelor de
petrol şi gaze naturale, constituie noutăţi absolute din punct de vedere tehnic, cât şi
din punct de vedere ştiinţific.
2. Autorul revendică un nou procedeu de foraj, care constă în modificarea
alcătuirii garniturii de foraj prin introducerea unei noi piese - prăjinile grele
proporţionale, produs care s-a fabricat şi se fabrică şi în prezent.
3. Acest nou procedeu de forare a fost aplicat progresiv din anul 1934, pentru
ca în anul 1937 să fie generalizat la toate forajele de petrol, gaze naturale, sare,
găsindu-și aplicabilitatea şi în prezent.
4. Societățile care au executat foraje prin exploatarea brevetelor sunt menționate
în actualul studiu de caz Brevetele au fost exploatate fără acordul autorului prin
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013 123

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
contrafacere sistematică, prin abuz, în decursul perioadelor de validitate ale acestora.
5. Fostele societăți care au funcționat în industria petroliferă și de gaze naturale
până în anul 1948 au trecut în proprietatea Statului Român prin actul naționalizării
din 11 iunie 1948, cu activul, pasivul şi toate obligaţiile. În continuare, acestea au
suferit transformări succesive, dar tot timpul fiind în proprietatea statului, unde le
găsim şi în anul 1959 când încetează perioada de validitate a brevetelor. Industria
petroliferă şi de gaze naturale a fost preluată în proprietatea şi administrarea statului,
prin Ministerul Finanţelor sub denumirile succesive sub care a funcţionat, ultima,
cea actuală de Ministerul Finanţelor Publice. Întreprinderile din domeniul industriei
petrolifere şi de gaze naturale care au funcţionat din anul 1948 şi până în prezent,
ultima fiind S.C. PETROM S.A., au fost administrate de către ministerul de resort,
sub diversele denumiri succesive sub care a funcţionat ultima, cea actuală fiind
Ministerul Economiei.
6. Aportul economic realizat prin exploatarea brevetelor se materializează
printr-o economie la preţul de cost al metrului forat prin vechea metodă de cel puţin
30%, profitul înregistrat fiind de 13.511.501.400 lei.
7. Având în vedere utilitatea acestor brevete care reprezintă temelia forajului
modern, actualitatea procedeului brevetat, importantă din punct de vedere tehnic,
științific şi social şi având în vedere criteriile menționate anterior, autorul este în
drept să primească drepturi patrimoniale care reprezintă cel puţin 25% din economiile
realizate, respectiv suma de 3.377.875.000 lei. Această sumă care se constituie ca
aport economic adus de invențiile analizate, respectiv profitul estimat, au revenit şi
au fost încasate la timpul respectiv, în totalitate, de bugetul Statului Român.
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SIRIA: O SOLUȚIE ÎN COADĂ
DE PEȘTE
Abstract

Gheorghe VĂDUVA

Punerea sub control a depozitelor de arme chimice ale Siriei este, fără
îndoială, un lucru bun în lupta omenirii împotriva armelor de distrugere în
masă, pe care ea însăși și le-a creat spre dezonoarea ei. Dar, în siajul unui
principiu care domină această lume de când există ea: En toute chose il faut
considérer… la force1, Siria nu mai dispune de acea armă care, în concepția
celor ce au generat-o și în această țară în vremea nebuniei anilor 1970,
era un răspuns la programul nuclear al Israelului. Dar Israelul dispune, în
continuare, de armele sale nucleare de care nu se atinge nimeni. Deci, încă
un punct foarte important câștigat, în primul rând, de Israel. Dar, oricum,
distrugerea arsenalului chimic sirian nu rezolvă problema războiului civil din
Siria, ci amână doar o intervenție în forță a Occidentului pentru a înlătura
de la conducerea țării un regim deja minoritar, care nu mai este susținut de
nimeni din afara țării, în afară de Rusia, Iran și libanezii șiiți. Dând la o parte
politica și strategia lui divide et impera, folosite de alții, din rațiuni geopolitice
și geostrategice, în Orientul Mijlociu, atitudinea forțelor interne la o astfel de
politică (dacă a există cu adevărat o astfel de politică a exteriorului), este
de-a dreptul criminală. Este curată sinucidere. Pentru că, în Siria, beligeranții
sunt sirieni contra sirieni și nu sirieni contra unor atacatori din afară. Sirienii
rebeli contra sirienilor care se află la putere. Un război de atriție care, dacă
se va continua, va distruge complet această frumoasă țară. Nu știm precis
dacă războiul de aici este un epilog la ”Primăvara arabă”, nici dacă face
parte dintr-o strategie de dezbinare a Orientului Mijlociu și de ținere a lui în
tensiuni, conflicte și războaie, dar ceea ce se întâmplă în Siria este dramatic.
Există oare soluții viabile în cazul Siriei?

Cuvinte-cheie: Siria, război civil, arme chimice, control, distrugere
SYRIA: A PENDING SOLUTION
Abstract
Putting the Syrian chemical weapons depots under control is without
doubt, a good thing in mankind`s fight against weapons of mass destruction,
Acest principiul este extras din cunoscutul proverb francez: En toute chose il faut considérer la fin, înlocuind doar
ultimul substantiv: En toute chose in faut considérer la force. (În orice faci trebuie să ai în vedere puterea).
1
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which Syria created itself to its disgrace. But, as a proof of a principle that has
dominated this world since its existence: En toute chose il faut considérer ... la
force , Syria does no longer dispose of this weapon. For those who generated
it in this country and especially in the madness of the 70s, it was a response
to Israel`s nuclear program. But Israel still disposes of its nuclear weapons,
which no one touches. Here is another important advantage for Israel. But,
anyway, the destruction of Syria`s chemical arsenal does not solve its civil
war problem, it just postpones a force intervention from the West in order to
remove the leading regime, already in minority, which is no longer supported
by anyone outside the country, besides Russia, Iran and the Shiites Lebanese.
Pushing aside the divide et impera policy and strategy, used by others in the
Middle East, from geopolitical and geostrategic reasons, the attitude of the
internal power towards such a policy (if such an outside policy really existed),
is downright criminal. It is actually suicide. Because, in Syria, the belligerent
forces are Syrians against Syrians and not Syrians against foreign attackers.
Rebel Syrians against Syrians that hold the power. A war of attrition which, if
it is continued, will completely destroy this beautiful country. We don’t know
precisely if this war is an epilogue to the “Arab Spring”. Nor do we know if it
is part of the Middle East splitting strategy or of a plan to hold it in tensions,
conflicts and wars, but what it is happening in Syria is dramatic. Are there
viable solutions for Syria ?

Key words: Syria, civil war, chemical weapons, control, destruction
SYRIE: UNE SOLUTION EN QUEUE DE POISSON
Résumé
Mettre sous control des dépôts des armées chimiques de la Syrie est,
sans doute, une bonne chose dans le combat de l’humanité contre les armes
de destructions massives crées par elle-même vers sa déshonorée, Mais, dans
le trace d’un principe qui domine ce monde des origines : En toute chose il
faut considérer… la force, Syrie ne dispose dorénavant de cette arme qui, en
conception de ceux qui l’ont créé, dans ce pays pendent la folie des années 970,
était un réponse au programme nucléaire de l’Israël. Mais l’Israël dispose
bien-merci de son arsenal nucléaire, que personne de touche. Donc, encore un
point gagne, premièrement, par l’Israël. Mais, quoi que ce soit, la destruction
des armes chimiques syrien ne résoudre pas le problème de la guerre civil
de Syrie et seulement remette une intervention en force de l’Occident pour
écarter de la gouvernance du pays un régime déjà minoritaire que personne
de l’étranger ne le soutien encore, sauf la Russie, l’Iran et Libanais shiites.
En dehors de la politique et de la stratégie de divide et impera, utilisées par
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des autres, de raison géopolitiques et géostratégiques, l’attitude des forces de
l’intérieur vis-à-vis d’une telle politique (si une telle politique de l’étranger
existe vraiment) est tout à fait criminelle. C’est un suicide, parce que, en Syrie,
ces belligérantes sont des syriens contre syriens en non pas des syriens contre
des ennemies de l’étranger. Des syriens rebelles contre des syriens du pouvoir.
Pour le pouvoir. Une guerre d’attrition qui, s’elle continuerait, détruirait
complètement ce beau pays. On ne sait si cette guerre syrienne est un épilogue
de la ”Printemps arabe”, ni si elle fait parties d’une stratégie de diviser le
Moyen Orient et de l’en tenir sous tensions, conflits et guerres, mais ce qu’on
se passe en Syrie est dramatique. Il y a vraiment des solutions viables pour
Syrie ?

1. Război și haos

Î

n Siria este război. Un război civil, care, după unele date, a făcut peste
90.000 de morți din rândul civililor. Probabil că numărul victimelor acestei
confruntări absurde este și va fi mult mai mare, întrucât o astfel de înfruntare nu se
desfășoară, ca odinioară, pe un câmp de bătaie, între două armate care stau față în
față, în dispozitive de luptă, și, după ce s-a dat semnalul de atac, se năpustesc una
asupra celeilalte, toată drama consumându-se acolo, în spațiul luptei – un spațiu
eroic –, ci după cu totul alte reguli. De fapt, după niciuna. Războiul din Siria este
unul de tip asimetric, în care rebeli înarmați (Dumnezeu știe de către cine și de ce!?)
cu armament ușor, dar tot sirieni, atacă o armată regulată, dar tot siriană, iar o armată
regulată – armata guvernului acelei țări – atacă grupurile de rebeli, evident, cu
mijloacele pe care le are la dispoziție: arme ușoare, armament greu, tancuri, tunuri,
avioane și, după afirmațiile unora dintre marile puteri ale planetei Pământ, mai ales
ale puterii americane, și cu arme chimice. Alții, precum Iranul, spun că atacul a fost
efectuat de rebeli, pentru a genera o intervenție din afară în sprijinul lor, dar, dacă
este adevărat, e greu de înțeles cum de au avut acces la astfel de mijloace care, după
toate regulile, ar trebui să fie foarte bine păzite.
Aceste arme chimice, cum bine se știe, sunt arme de distrugere în masă. Iar
în Siria ele se află sub controlul armatei, adică al puterii. Dacă atacul s-a produs
de rebeli, atunci cu siguranță el a fost efectuat în cârdășie cu unii dintre cei care
păzesc aceste depozite și care nu agreează regimul lui Assad, cu dezertori sau chiar
cu persoane importante din arealul puterii care agreează noua ordine sau care înțeleg
că zilele acestui regim sunt numărate și vor să-și creeze o altă perspectivă pentru
viitor. Dar tot arme de distrugere în masă sunt și cele nucleare, pe care la au în dotare
marile puteri ale lumii – Statele Unite, Rusia, China, Franța, Marea Britanie – și, mai
recent, India, Pakistanul și Israelul. Poate și alte țări, precum Coreea de Nord, sau
unele care nu le produc, dar le pot sau le-ar putea cumpăra… Cu alte cuvinte, ”cine
poate oase roade, cine nu, nici carne moale.”…
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Scriem și spunem acest lucru, nu pentru a reproșa ceva cuiva, Doamne
ferește!, ci doar pentru a releva încă odată și încă odată – dacă ar mai fi necesar, dar,
probabil, că va fi mereu necesar să spunem lucrurilor pe nume – că lumea nu este
nici egală pe deplin, nici coerentă pe deplin și nici dreaptă pe deplin, ci doar inegală,
divizată, conflictuală și foarte nedreaptă, chiar prin modul în care încearcă să facă
dreptate. Nedreptatea, ca și imposibilitatea egalității, vine din faptul că ”interesul
poartă fesul”, iar interesele lumii sunt atât de complexe și de complicate, încât nici
soarele n-ar fi pe cer dacă n-ar fi ele să-l vadă și să-l partajeze.
Toate armele de distrugere în masă sunt îngrozitoare și, după o posibilă logică
deontică, toate ar trebui distruse imediat și necondiționat. Dar, din păcate, nu s-a
întâmplat, în istoria omenirii, și, probabil, nu se va întâmpla niciodată acesteia ca
vreo țară (și cu atât mai puțin vreo mare putere) să renunțe de bună voie și nesilită de
nimeni la o armă pe care o are. Cel care deține o armă (performantă sau nu) va renunța
la ea numai și numai dacă n-are încotro sau dacă descoperă alta mai performantă.
Raporturile între state, ca între oricare alte entități, sunt raporturi bazate, în primul
rând, pe putere. Putere economică, putere financiară, putere a cunoașterii, putere
militară etc. Chiar și atunci când vor dispărea statele și alte entități organizaționale
le vor lua locul (dacă se va întâmpla vreodată așa-ceva), raporturile între acestea
(inclusiv cele de colaborare și parteneriat) se vor baza tot pe putere. Puterea mai
mare va impune un anumit tip de comportament celei mici, iar cea mică va face tot
posibilul pentru a compensa sau decompensa cumva puterea care mereu va tinde
spre discreționar a celuilalt, mai cu moț ca el. Aceste afirmații simple, simpliste,
chiar vulgare sunt cât se poate de adevărate. Puterea domină de milenii lumea, iar
lumea în care trăim este construită pe arhitecturi de putere. Inclusiv raporturile dintre
partidele politice dintr-o țară sunt, din ce în ce mai mult, tot raporturi de putere. Cei
din opoziție fac tot posibilul – la limita legii și, de multe ori, chiar în afara acesteia
– pentru a cuceri puterea politică. De la mijloacele politice legale, la mijloacele
politice violente nu este decât un singur pas. Iar acest pas s-a făcut și în Siria.
Și în Siria, ca în oricare altă țară în care a izbucnit sau izbucnește un război
civil, bătălia se dă pentru putere. Pentru puterea politică. De o parte, se află guvernul,
forțele și mijloacele de care dispune, adică puterea în exercițiu, iar de cealaltă parte,
rebelii nemulțumiți de guvern și de cel care-l conduce, dictatorul Bashar El-Assad,
care provine din minoritatea alauită și nu se află pe placul rebelilor. Este greu de
spus cu precizie pe placul cui se află acest personaj, dar este ușor de înțeles pe placul
cui nu se află. Rebelii vor să smulgă, pentru ei, această putere. Motivul lor? Assad
este un dictator, nu a făcut reforme și nu mai are ce să caute în fruntea națiunii. De
ce nu este dat jos prin alegeri democratice? Simplu – vor spune rebelii. Pentru că a
acaparat puterea și alegerile nu mai contează! Puterea în exercițiu spune însă altceva.
Spune că rebelii sunt înarmați de forțe din afară, care vor să treacă Siria în tabăra
occidentală, s-o supună interesului occidental și, prin aceasta, să divizeze și mai mult
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Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu, să distrugă sau să izoleze inamicii Israelului
și pe cei ai interesului occidental în zonă și să aservească țara marii finanțe.
Dacă rebelii au dreptate și puterea actuală trebuie înlăturată cu orice preț,
întrucât face foarte rău Siriei și sirienilor, atunci ar fi normal ca întreaga populație
validă sau cea mai mare parte a ei să treacă de partea rebelilor, să genereze manifestații
masive, ca în Egipt, spre exemplu, și, în douăzeci și patru de ore, să-l spulbere pe
Assad, cu toată armata lui și cu tot sprijinul pe care-l primește din partea Iranului și
Rusiei. Când poporul se ridică (dacă se ridică cu adevărat și nu este ridicat de alții),
nimic și nimeni nu-l poate opri.
Dacă puterea actuală siriană are dreptate, așa cum susține, atunci de ce
populația îi tolerează pe rebeli și nu sprijină armata și guvernul pentru a nimici
aceste grupuri înarmate sau pentru a le dezarma? Desigur, unii vor spune că, între
două forțe înarmate, populația nu are nicio putere, ci devine doar o victimă. Ceea
ce, de asemenea, este foarte adevărat. Dealtfel, ca răspuns la această situație foarte
gravă, milioane de sirieni s-au refugiat în afara granițelor Siriei.
Se pune, totuși, o întrebare tranșantă: Oare, Siria – această țară cu un trecut
impresionant și un sistem de valori remarcabil – este sfâșiată de un război civil
teribil pentru simplul fapt că Assad nu vrea să cedeze puterea? Răspunsul poate fi
afirmativ. Se cunosc multe cazuri în istorie în care un om ajuns la putere a declanșat
un război sau o confruntare complicată și o întreagă țară nu a fost capabilă să scape
de un dictator sau de un personaj malefic, a cărui putere discreționară se baza pe o
structură de rețea ce menținea, în favoarea sa, părți dintre instituțiile de forță sau
elemente influente ale acestora. Puterea malefică folosește ca arme esențiale șantajul,
diversiunea, corupția și inducerea în eroare. Un astfel de tip de putere există în multe
țări, inclusiv în România, dar mecanismele democratice pot s-o contrabalanseze și
chiar s-o înlăture, atunci când vicierea clasei politice nu a atins cote alarmante.
În cazul Siriei, lucrurile sunt mult mai complicate. Siria nu se înscrie pe deplin
în lanțul revoltelor din Primăvara arabă, nici în cel al situațiilor din țările pe care un
președinte american – George W Bush – le-a inclus în așa-numită axă a răului. Siria
este o țară foarte importantă din punct de vedere geopolitic și geostrategic, întrucât
se situează într-o zonă în care politicile statelor sunt pe muchie de cuțit, iar interesele
marilor puteri și ale comunității internaționale – în măsura în care acceptăm acest
termen – sunt nu doar diferite, ci și conflictuale. În spatele Israelului se află Statele
Unite și chiar Uniunea Europeană, în spatele Siriei și al Iranului se află, într-un
fel, interesele Rusiei, ale Chinei, în timp ce Turcia, țară care urmează un parcurs
de aderare la Uniunea Europeană, dar care, în esența ei, este o țară islamică, are o
poziție cu totul specifică, nefiind pe deplin nici cu Estul, nici cu Vestul, ci doar cu
interesul ei vital, în condițiile în care nu se află în relații foarte bune cu niciunul
dintre vecinii săi, dar care are o problemă internă foarte gravă și pe termen lung –
problema kurdă. Războiul din Siria nu este pe placul Turciei. Dar, indirect, Turcia
sprijină rebelii și dorește înlăturarea lui Assad de la putere, chiar dacă negociază
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cu Iranul posibile soluții pentru ieșirea din această criză. Să nu uităm că Siria este
dependentă de cursurile de apă care izvorăsc din Turcia, iar Turcia are cam aceeași
problemă cu Siria pe care a avut-o și cu Irakul privind autonomia populației kurde
și posibilitatea amplificării mișcărilor de separare teritorială ale acestei populații în
întreaga zonă kurdistană, dacă Siria se dezmembrează și kurzii sirieni obțin, ca în
Irak, o autonomie teritorială semnificativă.
Siria este o țară ca oricare alta. Din păcate, ea se află într-o zonă extrem de
sensibilă din punct de vedere geopolitic (ca presiuni ale intereselor) și geostrategic
(ca spațiu posibil de confruntare violentă a forțelor, mijloacelor, resurselor și
acțiunilor entităților care se bat pentru această zonă de importanță vitală pentru
viitoarele configurații energetice și civilizaționale). O Sirie mult slăbită, destabilizată
și fragmentată este pe placul Israelului, dar nu și în condițiile în care o astfel de țară
ar putea deveni un teritoriu haotic, foarte prielnic pentru recrudescența formațiilor
care ar putea ataca, împreună cu cele din sudul Libanului, teritoriul israelian.
Situația este însă mult mai complicată decât cea pe care o prezintă analizele.
RUSIA
TURCIA

IRAN

ISRAEL

HAMAS

QATAR
LIBANEZI
ȘIIȚI
ARABIA
SAUDITA SI
STATELE
DIN GOLF

LIBANEZI
SUNNIȚI

AL QAEDA
SISSI
ASSAD
EGIPT
SUA

REBELI

Susținere (prietenie)
Respingere (tensiune)
Indiferență (neutralitate)

Pentru că Siria nu este numai o problemă generată de bătăliile interne pentru putere,
ci și una mult amplificată de impactul acestora asupra echilibrului strategic din zonă.
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Miza Siriei este, deci, una geostrategică. Și, evident, geopolitică.
S-a ajuns deja prea departe. Între forțele care se războiesc pe întreg teritoriul
țării cu greu mai pot fi create suporturi de posibilă reconciliere. De aici nu rezultă
că ele trebuie lăsate să se războiască până la ultimul cartuș, distrugând tot ce s-a
creat de-a lungul mileniilor în această frumoasă țară. Dar o soluție de compromis
este din ce în ce mai dificilă. Mai ales că și atitudinea vecinilor Siriei, a țărilor
arabe, a grupărilor confesionale și a marilor puteri este cât se poate de partajată și
de complicată, așa cum, dealtfel, este întregul Orient Apropiat, ca și întregul Orient
Mijlociu, zonă geostrategică esențială aflată într-un permanent război de atriție, în
sine, cu sine, cu marile puteri și cu restul lumii.
Un bloger egiptean2, a desenat o sociogramă a zonei, pe tema relațiilor de
prietenie (atracție), tensiune (respingere) și de neutralitate (indiferență) dintre
cincisprezece entități (state, organizații, grupări religioase) din zonă sau interesate de
zonă, care, deși incompletă, ni se pare a fi foarte sugestivă pentru ceea ce se întâmplă
nu doar în Siria, ci în întregul Orient Apropiat și chiar în Orientul Mijlociu. Întrucât
ni se pare foarte interesantă pentru această analiză, o reconstruim în elementele ei
esențiale. (Figura nr. 1)
Ziare.com a preluat această schemă, pe care, mai înainte, o reprodusese și
The Washington Post, precizând că, în schemă (de fapt, o sociogramă) sunt două feluri
de țări: cele care sunt angrenate în conflicte (Egipt, Siria, Liban) și cele care se amestecă în
acestea (SUA, Rusia, Iran, Arabia Saudită, Turcia, Qatar și Israel), deci care au un anumit
interes să o facă. Sissi este generalul egiptean Abdel Fatah al-Sissi, cel care conduce

regimul militar de la Cairo, după înlăturarea președintelui Mohammed Morsi.
Sociograma, prezentată în Figura nr. 1, este destul de explicită, dar relațiile sunt
mult mai complicate. Ea sugerează doar cât de complicate sunt și cât de periculoase
pot deveni.
Figura nr. 1 Relații în Orientul Apropiat și Mijlociu
Din această sociogramă rezultă, între altele, că Assad este sprijinit doar de
Iran, de Rusia și de Libanezii șiiți, în timp ce rebelii sunt susținuți de Statele Unite,
Turcia, Libanezii sunniți, Israel, Hamas, Al Qaeda, Arabia Saudită, Qatar și respinși
de Rusia, Iran și libanezii șiiți.
Această situație dă de gândit în ceea ce privește legitimitatea regimului și a
rebelilor în ochii lumii arabe și în cei ai marilor puteri interesate de zonă. Dacă rebelii
primesc un sprijin atât de substanțial din partea unui mare număr de țări, inclusiv de
la gruparea Al Qaeda (opt țări și organizații), ca și de la unele dintre țările europene,
necuprinse în sociogramă, și doar de trei (Iran, Rusia și Libanezii șiiți) îi resping,
iar regimul lui Assad primește sprijin doar de la trei entități (Rusia, Iran și Libanezii
șiiți), dar nici de la aceștia pe deplin, iar majoritate sunt împotriva lui, înseamnă că
2

http://www.ziare.com/international/siria/harta-conflictului-din-orientul-mijlociu-pe-intelesul-tuturor-1253755
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soarta acestui regim sau cel puțin a președintelui Assad este deja pecetluită. Oricum,
președintelui Assad îi va fi din ce în ce mai greu să controleze situația și să rămână
la putere. Mai ales în lipsa unui sprijin național masiv.
Acesta pare a fi trendul. Dacă n-ar fi și alte interese strategice majore în zonă,
am putea crede că tot ce se întâmplă acum în Siria este un act de sinucidere națională,
politică, economică și militară. Dar Siria a fost – și încă este – una dintre țările bine
înarmate din zonă, iar acest lucru nu poate fi nici pe placul Israelului, nici pe placul
celor care se află în război cu civilizația arabo-islamică, nici pe placul unora dintre
țările vecine.
S-ar putea însă să existe și alte fațete ale unei realități greu de relevat și de
analizat în toate detaliile și implicațiile ei, cum este cea din Siria și cea din Orientul
Apropiat. Nodul acesta gordian este atât de încâlcit, încât nici măcar o sabie din
oțelul cel mai pur nu-l mai poate tăia. S-ar putea ca, din astfel de tensiuni – care
par a fi oarecum utile pentru ținerea Orientului Apropiat și îndeosebi a Orientului
Mijlociu în stare divizată și conflictuală –, să izbucnească, în anumite condiții, un
război regional pustiitor și chiar unul de mai mare amploare. Să nu uităm că Orientul
Mijlociu se înscrie în coridorul energetic al lumii, iar omenirea se află într-o criză
profundă. Mediul internațional de securitate este atât de tensionat și atât de fragil,
încât, oricât de jos ar fi un conflict, el poate degenera, în anumite condiții, într-un
război care poate scăpa de sub orice control.
Oricum, prin acest război de-a dreptul stupid (dacă era absolut necesar, Assad
putea fi dat jos de către populație, prin vot3), capacitatea de apărare a Siriei și puterea
ei militară au fost dramatic slăbite, ceea ce este în avantajul Israelului, care are tot
interesul ca țările arabe sau islamice ostile să aibă o putere militară cât mai redusă.
Un război de atriție, în zonă, ar fi cât se poate de benefic pentru Israel, țară care se
confruntă cu o problemă arabă extrem de complexă. Cu cât războiul va dura mai
mult în Siria, pe cât posibil și cu implicarea vecinilor, inclusiv a Iranului, cu atât va
fi mai bine pentru Israel. Dar, cum tot răul e, uneori, spre bine, s-ar putea ca și binele
să genereze, uneori, răul. Și încă răul cel mare. Pentru că, un război în apropierea
frontierelor Israelului ar putea fi un focar de amplificare a războiului asimetric dus de
o parte a lumii arabe, inclusiv prin mijloace teroriste, împotriva acestei țări.
2. Armata
Deși, după toate datele, armata siriană este destul de bine dotată și cu efective
numeroase, iar rebelii nu dispun sau n-ar trebui să dispună nici pe departe de
mijloacele pe care le are armata guvernamentală, bătălia între cele două forțe este,
Această afirmație trebuie luată în relativitatea ei, întrucât, atunci când ai puterea, iar instituțiile statului sunt controlate de adepții tăi, de rudele tale și de prietenii tăi, votul nu contează, așa cum nici în România n-a contat votul de
demitere a președintelui țării exercitat de 7,4 milioane de români, din cei 8,5 câți s-au prezentat la urne, pe motiv că
n-a fost mai mare de jumătate din numărul alegătorilor, în situația în care nimeni nu știa cu precizie care este acest
număr al alegătorilor din România și cam pe unde se aflau ei la ora referendumului…
3
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totuși, destul de echilibrată. Cum se explică acest lucru?
Siria dispune încă de o armată puternică și destul de bine dotată. Occidentul
știe acest lucru, iar Rusia nu se sfiește să afirme că o victorie a Occidentului asupra
Siriei nu ar fi deloc ușoară. Mai mult, se preconiza că armata siriană va pierde rapid
conflictul cu rebelii. ”Au trecut doi ani și ea este pe punctul de a-l câștiga” spunea,
pe HuffPost, Philipe Migault, specialist în conflicte armate și director științific la
Institutul de Relații Internaționale și Strategice (IRIS). 4
După Iordania, Siria are (avea) cea mai puternică armată din lumea arabă, chiar
dacă, în cele două războaie civile, capacitățile sale au suferit reduceri substanțiale.
Armata siriană are un efectiv de 178.000 de oameni (110.000 în forțele terestre,
5.000 în forțele navale, 27.000 în forțele aeriene și 36.000 în apărarea antiaeriană.
Rezerva acestei armate este de 314.000 rezerviști pentru forțele terestre – cei mai
mulți dintre ei deja mobilizați –, 4.000 de rezerviști pentru forțele navale, 10.000
pentru forțele aeriene și 20.000 pentru apărare antiaeriană.
Un rol important îl au aici și forțele paramilitare. În 2009, apreciază Institutul
Internațional de Studii Strategice (IISS), aceste forțe aveau un efectiv de 108.000
oameni, dintre care 8.000 pentru jandarmerie (Ministerul de Interne) și 100.000 în
milițiile populare ale Partidului Baas, care se află la putere din 1963.
Aceste capacități, conform evaluărilor IISS, au fost diminuate din cauza
războiului, dezertărilor și pierderilor suferite. Funcțiile de comandă importante din
armata siriană sunt ocupate de alauiți și de creștini, care nu au altă opțiune decât
să rămână fideli lui Bashar Al-Assad. Președintele sirian poate conta pe 50.000 de
oameni care alcătuiesc un nucleu solid și disciplinat.
Armata siriană dispune de 4.900 de tancuri (cifra a fost, probabil, diminuată în
timpul războiului civil), de un număr important de rachete, al cărui comandament se
găsește la Alep, în Nordul țării, de 365 avioane de luptă, din cele 555 pe care le avea
în 2009, cele mai multe dintre ele de fabricație sovietică.
Un analist militar american aprecia că scoaterea din luptă a forțelor aeriene și
navale este o chestiune relativ facilă pentru Occident. Lovirea pistelor de decolareaterizare și a porturilor ar fi suficientă, iar pentru aceasta nu este nevoie decât de trei
nave și 24 de avioane de luptă. Evident, aceste nave americane, la care s-au adăugat
încă patru, se află deja pe poziții în Mediterana.
Forțele din apărarea antiaeriană au fost mai puțin afectate de războiul civil
și au în dotare mai multe mii de rachete sol-aer de fabricație rusă, unele foarte
moderne, cum ar fi, spre exemplu, complexele S-300. Folosirea de către Occident
a unor rachete cu bătaie de 1200-1300 km ar fi eficientă (rachetele de croazieră
Tomahawk au o bătaie de 2.500 km). Dar loviturile aeriene ar fi riscante, întrucât
apărarea antiaeriană siriană ar reacționa prompt și s-ar înregistra pierderi grele.
Arsenalul chimic sirian este considerat cu fiind unul dintre cele mai importante
4
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Sursa:

http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/28/moyens-armee-syrienne-loyal-bachar-al-assad_n_3823668.
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din Orientul Mijlociu. Până în momentul intervenției lui Vladimir Putin, Siria nu
era semnatară a Convenției asupra interzicerii armelor chimice. Siria nu era deci
membră a OIAC, cea care controlează aplicarea acestei convenții.
Programul chimic sirian, generat prin anii 1970, era menit, așa cum subliniam
mai sus, să contrabalanseze programul nuclear izraelian. Arsenalul chimic sirian
cuprinde substanțe precum Sarinul și VX, gaze neurotoxice de luptă de dată relativ
recentă, dar și vechi substanțe cum ar fi iperita, azot iperita, levizita și altele. După
unele aprecieri, arsenalele chimice siriene se află în depozite și sunt de ordinul a
câteva mii de tone, o cifră mult superioară arsenalelor chimice ale lui Gaddafi.
Un studiu al IISS elaborat în martie 2013 arăta că, datorită dezertărilor, armata
siriană s-a redus la 50.000 de oameni fideli, din 220.000, cât erau efectivele ei cu doi
ani în urmă. Pare o reducerea dramatică, dar semnificativă pentru mersul situației
tactice, operaționale și strategice din acest război.
Compunerea Forțelor Armate Siriene este, potrivit unor date culese din surse
deschise, următoarea:
Forțele Terestre siriene:
După Globalsecurity.org, forțele terestre siriene se compun din:
Corpul 1 Armată (Damasc) cu:
- Divizia 5 Blindată;
- Divizia 8 Blindată;
- Divizia 9 Blindată;
- Divizia 7 Mecanizată;
- patru regimente independente care aparțin Forțelor Speciale.
Corpul 2 Armată (Zebdani) cu:
- Divizia 1 Blindată;
- Divizia 3 Blindată;
- Divizia 11 blindată;
- Divizia 4 Mecanizată
- Divizia 10 Mecanizată.
Corpul 3 Armată cu
- Divizia 2 Blindată de Rezervă (Alep);
- Brigada de apărare de Coastă ;
- unități independente: 4 brigăzi de infanterie, 1 brigadă de grăniceri, 1
regiment blindat, 1 regiment de Forțe speciale
Comandamentul rachetelor (Alep)
- 3 brigăzi de rachete fiecare cu un batalion de FROG 7, un batalion de SS-21
Scarab și 1 batalion de SS-1 Scud
Garda Republicană
- 3 brigăzi blindate;
- 1 brigadă mecanizată;
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- 1 regiment de artilerie.
Garda Republicană este destinată să apere Damascul și persoanele importante.
Bashar el-Assad a fost colonel în una dintre aceste brigăzi.
Alte unități independente
- 2 brigăzi de artilerie;
- 2 brigăzi antitanc;
- Divizia 14 Forțe Speciale (3 sau 4 regimente);
- 10 regimente de Forțe Speciale.
Unități de rezervă:
- Diviziile 12 și 13 Motorizate (formate de Divizia 2 Blindată de Rezervă;
- Brigada 30 Infanterie;
- Brigada 3 Artilerie;
- Două regimente blindate
Forțele terestre siriene dispun de următorul echipament:
Tancuri:
- 500 T-80;
- 122 T-72M;
- 1478 T-72;
- 1800 T-62 M/K;
- 2000 T-54/55.
Vehicule blindate:
- de luptă pentru infanterie: 2.100 BMP-1; 100 BMP-1; 300 BMP-3;
- de transport trupe: > 1500 BTR-40/50/60/152 și OT-64 ;
- de cercetare : 600 BRDM-2 ; 125 BRDM-2Rkh
Artilerie :
- autopropulsată: 380 2S1 de 122mm; 50 2S3 de 152 mm;
- tractată: 600 D-30 de 122 mm; 600 M-46 de 130 mm; 20 M-55 de 152 mm;
10 S-23 de 180 mm.
Artilerie antiaeriană:
- 400 ZSU-23-4; 675 S-60 de 57 mm; 650 ZSU-23-2 de 23 mm; 300 M-1939
de 37 mm; 25 KS-19 de 100 mm.
Rachete
- antitanc ghidate: AT-3 Sagger; AT-4 Spigot; AT-5 Spandrel; AT-7Saxhorn;
AT-1o Stabber; AT-14 Kornet, Milan;
- apărare antiaeriană: SA-7 Grail; SA-9 Gaskin; SA-13 Gopher; SA-17 Grizzy;
SA-22 Greyhound;
- sol-sol: 30 SS-1 Scud-B/C; 18 SS-21 Scarab; 18 FROG-7; M-600;
- apărare de coastă: o baterie Bastion însoțită de rachete antinavă supersonice
Iakhont.
Lansatoare de grenade și de rachete:
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- RPG-7; RPG-9 Vampyr; 280 BM-21 de 122 mm; 200 Type 63 de 107 mm.
Mitraliere:
- KPV de 14,5 mm; DShK de 12,7 mm; NSV de 12,7 mm; PK de 7,62 mm.
Armament ușor:
- puști de asalt: AK-47 de 7,62 mm; AK-74 de 5,45 mm; m-16A1 de 5,56 mm
(la Forțele Speciale);
- puști de precizie: SVD Dragunov de 7.62 mm.
Pistolete-mitralieră:
- Pentru Forțele Speciale: Berete model 12 de 9 mm; MP-5K de 9 mm; UZI
de 9 mm.
Forțele Aeriene siriene
Forțele Aeriene siriene dispuneau, de 435 avioane (reduse la 335) și 98 de
elicoptere.5
Forțele aeriene siriene au participat la Războiul de șase zile, la Războiul
Kippur și la primul război din Liban, în timpul războiului civil libanez.
În timpul războiului Kippur, pe frontul sirian, avioanele MiG 21 au obținut
30 de victorii confirmate împotriva aviației israeliene, dar 29 de MiG 21 au fost
doborâte de Tsahal ;
Pe 19 aprilie 1974, un MiG 23 sirian a doborât 2 F-4E israeliene, dar a fost la
rândul lui doborât, din eroare, de o rachetă sol-aer siriană (confundarea semnelor de
identificare).
În 1981, două avioane MiG 25 siriene au fost doborâte de avioane F-15
israeliene.
În timpul invaziei Libanului din 1962, numeroase avioane MiG 23 siriene au
fost doborâte de avioane de vânătoare israeliene. Pe 26 aprilie 1982, două MiG-23
siriene au doborât două A-4 SkyHawk israeliene în nordul Libanului. Elicopterele
Gazelle siriene au angajat lupta cu blindatele israeliene. În 200 de ieșiri au distrus
100 de blindate și numeroase alte vehicule, dar șase dintre ele au fost doborâte.
Pe 21 octombrie 1989, un Britten-Norman turc din serviciul topografic a
fost doborât de 2 MiG 21 în apropiere șantierului barajului Atatürk, la 20 km, în
interiorul Turciei.
Pe 14 septembrie 2001, două Mig 29 siriene au fost doborâte de 2 F-15 care
însoțeau un AWACS israelian.
Pe 216 septembrie 2013, un elicopter Mil Mi-17 a fost doborât de armata
turcă pentru că a violat spațiul aerian al Turciei.
Avioane de luptă :
- 62 MiG-29 ;
5

:
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- 38 MiG-25 dintre care 25 sunt operaționale ;
- 173 MiG-23;
- 162 MiG-21
Avioane de atac:
- 20 Su-24;
- 50 Su-22.
Avioane de antrenament:
- 23 L-39 Albatros (44 L-39ZA et 55 L-39ZO folosite după 18983 pentru
antrenament) ;
- 35 MBB 223 Flamingo;
- 6 MFI-17 Mushshak;
- 36 Yakovlev Yak-130 comandate în 2012;
Avioane de transport :
- 4 Antonov An-26;
- 4 Il-76;
- 2 Falcon 20;
- 1 Falcon 900;
- 6 Yakovlev Yak-40.
Elicoptere de atac:
- 36 Mil Mi-24;
- 42 SA-341 Gazelle;
- 20 Mil Mi-2.
Elicoptere de transport:
- 138 Mil Mi-8; Mil Mi-17
Forțele Navale siriene
Efectivele forțelor navale siriene sunt, după unele date 3700 de oameni, după
altele 5000, la care se adaugă 2500 de rezerviști. După cum se vede, Siria nu are
pretenții de putere navală, deși flota ei se află în Mediterana.
Bazele navale siriene se află în porturile Al Badya, Baniyas, Lattaquié și în
cel mai important, Tartus. Tot în acest port se află și singura bază navală rusească
din străinătate. Baza militară navală rusească s-a constituit aici în urma unui acord
sovieto-sirian semnat în 1971. Aici a operat Escadra 5 operațională care, pe timpul
sovieticilor, se opunea Flotei 6 americane.
În timpul războiului Kippur, în bătălia de la Lattaquie, au fost distruse mai
multe nave siriene, iar restul flotei a devenit neoperațională.
În 1991, Escara a 5-a rusă a fost retrasă. Navele de război rusești au trecut
destul de rar prin această bază după 1991.
Cu prilejul crizei siriene, ele au revenit în Marea Mediterană, poziționându-se
într-o zonă favorabilă pentru a descuraja un atac prin surprindere împotriva regimului
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Assad și, în același timp, pentru a demonstra că Flota de Război a Rusiei renaște.
Purtătorul de rachete de croazieră Moskva a părăsit Marea Neagră și, împreună
cu alte nave, a sosit în Mediterana. Fregatele purtătoare de rachete de croazieră
americane sunt și ele la fața locului.
Forțele Navale siriene nu sunt dintre cele care ar putea să ducă un război pe
mare. Două Petya II, de la sovietici, cu două turele bitub de 76 mm, patru lansatoare
de rachete ASM RBU-2500, două sisteme de largare a unor încărcături în mare, 22
de mine și lansatoare de torpile de 460 mm și un triplu lansator de 533 mm.
Se adaugă 4-8 nave de patrulare din clasa Osa I și 8-12 din clasa Osa II,
purtătoare de rachete SS-N-2 Styx, 5-9 vedete rapide lansatoare de rachete din clasa
Komar, 3 nave de debarcare amfibii din clasa Polnochny-B, 1 navă de minare din
clasa Sonya, 3 nave de minare din clasa Yevgenya, 2 submarine din clasa Romeo
și Escadronul de elicoptere antisubmarin 618 compus din: Kamov Ka-Hormone; 4
Kamov Ka-28 (Helix A); 20 Mi-14 PL (Haze-A).
În total, Forțele Navale siriene au 41 de unități cu 2 fregate, 38 de nave de
coastă și patru dragoare de mine.
3. În loc de concluzie
Situația este destul de gravă. Orice s-ar spune, Siria nu are capacitatea și
capabilitatea de a se apăra împotriva unei intervenții militare din afară, efectuată cu
sau fără mandat ONU, mai ales în situația în care țara este sfâșiată de un sângeros
război civil. De aceea, atacul cu arme chimice efectuat în suburbiile capitalei
siriene ar fi putut avea rolul de fait accompli (creat sau apărut ca urmare a prostiei
puterii), ce ar fi putut fi folosit pentru justificarea publică a unei intervenții militare.
Mulți adepții ai unei soluții de forță au fost foarte vocali în acele zile. Însuși Barak
Obama, care numai de folosirea abuzivă a forței nu poate fi bănuit, sub presiunea
unor politicieni, a optat pentru o intervenție limitată, care ar fi vizat pedepsirea lui
Assad, pentru folosirea armei chimice, în sensul că omenirea, mai exact, comunitatea
internațională nu acceptă ca astfel de fapte să rămână nesancționate. O astfel de
intervenție în forță, probabil, prin lovirea bazelor armatei siriene nu era nici pe
departe doar ”pedepsitoare”, întrucât nu toate bazele au participat la acel atac și,
chiar dacă se dau asigurări certe că atacul chimic a fost efectuat de către forțele
lui Assad, nu există încă dovezi foarte clare în acest sens. Mai mult, o intervenție
pedepsitoare, fără mandat al CS al ONU, nu se înscrie nici în dreptul internațional,
nici în logica folosirii forței armate. Că, după unii, Assad ar merita să fie spânzurat,
este o problemă, dar nimeni nu-l poate pune nici în ștreang, nici la zid, fără decizia
unui tribunal, fără a se respecta legea. Pot exista multe, foarte multe scenarii în
legătură cu folosirea acestor arme chimice, de la înscenare, la abuz criminal. Dar
acest caz trebuie cercetat. Pe de altă parte, chiar dacă Siria nu a semnat acordul cu
privire la interzicerea armei chimice, un atac cu astfel de arme nu poate fi luat ca
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un fapt divers, ca o acțiune tactică fără importanță strategică, ci, dimpotrivă, ca o
acțiune brutală, barbară, împotriva ființei umane și a civilizației, care merită a fi
drastic sancționată. Dar nu oricum.
Probabil că, în timp, va ieși la iveală întregul adevăr. Este necesar acest lucru,
întrucât cea mai mare amenințare la adresa păcii și securității planatei o prezintă, pe
lângă cea financiară, uriașul arsenal de arme de distrugere în masă care s-a acumulat
pe planeta Pământ. Și, de aceea, Planeta trebuie să fie foarte atentă cu armele sale.
Dar problema cea mai gravă din Siria, din Orientul Apropiat, din Orientul
Mijlociu și din lume nu este doar acest atac forte murdar – care, ce-i drept, reprezintă
un summum al violenței din această țară –, ci războiul însuși. ONU, prin Consiliul
său de Securitate, ar trebui să ia toate măsurile pentru a opri sau îngheța aceste
confruntări și a genera o soluție de pace.
Soluția propusă de Vladimir Putin și acceptată de americani – de trecere a
armelor chimice siriene sub control ONU și distrugerea lor – este un paliativ. Această
acțiune, salutară din punct de vedere umanitar, este cât se poate de necesară. Dar ea
înseamnă schimbarea radicală a raportului de forțe între Siria și Israel, dispariția încă
a unei posibile amenințări la adresa Israelului, ceea ce poate fi, desigur, benefic, dar
nu soluționează războiul sângeros din Siria. Mai mult, așa cum rezultă și din cele
prezentate în Figura nr. 1, țările din zonă și marile puteri care au interese în zonă nu
caută soluții pentru rezolvarea conflictului, ci sprijină cu arme, muniții, logistică etc.
părțile aflate în conflict.
Or, în aceste condiții, este posibil ca războiul din Siria să se prelungească până
vor fi distruse toate infrastructurile și va fi nimicită toată populația care nu a reușit să
emigreze sau care s-a înrolat în cele două tabere, perspectivă inacceptabilă în secolul
al XXI-lea.
Trecerea armelor chimice sub controlul Națiunilor Unite nu rezolvă în nici un
fel problema războiului din Siria, ci doar creează unele premise ca astfel de arme
să nu mai poată fi folosite acolo. Dar și această afirmație este relativă, întrucât e
greu de exercitat un control asupra unor arme într-un teatru de război. Vor oare fi
destinate forțe care să pătrundă, cu mandat ONU, pe teritoriul sirian cu misiunea de
a asigura paza și securitatea acestor arme și, ulterior, transportul lor spre locurile
de distrugere? Dar această acțiune – foarte riscantă într-un teatru de război – ar dura
luni și chiar ani! Va fi obligat Assad să asigure transportul și distrugerea acestora?
În ce fel? Este foarte posibil ca înșiși sirienii să perceapă o astfel de măsură ca o
dezarmare a Siriei în fața Israelului și a celorlalte țări din zonă care ar putea profita
de acest efect. În bătăliile anterioare, deși n-a câștigat nici un război, armata siriană
a avut capacitatea de a-i produce pierderi inamicului. Războiul fratricid din Siria
a diminuat foarte grav această capacitate. S-ar putea ca Assad să aibă o soartă
asemănătoare celei a lui Gaddafi, dar viitorul guvern nu va mai avea la dispoziția nici
mijloacele, nici resursele necesare pentru a reface, în timp util, potențialul militar
al țării (desigur, în cazul în care țara nu se va dezmembra), potențial care are un
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rol foarte important în situația extrem de conflictuală din Orientul Apropiat și din
Orientul Mijlociu..
Noi considerăm că o conferință internațională privind conflictul sirian – chiar
dacă premisele unei soluții negociate sunt minime – ar putea genera, în condițiile
unor garanții politice și strategice credibile, un suport pentru soluționarea crizei,
chiar dacă pozițiile și opțiunile țărilor din zonă, ale marilor puteri interesate și ale
organizațiilor și organismelor internaționale sunt departe de a fi unitare.
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VALORIFICAREA BREVETELOR
DE INVENŢIE ROMÂNEŞTI
ÎN EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR
DE LA ROŞIA MONTANĂ
Conf. dr. ing. Gabriel I. NĂSTASE
Abstract
Proiectul Roşia Montană a pornit greşit, deoarece nu au fost consultaţi
specialiştii români (geologi, ingineri specialişti în exploatări miniere aurifere,
specialişti în ecologie şi economişti). Mai mult decât atât, datele concrete
ale afacerii de la mărimea zăcămintelor la cifrele economice au fost şi sunt
ţinute la secret(?!). Tehnologia de exploatare a zăcămintelor aurifere folosind
cianura, propusă de Gold Corporation SRL (GC SRL), este mult învechită,
chiar dacă ea mai este utilizată în ţări ca: SUA, Canada, Noua Zeelandă,
Italia, Finlanda, Spania şi Suedia.
În prezent, aurul se găseşte în particule foarte mici în compoziţia rocii,
drept pentru care companiile miniere trebuie să folosească diverse substanţe
chimice pentru a-l extrage din minereu.
Specialiştii din Baia Mare, în frunte cu Măluşel Viorel Alexandru, un
inginer chimist băimărean, au brevetat la OSIM, în anul 2012, o metodă
de extracţie care permite exploatarea eficientă a zăcămintelor de la Roşia
Montană fără niciun impact negativ pentru mediu. Mai mult, costurile ar fi
mai mici în comparație cu exploatările bazate pe cianuri.
Din păcate autoritățile românești ignoră această invenție.
Cuvinte-cheie: Roșia Montană, aur, extracție, brevete, românești
CAPITALIZING THE ROMANIAN INVENTION PATENTS IN
EXPLOITING THE DEPOSITS FROM ROSIA MONTANA
Reader Eng. Gabriel I. NĂSTASE
Abstract
Rosia Montana project started in a wrong way because the Romanian
specialists have not been requested advice (geologists, engineers specialized
in auriferous mines, specialists in ecology and economists). Moreover,
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actual data regarding the business, starting with the size of the deposits to
the economic data were and still are kept secret (?!). The mining technology
of auriferous deposits using cyanide, suggested by the Gold Corporation
LLC(GC LLC) is long outdated, even if it is still used in countries like: USA,
Canada, New Zeeland, Italy, Finland, Spain and Sweden.
At present, gold is found in very small particles in the rock`s composition,
so that mining companies use various chemical substances to extract it from
the ore.
Experts from Baia Mare, led by Malusel Viorel Alexandru, a
chemical engineer from Baia Mare, got a patent licence from the State Office
for Inventions and Trademark, in 2012, for an extraction method which allows
efficient exploitation of the deposits from Rosia Montana without any negative
impact on the environment. Furthermore, costs would be lower in comparison
with cyanide based exploitation.
Sadly, the Romanian authorities ignore this invention.
Key words: Roșia Montană, gold, extraction, patents, Romanian
METTRE EN VALEUR DES BREVETÉS ROUMAINES DANS
L’EXPLOITATIONS DES GISEMENTS DE ROSIA MONTANA
Résumé
Le projet Rosia Montana a commencé par des fautes. On n’a pas consulte
les spécialistes roumaines (géologues, ingénieurs spécialisé en exploitations
aurifères, spécialistes en écologie et des économistes). De plus, les donnes
concrétées de l’affaire (de volume des gisements au chiffres économiques) ont
été est sont tenues en secret. ( ?!) La technologie d’exploitation des gisements
aurifères en utilisant la cyanure, propose par Gold Corporation SRL (GC
SRL) est très vieille, même si on l’utilise en USA, Canada, Nouvelle Zélande,
Italie, Finlande, Espagne et Suède.
En présent, l’Aur se trouve dans les particules très petites en composition
de la rochelle et pour extraire l’Aur de stérile, il faut que les compagnies
utilisent diverses substances chimiques.
Ingénieur Măluşel Viorel Alexandru et son équipe ont obtenu, en 2012,
un brevet d’OSIM pour un méthode d’extraction qui permettrait l’exploitation
efficace des gisements de Rosia Montana sans aucun impact négatif sur
l’environnement. De plus, les coutes seraient minimales en comparaison
avec les exploitations basées sut cyanures. Dommage, les autorités roumaines
ignore cette invention. Pour quoi ?
Mots-clefs : Roșia Montană, l‘Aur, extraction, brevetés, roumaines
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C

ianura este una din substanţele cu proprietăţile chimice necesare
extragerii aurului în condiţii de siguranţă şi eficienţă, dar nu singura.
După mai bine de 100 de ani de folosire a cianurii în industria minieră, se cunosc
foarte bine modalităţile de utilizare şi neutralizare a cianurii astfel încât riscurile
pentru oameni şi mediu să fie minime.
În prezent, 90% din aurul extras la nivel mondial este obţinut prin utilizarea
tehnologiilor cu cianură. Ţările unde se foloseşte această tehnologie la exploatări
miniere sunt: SUA, Canada, Noua Zeelandă, Italia, Finlanda, Spania şi Suedia.
Este adevărat că, în fiecare an, se produce o cantitate de 1,4 milioane de tone
de cianură în întreaga lume, din care 13% este utilizată în procesarea aurului, restul
de 87% se foloseşte în diverse industrii precum producţia de mase plastice, adezivi,
produse de ignifugare, cosmetice, produse farmaceutice, industria alimentară.
După cum susţine Gold Corporation SRL, cianura nu este o substanţă
periculoasă, în condiţiile în care este folosită conform normelor stricte de protecţie.
În cazul proiectului minier de la Roşia Montană, chiar dacă Gold Corporation
SRL promite că asigură, prin procesul tehnologic şi planul de management al
cianurilor, siguranţă deplină a folosirii acestei substanţe, nu putem să nu ne întrebăm
de ce România nu foloseşte brevetul de invenţie nr. 126480, din 29.11.2012, pe
care-l deţine.
Specialiştii din Baia Mare, în frunte cu Măluşel Viorel Alexandru, un inginer
chimist băimărean, au brevetat la OSIM, în anul 2012, o metodă de extracţie care
permite exploatarea eficientă a zăcămintelor de la Roşia Montană fără niciun impact
negativ pentru mediu. Mai mult, costurile ar fi mai mici în comparaţie cu exploatările
bazate pe cianuri.
Din păcate autorităţile ignoră această invenţie.
Ce rezolvă această invenţie românească?
Se renunţă la utilizarea cianurilor, făcându-se apel la o tehnologie modernă.
Iar ignorăm inventatorii români, în beneficiul marilor corporaţii? Putem
lăsa la urmă aceşti cei dintâi creatori ai naţiunii?
În primul rând, aplicarea acestei invenţii ar satisface o problemă de demnitate
a poporului român.
În al doilea rând, această invenţie demonstrează că nu este necesară utilizarea
cianurii pentru extragerea aurului, deoarece se poate utiliza o soluţie de tiosulfat de
sodiu în mediu amoniacal şi un catalizator sub forma unei sări bivalente de cupru.
Simplu, nu?
Şi atunci de ce ne complicăm cu Gold Corporation SRL, lăsând elitele
româneşti la urmă?
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Tot la Baia Mare se experimentează şi extragerea aurului cu ajutorul unor
bacterii, metodă numită biominerit. Cu alte cuvinte, se experimentează o soluţie
inedită: „bacterii-mineri”1. Este vorba despre bacterii care, prin modul de hrănire,
despart în mod natural minereul de aurul de steril.
Biomineritul este o metodă 100% ecologică, folosită în Chile, Australia,
Brazilia şi Africa de Sud. Conform cercetătorului dr. Karen Olson-Francis, de
la Universitatea Open din Milton Keynes, Anglia, biomineritul va fi utilizat şi în
Cosmos, atunci când oamenii vor începe să exploateze resursele de pe alte planete.
Cu alte cuvinte, România, prin intermediul unei companii româneşti nou
create, poate exploata singură zăcământele pentru că are specialişti în domeniu.
Aurul poate fi extras şi prin asociere cu o firmă de specialişti cu o participaţiune
a statului care să fie în beneficiul României.
Exploatarea de la Roşia Montană, ca orice proiect economic, este deosebit de
complexă. În prezent, cea mai eficientă metodă de exploatare este cianurarea, care nu
este o tehnologie periculoasă dacă este utilizată corect, conform standardelor.
Dar, dacă există și alte metode – mai mult, acestea sunt create chiar de români
– de ce să nu le folosim?!
Probabil că o astfel de întrebare este de prisos. Toată lumea știe de ce. Din
același motiv pentru care aproape toată economia românească a fost pusă pe butuci
și țara adusă la stadiul de sapă de lemn…

1

GOLEA Sorin, Aurul poate fi scos şi fără cianură!, LIBERTATEA, nr. 7670/581, 15 septembrie 2013, p. 2
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UN POSIBIL PREMIU NOBEL:
ŞTEFANIA MĂRĂCINEANU
(1882-1944)
Prof. Liliana CONSTANTINESCU1
Material asigurat
de conf. univ. dr.
Gabriel I.NĂSTASE

A POSSIBLE NOBEL
MĂRĂCINEANU
(1882-1944)

PRIZE:

ŞTEFANIA

Prof. Liliana CONSTANTINESCU

Materials provided by Reader Gabriel I.NĂSTASE, Ph. D.
Abstract
Dictionaries on the History of universal science associate the year
1934 to the moment when Frederic Joliot Curie (1900 – 1958) and Irene
Loliot Curie discovered artificial radioactivity, a discovery for which, in the
following year (1935), the distinguished researchers won the Nobel Prize.
Making the discovery public, in one of that time`s newspaper “NEUES
WIENER JOURNAL” from the 5th of June 1934, Irene Joliot Curie stated: …
“We remember that the Romanian scholar, miss Maracineanu, announced in
1924 the discovery of the artificial radioactivity”…
Who is in fact this “Romanian scholar, miss MARACINEANU”
about whom Irene Joliot Curie remembers that she announced the discovery
of artificial radioactivity 10 years before the Curies, laureates for the Nobel
Prize for that discovery?
Key words: Ștefania, Mărăcineanu, radioactivity, primordiality

D

icționarele din istoria ştiinţei universale marchează anul 1934 ca fiind
momentul în care Frederic Joliot Curie (1900-1958) şi Irene Loliot Curie
au descoperit radioactivitatea artificială, descoperire pentru care, în anul următor
(1935), distinşii cercetători au primit Premiul Nobel. Făcând publică descoperirea,
1

Muzeograf principal
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într-unul din ziarele vremii “NEUES WIENER JOURNAL” din 5 iunie 1934, Irene
Joliot Curie spunea: ...“Ne amintim că savanta română, domnişoara MĂRĂCINEANU,
a anunţat în 1924 descoperirea radioactivităţii artificiale.”...
Cine este de fapt “savanta română, domnișoara MĂRĂCINEANU” despre care
Irene Joliot Curie îşi amintește că a anunţat descoperirea radioactivității artificiale
cu 10 ani înaintea soţilor Curie, laureaţi ai premiului Nobel pentru respectiva
descoperire?
Ştefania MĂRĂCINEANU, născută la Bucureşti la 18 iunie 1882, îşi începe
studiile liceale la Şcoala normală “Elena Doamna” şi le încheie la Secţia clasică
de la Şcoala Centrală de fete din Bucureşti, cu diploma nr. 17 în 1904. Dorind
să-şi continue studiile universitare în domeniul ştiinţific, îşi susţine diferenţele la
matematică şi fizică la liceul real, obţinând în 1904 certificatul nr. 1081. Între 19081911 este studentă la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, secţia fizică-chimie.
Profesorul Traian D. Gheorghiu, membru al Academiei Române, în calitatea
sa de fost coleg de facultate, îşi amintea în 1976 că Ştefania Mărăcineanu “era o
persoană vioaie, foarte bună colegă,…o făptură atât de micuţă care mira prin atâta
energie…era un stimul pentru toţi, o revelaţie, un îndemn către aspiraţii înalte”.
Între anii 1914-1920 va fi profesoară de fizică şi chimie la Şcoala Centrală de
fete din Bucureşti, iar în 1919 obţine o bursă la Paris, unde va urma timp de un an
cursurile de radioactivitate ale Mariei Curie la Institutul Radiumului. Aceste cursuri
îi vor schimba destinul ştiinţific începând să studieze cu asiduitate, pe tot parcursul
vieţii, fenomenul radioactivităţii. Va lucra în laboartoarele Mariei Curie şi apoi la
Observatorul astronomic din Paris şi de la Mendon (Franţa).
La 26 mai 1924, în faţa unei comisii compusă din Marie Curie – preşedinte - şi
examinatori fizicienii G.Urbain şi A.Debierne, Ştefania MĂRĂCINEANU susţine
teza de doctorat cu titlul “RECHERCHES SUR LA CONSTANTE DU POLONIUM
ET SUR LA PENETRATION DANS LES METAUX” în urma căreia va obţine
titlul de Doctor în ştiinţe fizice a Universităţii din Paris cu calificativul TRES
HONORABLE.
Prin această teză de doctorat, Ştefania MARACINEANU reunea rezultatele
cercetărilor sale, care, atât teoretic cât şi practic, evidenţiau un nou concept ştiinţific:
acela al radioactivităţii artificiale, iar domeniul fizicii atomice şi nucleare va deveni,
alături de informatică, emblema secolului XX.
În 1927, savantul francez Henri Deslandres, directorul Observatorului
Astronomic din Paris, spunea: “Cercetările domnişoarei Mărăcineanu prezintă un
interes din ce în ce mai mare […]. Aceste cercetări pot să ne ducă la înțelegerea
cauzelor primare ale radioactivității”.
H. Deslandres îi îngăduise Ştefaniei MĂRĂCINEANU să întreprindă o
experienţă mai puţin obișnuită, anume să ia câteva din plăcile de Pb ale acoperișului
Observatorului, să le cerceteze, urmând să evidențieze că anumite radiații emise
de soare stimulează prin “bombardamentul” lor radioactivitatea plumbului, o
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radioactivitate considerabilă şi persistentă chiar după încetarea expunerii la soare.
Cercetările efectuate şi rezultatul lor concretizat în descoperirea radioactivității
artificiale, vor fi tipărite de Ştefania MĂRĂCINEANU atât în publicaţiile ştiinţifice
din Franţa, cât şi în cele din România.
În şedinţa din 10 martie 1930 a Academiei de Ştiinţe a Franţei, a fost susţinut un
referat, o notă semnată de M.A. Smits şi C.H. Macgillavry prin care cei doi cercetători,
dorind să tempereze ritmul alert al fundamentării ştiinţifice întreprinsă de Ştefania
MĂRĂCINEANU, reuşesc de fapt să confirme unicitatea şi primordialitatea acestei
descoperiri: “noi am făcut cercetări asupra radioactivităţii plumbului din acoperişul
Observatorului Astronomic din Paris şi am confirmat în totalitate rezultatele
domnişoarei MĂRĂCINEANU…dar această publicare este prematură.”…
Acest referat continuă pe parcursul a trei pagini analiza descoperirii făcute,
confirmând autenticitatea ei ştiinţifică, dar îşi arată nemulțumirea că din 1924 până
în acel moment, 1930, Ştefania MĂRĂCINEANU publicase aproape 10 lucrări
referitoare la radioactivitatea artificială a plumbului, recomandându-i-se să renunţe
la publicare.
O analiză pertinentă a lucrărilor Ştefaniei MĂRĂCINEANU privind
radioactivitatea artificială s-a făcut în mai multe rânduri, dar cea mai minuţioasă a
fost aceea a inginerului Ion Iacovachi, cercetător ştiinţific, întreprinsă în 1976, în
afara aceleia făcută de însăşi Ştefania MĂRĂCINEANU.
Aceste cercetări remarcabile ale Ştefaniei MĂRĂCINEANU, care au
îmbogăţit istoria ştiinţei cu conceptul de radioactivitate artificială, au fost apreciate
de personalități ale acelui timp, cum ar fi: N. Vasilescu Karpen, membru al Academiei
Române şi rector al Școlii Politehnice Bucureşti şi prof. Antoine Berget, care afirma
în 1928 că “rezultatele unor cercetări deosebite, făcute cu precizie şi metodă, o
plasează pe tânăra fiziciană română, Ştefania MĂRĂCINEANU, în primele rânduri
ale fizicienilor actuali. Importanța cercetărilor sale ştiinţifice este imensă”.
Lucrările Ștefaniei MĂRĂCINEANU îi sunt publicate în Franţa şi Germania
şi sunt citate în tratate de specialitate care au apărut înainte ca soţii Curie să-şi anunţe
rezultatul cercetărilor în domeniul radioactivității artificiale.
În septembrie 1934, Ștefania MĂRĂCINEANU va experimenta producerea
ploii artificiale, aceasta fiind o altă latură a activității sale ştiinţifice şi o consecință a
expunerii substanțelor radioactive la radiații solare.
Experiențele făcute la Tuggurt, în Sahara (Algeria de azi), pentru producerea
ploii artificiale, vor fi încununate de succes, vor fi menționate în presa vremii şi vor
fi explicate științific în mod public la Congresul internaţional de fizică de la Londra,
în acelaşi an, 1934.
Pornind de la constatarea că substanțele radioactive expuse la soare produc
nori şi apoi ploi, Ştefania MĂRĂCINEANU face observații atente. Dozarea exactă
a sărurilor radioactive şi limitarea expunerii la soare au făcut ca acumularea de nori
să aducă ploaia şi să nu rămână numai la stadiul de furtună violentă, aşa cum însăşi
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Ştefania MĂRĂCINEANU o prezintă în 1934 în lucrarea “Radioactivite, soleil,
pluie artificielle”.
Pentru meritele sale ştiinţifice remarcabile, în ţară, Fundaţia Regele Ferdinand
I îi decernează, la 2 mai 1928, premiul “Regele Ferdinand I” însoţit de suma de
50.000 lei. Deşi cea mai mare parte a activității sale ştiinţifice a desfăşurat-o în Franţa,
Ştefania MĂRĂCINEANU a găsit resursele necesare pentru a înființa, în 1930, la
Universitatea din București, laboratorul de radioactivitate ca parte componentă a
laboratorului de gravitate, căldură şi electricitate al Facultăţii de Ştiinţe. În acest
laborator, Ștefania MĂRĂCINEANU va preda, o oră pe săptămână, un curs despre
radioactivitate, curs pe care îl va publica în 1938 sub denumirea “Lucrări practice de
radioactivitate pentru uzul studenţilor de la Universitate şi Şcoli Speciale”.
În cuvântul introductiv la acest curs, autoarea spunea: “Laboratorul de
Radioactivitate realizat de mine în 1930 este dotat cu aparate care sunt procurate
de mine cu mari sacrificii bănești, reprezentând economiile făcute în timp de 28
de ani de profesorat secundar, nedispunând de altă avere decât cea câștigată prin
muncă.”…
Acest laborator “este singura satisfacție morală a atâtor ani de trudă”. Acest
preambul al cursului Ştefaniei MĂRĂCINEANU se încheie cu următoarea remarcă:
“Viața este o luptă grea, iar pe teren nou, științific, lupta este şi mai grea”.
Această amărăciune, tristețe şi deziluzie se datorează de fapt constatării
că pentru munca neobosită încununată de o descoperire remarcabilă ca aceea a
radioactivității artificiale, lumea ştiinţifică nu i-a rezervat decât vagi mulțumiri,
aparentă uitare, pentru ca, apoi, după 10 ani de la descoperirea propriu-zisă, succesul
să fie atribuit altor personalități, deși însăşi laureații Premiului Nobel au menționat că
Ștefania MĂRĂCINEANU este precursoarea descoperii radioactivității artificiale.
Dacă fiziologului român Nicolae Paulescu i s-a recunoscut după 50 de ani
prioritatea asupra descoperirii insulinei, pentru Ştefania MARACINEANU nu s-a
făcut deocamdată nimic spre a i se recunoaște meritele ştiinţifice, prioritatea absolută
pe care o deține în privința descoperirii radioactivității artificiale.
Prezenta intervenție nu şi-a propus să fie o demonstrație fizico-matematică a
fenomenului în sine descoperit de compatrioata noastră, ci am dorit să readuc în atenția
lumii ştiinţifice faptul că alături de Nicolae Paulescu, Ştefania MARACINEANU
este a doua personalitate românească privată de Premiul Nobel, iar anul acesta
(1999, n.a.) împlinindu-se 75 de ani de la această descoperire, restabilirea priorității
în această privință ar fi un gest modest de recunoștință pentru înaintașii noștri şi un
imbold încurajator pentru tânăra generație, care trebuie să cunoască locul şi rolul
românilor în istoria culturii europene şi universale.
Bucureşti, 30 martie 1999
N.R. Suntem în anul 2013. Au trecut încă 14 ani de tăcere…
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INSTITUTUL GEOLOGIC
AL ROMANIEI
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Abstract
Institutul Geologic al României (IGR) reprezintă una dintre cele mai
vechi instituţii centrale create de statul român modern. Bazele acestuia au fost
puse la începutul secolului trecut, şi a avut drept sarcină elaborarea hărţilor
geologice unitare la nivel naţional, la diverse scări, în vederea unei cunoaşteri
adecvate a caracteristicilor solului şi subsolului naţional. Datele acumulate
în toţi aceşti ani, tehnicile de investigare mereu în pas cu timpul şi experienţa
câştigată de-a lungul anilor au condus la dezvoltarea continuă a capacităţilor
de cercetare, astfel că în momentul de faţă toate aceste atribute fac din Institutul
Geologic al României un punct de referinţă pentru activitatea geologică din
România. În cadrul Institutului Geologic al României există două obiective
naţionale de interes strategic: Muzeul Geologic al României şi Observatorul
Geofizic Naţional Surlari.
Cuvinte-cheie: Institutul Geologic, hărți, geologice
GEOLOGICAL INSTITUTE OF ROMANIA
Reader. Gabriel I. NĂSTASE , Ph. D.
Abstract
The Geological Institute of Romania (GIR) is one of the oldest important
institutions created by the modern Romanian state. Its foundations were
laid at the beginning of the last century, and it had the task of drawing up
geological nation-wide unitary maps, at different scales, in order to provide an
adequate knowledge of the national soil and subsoil characteristics. The data
collected in all these years, the always up to date investigation techniques and
the experience gained over the years led to a continuous development of the
research capacities. Therefore, at the moment, all these features recommend
the Geological Institute of Romania as a reference point for the geological
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activity in Romania. Within the Geological Institute of Romania there are two
national objectives of strategic interest: The Romanian Geology Museum and
the “Surlari” National Geophysical Observatory.
Key words: Geological Institute, geologic maps
L’INSTITUTE GÉOLOGIQUE DE LA ROUMANIE
Résumé
L’Institute Géologique de la Roumanie (IGR) est l’une de plus vieille
institutions centrales crée par l’État roumain moderne. Les fondements de IGR
ont été réalisés au début de XXe siècle et a eu comme missions d’élaborer de
chartes géologiques unitaires au niveau national, au diverses escales, en vue de
mieux connaitre des caractéristiques du sol et du sous-sol national. Les donnes
accumulées au long des années, les techniques d’investigation toujours en bon
ton avec le temps et l’expérience gagnée ont conduisent au développement
continu des capacités de recherche, ainsi que, en présent, toutes ces attributs
font, de l’IGR un point de référence pour l’activité géologique de Roumanie.
Il y a, dans l’IGG, deux objectifs nationaux d’intérêt stratégique : Le Musée
Géologique de la Roumanie et L’Observateur Géophysique National Soulari.
Mots-clefs : Institut Géologique, cartes, géologique
Hărţi tematice şi hidrologice

C

ompartimentul de Cartografie realizează şi gestionează imaginile hărţilor
geotematice la diferite scări ale teritoriului României. Toate foile hărţilor
geologice şi hidrogeologice ale României editate până în prezent sunt stocate atât în
format electronic (fişiere raster şi/sau vectoriale), cât şi tipărite.
Hărţile geologice sunt documente cardinale pentru cercetări subsecvente,
decizii şi planificare în arii cu resurse minerale şi energetice, precum şi în abordarea
de studii în domenii conexe de actualitate, cum sunt ingineria geologică pentru
infrastructură, evaluarea hazardului geologic şi protecţia mediului. De aceea, cartarea
geologică rămâne o activitate importantă a serviciilor geologice din ţările lumii.
Din hărţile geologice clasice, construite pe criterii geocronologice, au derivat
hărţile geotematice, focalizate pe diverse caracteristici, de ordin ştiinţific sau practic,
ale formaţiunilor geologice. Pentru a ţine pasul cu dezvoltarea conceptelor teoretice
şi în raport cu exigenţele practicii geologice, în special generate de creşterea bazei
de resurse minerale şi energetice, hărţile geologice, implicit cele geotematice, se
actualizează periodic, de regulă la 20-30 de ani. Astfel, activitatea de elaborare a
hărţilor geologice, pe lângă importanţa sa proeminentă în cadrul programelor tematice
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ale Institutului Geologic al României, se impune a avea caracter de permanență.
Înainte de înființarea institutului au fost editate două hârți geologice ale ţării,
una de către Biroul Geologic al României (1882-1889), la scara 1:175 000, cealaltă
de către Serviciul Minelor şi Carierelor (Ministerul Domeniilor), la scara 1:300 000.
În perioada 1906-1950, principalele programe de cartare geologică ale IGR au
vizat realizarea hărţilor geologice şi agrogeologice la scările 1:500 000 şi izolat 1:50
000 şi a Atlasului fiziografic şi statistic al României, compus din hărţi geologice şi
fizice la scara 1:1 500 000 şi din hărți statistice la scara 1:1 000 000.
În următoarele decenii, până în prezent, în cadrul Institutului, activitatea de
cercetare cu acest specific a permis editarea, după caz elaborarea de machete, de hărţi
geologice şi geofizice, atlase geologice şi secţiuni geologice regionale.
În cadrul Programului European “International Hydrogeological Map of
Europe”, coordonat de Asociaţia Internaţională a Hidrogeologilor (IAH), Comisia
Internaţională de Hărţi Hidrogeologice (COHYM) şi susţinut financiar de Comisia
Internaţională pentru Hărţi Geologice (CGMW) au fost elaborate foile D-5 Budapesta
şi E-5 Bucureşti - la scara 1:1 500 000.
Foaia D-5 Budapesta, a 21-a hartă a proiectului european menţionat, a fost
elaborată sub egida Institutului Geologic al Ungariei (Budapesta) și include jumătatea
vestică a teritoriului României.
Foaia E-5 Bucureşti, a 23-a hartă din proiectul european menționat, a fost
elaborată sub egida Institutului Geologic al României (Bucureşti) şi acoperă parțial
teritoriile României, Ucrainei, Moldovei, Bulgariei şi Turciei.
Hărţi hidrogeologice pentru teritoriul României elaborate la scările
1:100.000, pentru Câmpia Română şi Câmpia de Vest, şi la scara 1:50.000, foile
Bălăceanu, Blăjeni şi Vaşcău (foile de hartă sunt tipărite şi disponibile şi în format
electronic). Specialiștii din cadrul Compartimentului de Cartografie al IGR au
realizat: hărţi pedologice (scara 1:200.000), hărţi geofizice, harta gravimetrică (scara
1:200.000), harta geomagnetică (componenta verticală, scara 1:200.000) ş.a.
Proiecte
Institutul Geologic al României participă la proiecte de cercetare naţionale
şi internaţionale (inclusiv în Programul Cadru 7), având acorduri de cooperare cu
instituții academice, de cercetare şi industriale din România şi din alte ţări (Germania,
Ungaria, Bulgaria, Franţa, China, Belgia, Africa de Sud).
Proiecte internaţionale
Planul de îmbunătățire a coridoarelor râurilor europene (ERCIP)
Proiectul „Planul de îmbunătățire a coridoarelor râurilor europene”, sau ERCIP
este în mare parte finanţat de către Fondul European de Dezvoltare Regională al UE,
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prin programul INTERREG IVC. Proiectul ERCIP se derulează din ianuarie 2012
până în decembrie 2014 şi îşi propune să ofere un model transferabil de gestionare
eficientă, în comun, de către mai multe agenţii, a coridoarelor râurilor.
Managementul durabil al resurselor de agregate (Sustainable Aggregates
Resource Management) – SARMa
Agregatele (piatra concasată, nisip şi pietriş), sunt resurse naturale esenţiale
pentru infrastructură şi construcţii. Ţările membre SSE sunt bogate în agregate, dar
aprovizionarea nu este coordonată în interiorul acestor ţări sau de-a lungul acestei
arii.
- Living with landslide risk in Europe: Assessment, effects of global change,
and risk management strategies – SafeLand
- DIGISOIL - Integrated system of data collection technologies for mapping
soil properties
- ROMVARISC
- Building a European Black Shale Database - GASH EBSD
- ONEGEOLOGY - Making Geological Map Data for the Earth Accesible.
- PROMINE - Nano-particle products from new mineral resources in Europe
- EuroGeosource
- Pangeo
- THERMOMAP
- NECLIME Program
Publicaţii
Institutul Geologic al României editează Romanian Journal of Mineralogy şi
Anuarul Institutului Geologic al României.
OBSERVATORUL GEOFIZIC NAŢIONAL SURLARI
Deşi încă de la începutul acestui secol pot fi semnalate în România măsurători ale
câmpului geomagnetic, se poate afirma că înfiinţarea, în anul 1943, a Observatorului
Geofizic Surlari, în cadrul Institutului Geologic al României, a marcat debutul
preocupărilor pentru studiul sistematic al acestui fenomen fizic cu caracter planetar,
cu deosebit de importante particularități locale, cu cauze şi implicaţii fenomenologice
care, pornind din nucleul terestru, se extind până la mari distanţe în spaţiul cosmic.
În aproape 60 de ani de existență, Observatorul Geofizic Surlari a fost nucleul
dezvoltării şi dirijării unor activităţi ştiinţifice într-un domeniu larg de cercetări
fundamentale, cu evidente şi numeroase prelungiri aplicative. Aceste cercetări
ancorate inițial în probleme legate de contribuţii la investigarea subsolului adânc al
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ţării noastre, au fost treptat integrate şi în programe de cooperare internaţională.
Nu putem pomeni data înfiinţării Observatorului Geofizic Surlari fără a evoca
numele înaintaşilor care au avut iniţiativa acestei ctitorii, personalităţi de marcă ale
istoriei ştiinţei româneşti: Gh. Macovei, directorul de atunci al Institutului Geologic
al României, Gh. Murgeanu, Sabba Ştefănescu şi Mircea Socolescu. Trebuie
menţionat, de asemenea, Liviu Constantinescu, organizatorul şi primul director al
Observatorului, ca şi Institutul de Geofizică din Postdam (Germania), donatorul
aparatelor de bază ale observatorului, dintre care unele mai sunt în funcțiune şi astăzi.
Nu poate fi uitat aportul direct al unui geomatematician de faimă mondială – R. Bock
–, care a instalat cu deosebită acurateţe şi competenţă aceste aparate, în prezent de
mare valoare patrimonială.
Pentru aprecierea naturii contribuţiilor geofizicii fundamentale în domeniul
geomagnetismului, ni se pare elocvent următorul pasaj, dintr-o prezentare a
Observatorului Geofizic Surlari, făcută în anul 1943 de către unul din iniţiatorii
înfiinţării lui. Cităm: „Din momentul în care în Institutul Geologic al României a luat
fiinţă o secţiune de prospecţiuni geofizice, care a început a face cercetări sistematice
pentru cunoaşterea subsolului, s-a simţit mai mult lipsa unei staţiuni de bază pentru
măsurătorile de această natură – lipsă constatată încă de mai înainte de cercetătorii
izolaţi. Determinarea valorilor fundamentale ale mărimilor folosite în prospecţiuni,
urmărirea variaţiilor în timp a acelora dintre ele care prezintă astfel de variaţiuni,
ca şi punerea la punct a aparatelor folosite pe teren nu se puteau face, cu preciziunea
cerută, în egală măsură de ultimile progrese ale teoriei şi de necesităţile practice,
decât printr-o staţiune special afectată acestor operaţiuni şi corespunzândule din toate punctele de vedere. Staţiunea aceasta o avem azi (octombrie 1943):
Observatorul Geofizic Surlari-Căldăruşani”.
Încă de la începutul activităţii sale, Observatorul Geofizic Surlari a asigurat nu
numai efectuarea determinărilor absolute geomagnetice şi a înregistrărilor variaţiilor
câmpului geomagnetic, ci a oferit şi gravimetriei condiţiile necesare unei staţiuni
de referinţă pentru valorile absolute ale gravitaţiei şi pentru punerea la punct a
gravimetrelor. Ulterior o instalaţie specială de înregistrare permanentă a curenţilor
geoelectrici a lărgit şi mai mult domeniul de preocupări de la observator, permiţând
introducerea, pentru prima oară în ţara noastră, a metodelor de investigare prin
inducţie electromagnetică (sondajele geoelectrice şi magnetotelurice).
Pentru precizarea locului ocupat de Observatorul Geofizic Surlari în cadrul
comunităţii mondiale de observatoare geomagnetice, precum şi pentru evidenţierea
rolului său în promovarea geomagnetismului pe plan naţional şi internaţional, vom
enunţa doar două din obligaţiile esenţiale care cad în sarcina unui astfel de observator,
motivându-i existenţa şi dezvoltarea:
- asigurarea permanentă a înregistrărilor continue ale câmpului geomagnetic
tranzitoriu pe durata câtorva cicluri solare;
- furnizarea cu un înalt grad de precizie a valorilor absolute ale direcţiei şi
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intensităţii câmpului magnetic terestru.
Se poate afirma că Observatorul Geofizic Surlari a răspuns la ambele obligaţii
pe parcursul întregii sale activităţi, care în prezent depăşeşte cinci cicluri solare.
Dacă, în prima parte de activitate, elementele de intensitate magnetică erau
determinate cu o precizie de circa 5 nT, în cea de a doua parte, graţie magnetometrelor
nucleare, precizia a fost ameliorată la circa 1 nT. Pentru elementele unghiulare,
precizia a fost întotdeauna de aproximativ o zecime de minut.
Dacă, la începutul acestui secol, pe întreg globul erau în funcțiune doar 12
observatoare, până în 1925 acest număr s-a mărit de patru ori, pentru ca, în 1950,
să atingă o sută. În prezent, rețeaua numără aproape 200 staţii, cu o repartiţie, din
păcate, nu prea uniformă (51 în Europa, 32 în America de Nord, 14 în America de
Sud, 20 în Africa, 5 în Australia şi 25 în Antarctica). Neomogenitatea distribuției este
datorată unor motive de ordin politic, financiar sau logistic.
Impulsul dat de primul An Geofizic Internaţional (1975) cercetării câmpului
magnetic al planetei a fost urmat de creşterea densităţii observatoarelor, cu precădere
în zonele polare, creştere stimulată şi de lansarea unor vehicule spaţiale dotate cu
senzori magnetici foarte performanţi, care au făcut o demonstraţie magistrală asupra
importanţei cunoaşterii particularităţilor variaţiilor geomagnetice pentru modelele
structurii şi dinamicii sistemului ionosferă-magnetosferă, cu implicaţii în problema
inducţiei electromagnetice în subsolul adânc al globului pământesc.
Înființarea Observatorului Geofizic Surlari a avut privilegiul de a anticipa cu
14 ani acest impuls, fapt care i-a conferit o importanţă mai bine marcată în concertul
observatoarelor din reţeaua mondială. Este interesant de menţionat că dintre cele 97
de observatoare, care, în anul 1957, s-au angajat în transmiterea sistematică a datelor
la centrele mondiale, doar 46, printre care şi Observatorul Geofizic Surlari, şi-au
îndeplinit obligaţia în mod permanent, de la această dată şi până în prezent.
Din punct de vedere al amplasamentului său, chiar dacă se găsește într-o zonă cu
o densitate mai mare de staţii, Observatorul Geofizic Surlari prezintă un interes major
deoarece beneficiază de o localizare favorizată atât de deplasarea centrelor de curenţi
ionosferici, care circulând în Emisfera Nordică provoacă variaţia diurnă solară, S, cât
şi de efectele inductive deosebite, dependente de condiţiile tectonofizice complexe,
legate de joncţiunea dintre avanfosa Arcului Carpatic, Platforma Moesică şi cea
Est-Europeană. Aceste condiţii favorabile, de natură geomagnetică şi geotectonică,
au reprezentat un avantaj natural intrinsec, care a amplificat interesul comunităţii
ştiinţifice internaţionale pentru datele furnizate de Observatorul Geofizic Surlari.
Astfel, observatorul şi-a adus contribuţia în multe programe privind cunoaşterea
şi urmărirea diferitelor aspecte ale câmpului geomagnetic la scară planetară sau
regională. Printre acestea se numără evaluarea periodică a evoluţiei IGRF (Câmpul
Geomagnetic Internaţional de Referinţă), care reprezintă un model dinamic al
câmpului planetar, cât mai apropiat de realitate.
În ultimul timp, dezvoltarea rapidă a sistemelor de comunicaţie, determinând
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posibilitatea transmiterii în timp real a datelor achiziţionate permanent în
observatoarele geomagnetice, a stat la baza constituirii celei mai ample cooperări
ştiinţifice la scara globului planetar din domeniul „Programul Intermagnet”
Obiectivul principal al Intermagnet este stabilirea unei reţele globale de
cooperare a observatoarelor magnetice digitale, care să adopte un standard modern
pentru echipamentele de măsurare şi înregistrare, pentru a facilita schimbul de date
şi monitorizarea câmpului geomagnetic aproape în timp real.
Un observator Intermagnet (IMO) este un observator magnetic care dispune
de un sistem absolut de control, furnizând valori ale câmpului magnetic la interval de
1 minut, măsurate cu un magnetometru vectorial şi un magnetometru scalar opţional,
toate cu o rezoluţie de 0,1 nT.
Întâmpinând greutăți mai cu seamă în domeniul dotărilor şi al posibilităţilor de
transmitere a datelor digitale şi depășind-le în parte, Observatorul Geofizic Surlari
a reuşit, începând cu anul 1998, să fie acceptat ca IMO cu drepturi depline, ceea ce
reprezintă cea mai înaltă confirmare de până acum a recunoașterii calităților sale pe
plan internaţional.
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ARMAGEDON ROMÂNIA
(vol. 2)
Eugen DELCEA

N

oua serie de incitări iredentiste din martie
2013 dovedeşte că această carte1 era absolut
necesară în acest moment, iar trimiterea ei în 15 ianuarie,
Ziua Luceafărului, a fost absolut inspirată.
Fosta RAMANIA e blestemată să nu aibă vreodată
linişte!
Evreii vorbesc de “România Iudaică” şi pretind
că au fost primii înlocuitori ai dacilor exterminaţi de
romani, deci ţara li se cuvine!!! Ungurii sunt şi ei plini de
imaginaţie în scrierea propriei istorii: au găsit Ardealul
pustiu iar românii nu sunt urmaşii dacilor!!
Ambele popoare au aceiaşi strămoşi, khazarii, turcii iudaizaţi, ceea ce explică
scopul comun şi metodele similare. Deloc întâmplător, argumentaţia Budapestei a
fost oferită de istorici evrei, din Ungaria, Germania, Elveţia şi chiar România.
Istoria e o armă încă din secolul XVIII; ea a luat locul zeilor din Antichitate,
numai “aleşii” noştri refuză să înţeleagă!
Toate aberaţiile istorice menţionate vor să anuleze legătura românilor cu
trecutul fabulos al strămoşilor geto-daci, traci, arieni, pelasgi/blachi sau ramani,
iar tăcerea trădătoare a politrucilor şi academicilor e o invitaţie la Diktate! Le
fac treaba şi ofer doar câteva dovezi istorice în “spaţiul fiţuică” avut la dispoziţie:
„Cosângenitatea vlachilor sau românilor de azi cu străbunii lor daci o
dovedeşte uniformitatea înfăţişării lor exterioare; nu numai trăsăturile feţei şi
felul părului, ci chiar portul pe care poporul l-a păstrat neschimbat (...)” (Jung Iulius,
1881, Innsburg).
Iordanes, în “De rebus Geticos” (503 e.n.) aminteşte de cetatea SclavinoRumuneasca. În Biblia tradusă de el la 380 e.n., Wulfila menţionează populaţia
“rumoneis” şi prezintă scrisoarea Ap. Pavel către “du Rumonim”. Wulfila trăia
“în Ţara Getică” (Philostorgius, 368-425), Paulinus (353-431): “dacii de la
miazănoapte sub ursa polară”.
1

Bogdan PĂPĂDIE, Gabriel I. NĂSTASE, ARMAGEDON ROMÂNIA (vol. 2), Editura Obiectiv,
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“Sf. Nicetas a întemeiat în Dacia două episcopate, de Agen şi de Milkov”
(călugăr iezuit, 1750, Cluj). “ (…) cu mult înaintea regelui Ştefan cel Sfânt,
Dioceza Transilvană se numea “cea din Agen” şi “din Milkov”(…) Nicetas a fost
episcope al dacilor în jurul anului 400.” (pr. Martinus Szent-Ivany)
“Pelasgii erau valahii sau ciobanii valahi.” (Enciclopedia Britanică, 1851);
Har.deal - Casa/Grădina Domnului (inscripţii geto-dacice); Ar.del -Pamântul/
Ţara Arienilor (AR=RA); pe la anul 500, “cavalerii geţi” de la nordul Dunării
făceau incursiuni în Imperiul Bizantin, ajungând până la Thermopile (Mercellinus
Comitis-“Chronicon”, 517)
“În Ţara Ardealului şi Ţara Ungurească de Jos până la malurile Tisei
stăpâneau gepizii (381 d.Ch), sub a căror dominaţie erau valahii şi dacii, care locuiau
tot acolo.” (Lisznyai K. Pal-“Magyiarok Chronikaja” 1692, Debrecen); blazonul lui
Attila: “rege al Hunilor, al Meduşilor, Goţilor şi Dacilor” (istorici maghiari, 1574,
1692, 1789); limba dacilor (“ausonică”- a oşenilor!) era limba Confederaţiei lui
Attila…
“Dioscurides din Viena”, un ierbar din 513 e.n. menţiona 43 de nume
daco-române de plante medicinale; Ravennatis Anoymi-“Cosmographia” (sec.
VII e.n.)-menţionează cele două diviziuni ale Banatului: Dacia Prima şi Dacia
Secunda; Cronica medievală a Raguzei (sec. XIII), pentru anul 744, aminteşte de
Ţara Vulachia, de unde “au venit oamenii valaşi din Dogiu” (valahi din Dacia); în
796, ca să lupte cu avarii din Panonia, Carol cel Mare a făcut-o “trecând pe la daci,
iasigi şi moravi” (confirmare Szekely Istvan, m. 1563); în hărţile “Europa în timpul
lui Carol cel Mare, 768-814”, în Oltenia şi Muntenia erau menţionaţi “Remumi,
Walachen, Rumumier”.
Câmpia Panonică, sec. VIII şi IX-atestate ducatele româneşti ale lui Cupan
şi Căţel; “Codex Rohonczi” arată că ungurii au reuşit să cucerească Aradul
(denumire de atunci!) după 54 de lupte cu vlahii, abia în timpul lui Ştefan III, în
1166. Mai târziu, Emeric (1196-1204) este înfrânt la Porţile Meseşului, de moţi
şi maramureşeni. Ţara vlahului Vlad (1046-1091) era de la Marea Neagră la
Tisa…
În arhiva Academiei de Ştiinţe a Ungariei se află peste 10.000 de manuscrise
despre luptele purtate cu vlahii nepublicate!
În “Cronica” regelui englez Alfred cel Mare (sec. IX) era menţionată ţara
“Daţia”. Principatul Valahia, condus de prinţul Calopetrus, a participat la
Cruciada a III-a (1189-1190). Frederich I Barbarossa a intrat în Valachia pe la
Orsown (Orşova).
Evreul armean Miose Korenaţii (“Geographia”, 902) localiza la nordul Dunării
“o ţară căreia îi zic Blak”. Cronica turcească “Oguzname” consemnează existenţa
unei ţări a românilor la 839, bine consolidată, cu o oaste destul de puternică. În
“Atlasul geografic” (Berlin, 1824), românii (Walachen) sunt indicaţi la anul 900
pe întreg teritoriul României Mari şi până la Nipru. Chiar Cancelaria regală
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a Ungariei (constituită după anul 1000) atestă că, la apariţia triburilor ungare,
românii erau aici, ca populaţie autohtonă şi statornică.
În sec. VIII-IX, ungurii, pecenegii etc. făceau parte din Imperiul Khazar.
Ungurii sunt împinşi de pecenegi în Atel-Kuzu/Etelkoz, “ţara dintre râuri” (Bug
şi Nipru), devenind vecini cu vlahii (v. “Oguzname”), apoi iar spre vest. Şapte triburi
ungare conduse de trei triburi de cabari khazari au plecat spre Panonia, având în
frunte pe khazarul Arpad.
În Diploma pentru teutoni (07.05.1211), Andrei II al Ungariei amintea de
“dijma ungurilor şi secuilor”, deci secuii (de neam turanic) nu sunt unguri (de
neam ugro-finic)…Simon de Keza (sec.XIII) preciza că “secuii au trăit cu blackii
în munţi, luând de la aceştia alfabetul”.
Aceasta este realitatea istorică, restul e…can-can! Ungurii pretind mai nou
că sunt…urmaşii sumerienilor şi au lucrat şi la piramide, deci sunt în stare de
orice minciună. Academia din România la fel, dar împotriva Poporului Român, iar
politrucilor nu le pasă de nimic…

160 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

NOTE DE LECTURĂ

IMPLICAŢIILE CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE, DEZVOLTĂRII
TEHNOLOGICE ŞI INOVĂRII
ÎN SISTEMUL DE SECURITATE
General (r) prof. univ.dr. Constantin ONIŞOR
IMPLICATIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH, TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AND INNOVATION IN THE SECURITY SYSTEM
Gen(ret) Prof. Constantin ONIŞOR , Ph. D.
Abstract
The early 21st century
highlights the development
of information society based
on knowledge, the tendency
to globalize structures from
different levels (political,
economic, military, research
etc.), up to the individual
level. In this context, scientific
research,
technological
development and innovation
are required to connect
to security dimensions in
a different way from the
traditional ones. Thus, there
appeared new types of multi
criteria and gainful concepts
answering to a wide area of
requirements and needs of
the modern security, which
permitted the reduction of
the reaction time to different
stimuli, using at the same time
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interconnected information systems.
Complex and direct operational processes, real images transmitted via
Internet and processed by the big multimedia companies, including information
from the military field, have generated different reactions, reaching the live
presence to the fulfillment of modern security. The rapidity of the operations
and communication had a major impact on security systems/sectors and on the
overall military dimensions, especially in the highly developed information
and technological states, triggering the most spectacular changes in the last
few years.
Key words: research, technology, systems, security

Î

nceputul secolului XXI evidenţiază dezvoltarea societăţii informaţionale
bazată pe cunoaştere, tendinţa de globalizare a structurilor din diferite
domenii (politice, economice, militare, de cercetare etc.), până la nivelul individului.
În acest context cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea sunt
solicitate să se conecteze la dimensiunile de securitate şi în alt mod decât cel
tradiţional. Astfel, au apărut noi tipuri de concepte multicriteriale şi lucrative întrun spectru larg de cerinţe şi nevoi ale securităţii moderne, care au permis reducerea
timpilor de reacţie la diferiţi stimuli, folosind în acelaşi timp şi sisteme informatice
interconectate.
Procese operaţionale complexe şi directe, imagini reale transmise cu ajutorul
Internetului şi preluate de marile companii multi-media, inclusiv din domeniul
militar, au generat reacţii diferite, ajungându-se la asistarea în direct la realizarea
securităţii moderne. Rapiditatea operaţiilor şi comunicării a avut un impact major şi
asupra sistemelor/sectoarelor de securitate şi a dimensiunilor militare în ansamblu,
mai ales în statele puternic dezvoltate informaţional şi tehnologic, generând în ultimii
ani cele mai spectaculoase transformări.
Lucrarea de față1 reprezintă un demers ştiinţific valoros tocmai în aceste
domenii de vârf ale societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere şi înglobează
analize multilaterale ale procesului infodecizional. Lucrarea analizează impactul
cercetării ştiinţifice, înaltelor tehnologii şi inovării asupra acţiunilor securităţii
moderne, fundamentate atât pe teoria sistemelor, realizărilor informaticii şi
perfecționării tehnologiei informației, cât și pe cea a comunicațiilor moderne
şi cercetării operaţionale. Totodată, autorul lucrării prezintă ipoteze de lucru în
sectoarele de securitate, oferind şi soluţii cu un pronunţat caracter practic-aplicativ.
În esenţă, arhitectura lucrării este dată de corelaţiile şi determinările dintre cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea şi noul conţinut al securităţii moderne.
Autorul prezentei lucrări ştiinţifice abordează o problematică diversă şi
complexă a noilor dimensiuni ale securităţii moderne din domeniul cercetării
Conf. Univ. dr. Gabriel I. Năstase, Implicațiile cercetării ştiinţifice dezvoltării tehnologice şi inovării în sistemul
de securitate, Editura Agir, București, 2013
1
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ştiinţifice, fructificând o experienţă personală destul de bogată atât în structuri
de conducere de nivel înalt, cât şi în structuri specializate. Autorul a efectuat o
investigare ştiinţifică temeinică în vederea pregătirii acestei lucrări şi a fructificat
excelent experienţa personală dobândită în sistemul naţional de cercetare ştiinţifică,
precum şi „în afara” acestuia, concomitent cu studiul unui volum considerabil de
literatură de specialitate şi de referinţă din ţară şi din străinătate. Am putut afirma,
de fiecare dată după ce am lucrat cu autorul, mai ales după prezentarea excelentă a
rezultatelor investigării ştiinţifice succesive prin referatele pe care le-a prezentat în
procesul de elaborare a tezei de doctorat care, dezvoltată, face obiectul acestei lucrări
că este familiarizat cu realizările în domeniile analizate din ţară inclusiv cu cele din
principalele state membre NATO şi nu numai.
Cartea constituie o lucrare ştiinţifică bazată pe studiul aprofundat al sistemelor
de securitate şi a problematicilor cercetării ştiinţifice apărute în ultimii ani în
majoritatea statelor şi armatelor moderne, cât şi pe o abordare consistentă privind
implicațiile dezvoltării tehnologice şi inovării cu privire la importanţa domeniilor
analizate asupra transformării sistemelor acţionale de securitate, deci şi asupra
capabilităților militare.
Cerinţele şi exigenţele lucrării l-au obligat pe autor să folosească o structurare
logică a prezentării rezultatelor investigării ştiinţifice, optând pentru şase capitole
bine diferențiate ca prezentare, fiecare cuprinzând, pe părţi distincte, problematica
tematicii analizate.
Primul capitol prezintă aspecte teoretico-metodologice, de (re)definire a
unor concepte, evidenţiind unele concepte moderne cu valoare de fundament pentru
securitatea modernă, precum şi pe cele complementare sau auxiliare, de cele mai
multe ori sub forma cuvintelor-cheie. Autorul a analizat cu multă atenţie atât aspectele
conceptual-doctrinare, cât şi pe cele practic-aplicative, îndeosebi cele ale experienţei
din unele state occidentale.
Remarc modul critic de analiză a conceptelor, exemplificând nu numai
realizările şi beneficiile lor, ci şi servituţile şi chiar limitele acestora. Identificând
punctele vulnerabile şi valoarea critică a unor componente ale acestor domenii de
analiză, a oferit astfel un excelent instrument de comparare necesar specialiştilor care
vor studia şi gestiona noile concepte.
În capitolul al doilea de clarificare conceptual-operaţională, autorul aduce în
atenţia noastră tendinţele din cele trei domenii în contextul globalizării. Metoda de
lucru este analiza în detaliu, cu evidenţierea conţinutului lor esenţial: capabilităţile de
securitate modernă, rolul investiţiilor şi pieţele geopolitice ale cercetării ştiinţifice.
Metoda de lucru este armonizată cu exemplificări alese, cu precădere prin
ilustrarea demersurilor din străinătate în domeniu, respectiv, strategii de dezvoltare,
integrare şi folosire eficientă a capacităţilor informaţionale, diferite programe
etc. Imaginea şi impresia care sunt lăsate de modul cum state din cadrul sau din
afara NATO au realizat diferite capabilităţi de securitate, oferă o apreciere realistă
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a preocupărilor internaţionale în domeniu şi deopotrivă un bun prilej de meditaţie
strategică pentru factorul de decizie politico-militară naţională.
Apreciem în mod deosebit aportul autorului la clarificarea de detaliu a
conţinutului conceptelor analizate mai ales prin concluziile formulate în urma
analizei unor exemple convingătoare. Am fost surprinşi plăcut să constatăm şi
câteva elemente de noutate în practica cercetării ştiinţifice, precum cele care vizează
corelaţiile dintre conceptele analizate şi securitatea modernă.
Nu în ultimul rând, tot ca noutate este şi prezentarea unor aspecte cu privire la
noile pieţe geopolitice şi cerinţele societăţii în materie de securitate modernă.
Capitolele următoare (al treilea şi al patrulea) le apreciez ca fiind de
bază din punctul de vedere al conținutului lucrării, întrucât abordează dimensiunile
ştiinţifică, tehnică şi tehnologică ale securităţii moderne. În aceste capitole, evidenţiez
contribuţia de seamă a autorului prin: identificarea unor capabilităţi vitale fără de
care nu ne putem racorda la sistemele de securitate moderne; elemente originale
privind apariţia unor compatibilităţi şi interoperabilităţi; soluţii de debirocratizare a
structurilor de securitate naţională prin adoptarea unor standarde şi proceduri utilizate
deja cu succes în cadrul unor comandamente NATO.
Contribuţia autorului în aceste capitole nu se opreşte aici. Pe baza concluziilor
desprinse, a investigat mai profund unele concepte deosebite, pe care le fundamentează
științific, cu privire la transferul de tehnologie în viziunea securităţii moderne şi
colective/comune, dar şi în viziune geoeconomică.
În penultimul capitol, tot de fond, sunt prezentate relaţiile între structurile
informative cu atribuţii în domeniul securităţii şi infodecizia de securitate modernă,
prilej cu care autorul continuă seria contribuțiilor personale de substanţă, scoţând în
evidenţă aspecte şi rezolvări pertinente şi practic-aplicative privind lărgirea continuă
a spectrului de domenii şi sectoare de securitate în condiţiile creşterii intensităţii
acţionale de securitate, sporirii capacităţii de avertizare ca dimensiune proactivă de
management şi scurtarea timpului de infodecizie de securitate, obţinerea superiorităţii
şi dominaţiei informaţionale, digitalizarea proceselor de comandă-control, toate
evidenţiind complexitatea tehnică şi tehnologică a securităţii moderne.
Apreciez că soluţiile practice propuse de autor referitoare la problemele
complexe ale securităţii moderne constituie contribuţii originale, solid fundamentate
din punct de vedere ştiinţific şi cu certă valoare practic-aplicativă.
Finalizarea cărţii se face cu un set de concluzii şi propuneri mai mult cu
caracter general, dar extrem de utile factorilor decidenţi din sistemul de securitate.
Evidenţiem numai două concluzii ale autorului: eficacitatea tehnologiei înalte
nu poate să atingă parametrii preconizaţi în condiţiile securităţii asimetrice;
concentrarea efortului pe achiziţia de capabilităţi cu compatibilitate întrunită
şi inter-agenţie pentru nivelul naţional al securităţii moderne. Acestea se pot
constitui în două teme de cercetare ştiinţifică pentru că au nevoie de o rezolvare
grabnică şi eficientă.
164 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

NOTE DE LECTURĂ
În ansamblu, consider că lucrarea se bazează pe o investigare ştiinţifică
complexă şi amplă, corespunzătoare cerinţelor şi exigenţelor temei propuse şi oferă
suficiente soluţii viabile şi uşor de transpus în practică. Schemele şi ilustraţiile din
text contribuie în cea mai mare măsură la întregirea conţinutului ştiinţific al acesteia.
Lucrarea este un rezultat al unei cercetări științifice profunde, de mare
actualitate, cu perspectivă şi prospectivă îndelungate pentru activităţile strategice
din sectorul/sistemul de securitate modernă, realizând pentru prima dată o analiză
de fond a celor trei domenii noi şi vitale ale securităţii moderne și oferind soluţii
pertinente de implementare a unor elemente de structură militară interoperabilă şi
capabilităţi noi de securitate modernă.
Conţinutul ştiinţific dezvoltat al cărţii, precum şi faptul că părţi însemnate
dintre rezultatele cercetării ştiinţifice efectuate au fost deja publicate în reviste de
specialitate, mă determină să apreciez că lucrarea în integrum poate să fie utilizată
atât în învăţământul militar superior de profil, în cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I” şi al Academiei Tehnice Militare, al altor instituții de învățământ
superior din țară și din străinătate, cât şi în activitatea de pregătire a Statului Major
General.
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SECURITY COUNCIL
REQUIRES SCHEDULED
DESTRUCTION OF SYRIA’S
CHEMICAL WEAPONS,
UNANIMOUSLY ADOPTING RESOLUTION 2118 (2013)
Deeply outraged by the use of chemical weapons on 21 August in a Damascus
suburb, as concluded by a United Nations investigation team, the Security Council
this evening endorsed the expeditious destruction of Syria’s chemical weapons
programme, with inspections to begin by 1 October, and agreed that in the event of
non-compliance, it would impose “Chapter VII” measures.
Unanimously adopting resolution 2118 (2013) in a fast-breaking evening
meeting, the Council determined that the use of chemical weapons anywhere
constituted a threat to international peace and security, and called for the full
implementation of the 27 September decision of the Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons (OPCW), which contains special procedures for the expeditious
and verifiable destruction of Syria’s chemical weapons.
Specifically, the Council prohibited Syria from using, developing, producing,
otherwise acquiring, stockpiling or retaining chemical weapons, or transferring them
to other States or non-State actors, and underscored also that no party in Syria should
use, develop, produce, acquire, stockpile, retain or transfer such weapons.
Also by the text, Syria should comply with all aspects of the OPCW decision,
notably by accepting personnel designated by OPCW or the United Nations and
providing them with immediate and unfettered access to — and the right to inspect
— any and all chemical weapons sites.
Further, the Council decided to regularly review Syria’s implementation
of the OPCW Executive Council decision and the present resolution, requesting
the OPCW Director-General, through the Secretary-General, to report to it within
30 days and every month thereafter. Fully endorsing the Geneva Communiqué
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of 30 June 2012, the Council called for the convening, as soon as possible, of an
international conference on Syria to implement that Communiqué.
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon hailed the resolution’s
passage as “the first hopeful news on Syria in a long time”, but said, even amid that
important step, “we must never forget that the catalogue of horrors in Syria continues
with bombs and tanks, grenades and guns”. He said the plan to eliminate Syria’s
chemical weapons was “not a license to kill with conventional weapons”.
Stressing that the perpetrators of the chemical attacks in Syria must be
brought to justice, he said a United Nations mission had returned to complete its factfinding investigation. The team would conclude its work next week and he would
promptly transmit a report to all Member States.
He pressed the Council to capitalize on its new-found unity by focusing on
two other equally crucial dimensions of the conflict: the dire humanitarian situation
and the political crisis. For their parts, the Syrian sides must engage constructively
towards the creation of a democratic State, while regional actors must challenge
those who sought to undermine that process.
In the debate that followed, Council members praised the text for placing
binding obligations on Syrian President Bashar al-Assad’s regime, requiring it to
get rid of its “tools of terror”. United States Secretary of State John Kerry said that
that regime bore the burden of meeting the terms of the resolution.
At the same time, Sergey Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian
Federation, emphasized that the responsibility for implementing the resolution did not
lay with Syria alone. The text had not been passed under the Charter’s Chapter VII,
nor did it allow for coercive measures. It contained requirements for all countries,
especially Syria’s neighbours, which must report on moves by non-State actors to
secure chemical weapons.
Also speaking in today’s debate were the Foreign Ministers of the United
Kingdom, Luxembourg, France, Azerbaijan, Republic of Korea, China, Guatemala,
Morocco and Argentina, as well as the Adviser to the Prime Minister on National
Security and Foreign Affairs of Pakistan.
The representatives of Rwanda, Togo and Australia also spoke.
The meeting began at 8:15 p.m. and ended at 9:45 p.m.
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Background
The Security Council met this evening to consider the situation in Syria.
Statements
Describing the resolution just adopted as „historic” and „the first hopeful
news on Syria in a long time”, United Nations Secretary-General BAN KI-MOON
said the international community had given a firm and united response.
Stating that the perpetrators of the chemical attacks in Syria must be brought
to justice, he said a United Nations mission had returned to complete its investigation.
The team would conclude its fact-finding activities next week and the SecretaryGeneral would promptly transmit a report to all Member States.
Welcoming Syria’s accession to the Chemical Weapons Convention, he
said the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) established
ambitious but realistic deadlines for the verified elimination of the programme.
The resolution would ensure that the elimination of the Syrian chemical
weapons programme happened as soon as possible and with the utmost transparency,
he said, stressing that the cooperation of the Syrian Government and opposition
forces would be crucial.
Declaring that a red light for one form of weapons did not mean a green light
for others, he said that all violence must end and all guns must fall silent. “We must
capitalize on the new-found unity of the Council by focusing on the two other equally
crucial dimension of the conflict: the dire humanitarian situation and the political
crisis,” he urged.
The text, he noted, also called for an international conference on Syria,
which both the Government and the opposition had said they would attend. He said
the conference was aimed for mid-November.
No one was naïve to the challenges of ending the conflict peacefully, he said.
The Syrian sides must engage constructively towards the creation of a democratic
State, while the regional actors must challenge those who actively sought to
undermine the process and who did not respect Syria’s sovereignty.
As for the Security Council members, he said that, individually and
collectively, they had a key role in ushering the Geneva process forward towards a
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lasting peaceful solution.
SERGEY LAVROV, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation,
said the resolution was in keeping with the Russian-American agreement. The lead
role in the coming work lay with OPCW, which, along with the United Nations
experts, would act impartially in Syria in full respect of its sovereignty. He expected
the Secretary-General and the OPCW Director-General to closely cooperate in that
work. He also expected that the Secretary-General’s recommendations would cover
the safety of international personnel.
Noting that Damascus had shown its readiness for cooperation by joining
the Chemical Weapons Convention, he said that was a precondition for success. It
also had provided a list of its chemical weapons arsenal. Damascus would continue
to cooperate with international inspectors. The responsibility for implementing
the resolution did not lay only with Syria. He emphasized that the text had not
been passed under the Charter’s Chapter VII, nor did it allow coercive measures.
Violations of its requirements and use of chemical weapons by anyone must be
carefully investigated. The United Nations would stand ready to take action under
the Charter’s Chapter VII. Violations must be 100 per cent proven.
The resolution contained requirements for all countries, he said, especially
Syria’s neighbours, which must report on moves by non-State actors to secure
chemical weapons. All such situations should be considered immediately by
the Security Council, as that would help create a zone free of weapons of mass
destruction and their delivery means. The resolution set up a framework for the
political settlement of the conflict by backing the convening of an international
conference, which he believed could take place as early as mid-November. He also
expected the Syrian opposition to state its readiness. The Russian Federation would
participate in implementing the chemical disarmament programme and in preparing
for the Geneva II conference.
JOHN KERRY, Secretary of State of the United States, said today’s strong,
„precedent-setting” resolution had shown that diplomacy could be so powerful, it
could peacefully defuse the worst weapons of war. The text stated that chemical
weapons use threatened international peace and security — at any time, under any
circumstances. With a single voice, for the first time, binding obligations had been
placed on the Assad regime, requiring that it get rid of its tools of terror. The text
reflected what the Presidents of the Russian Federation and the United States had set
out to do, and more; it sought to eliminate a country’s chemical weapons ability.
He went on to say that those weapons would be destroyed by mid-2014.
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The resolution also made clear that those responsible for their use must be held
accountable. The Council had endorsed the Geneva Communiqué, and it had adopted
a legally binding resolution that spelled out in detail what Syria must do to comply
with it. It could not accept or reject the inspectors, but must give unfettered access at
all sites. “We are here because actions have consequences,” he said.
Progress would be reported to the Council, he said, stressing that noncompliance would lead to the imposition of Chapter VII actions. The Council had
shown that “when we put aside politics for the common good, we are still capable
of great things”. The Assad regime carried the burden of meeting the terms of the
resolution; the world carried the burden of doing what it must to end mass killing
by other means — working with the same cooperation that had brought States here
today. Countries also must provide humanitarian aid. Only then would the world
have fulfilled its duty.
WILLIAM HAGUE, Secretary of State for Foreign and Commonwealth
Affairs of the United Kingdom, said today’s „groundbreaking” text, the first on
Syria in 17 months, recognized that any use of chemical weapons posed a threat
to international peace and security, thereby establishing an important international
norm. It upheld the principle of accountability for the proven use of those weapons,
enforced legally binding obligations on Syria to comply with OPCW, and it endorsed
the 2012 Geneva Communiqué. If properly implemented, the resolution would
prevent a repeat of atrocities carried out on 21 August.
He said the United Kingdom was making a $3 million commitment to the
OPCW Syria trust fund and urged all States in a position to do so to contribute
likewise. It was vital that the Council build on today’s consensus to progress
towards sustainable resolution of the Syrian crisis, first, by achieving a negotiated
political transition, with a transitional body formed on the basis of mutual consent.
He urged increased efforts to alleviate the humanitarian crisis, for which the United
Kingdom, thus far, had provided $800 million. The Council must apply its weight
to secure unfettered access to those in need in Syria. With that, he urged redoubled
determination to work through the Geneva II process and secure a better future for
Syria.
JEAN ASSELBORN, Deputy Prime Minister and Foreign Minister
of Luxembourg, said the resolution contained robust and legally binding obligations,
with which Syria must fully comply. One of the most significant chemical weapons
programmes had been addressed through peaceful means. Recounting the horrific
images emerging from that country, he said it was important that those never be
reproduced. “For the first time, the Security Council has determined chemical
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weapons use is a threat to international peace.”
Urging the Syrian Government to respect the aspirations of all Syrians, he
called upon all parties to take advantage of the positive dynamics, adding that any
delay would lead to more death and more destruction. The world could not forget the
humanitarian catastrophe in Syria and its neighbours. In that connection, he urged
Syria to grant free and unfettered access and lift bureaucratic obstacles. “Time has
come to refer the perpetrators to the International Criminal Court,” he declared.
LAURENT FABIUS, Minister for Foreign Affairs of France, said “tonight,
in the midst of the Syrian crisis, the Security Council can finally live up to its name”.
The use of chemical weapons was obvious; all clues pointed to the regime. No
one in good faith could deny that fact. The present resolution met France’s three
requirements: it determined that the use of chemical weapons constituted a threat to
international peace and security; clearly stated that those responsible for such crimes
must be held accountable; and decided that, in the event of non-compliance by the
Syrian regime, the Council would take action under Chapter VII of the Charter. The
resolution was only a first step; now it must be implemented. The Syrian regime,
which until recently had denied possessing chemical weapons, could not be trusted.
The United Nations and OPCW should immediately deploy their joint mission; the
timetable set forth in the present text must be enforced.
He added that “the cooperation of Syria must be unconditional, and fully
transparent”. The Council, which would be informed regularly, would be the judge
of Syria’s commitment, and would impose measures under Chapter VII, if necessary.
France would remain “watchful”. It wanted to capitalize on the Council’s unity
to advance the political process and felt it was necessary to prepare the Geneva II
conference within the framework of the Geneva Communiqué. He had chaired
a meeting on Thursday with the President of the Syrian National Coalition, who
confirmed a readiness to send a delegation as soon as possible. The Syrian regime’s
supporters must make a similar commitment. He urged the Secretary-General and
his Special Envoy to move quickly in that direction.
ELMAR MAHARRAM OGLU MAMMADYAROV, Foreign Minister
of Azerbaijan, welcomed the resolution and expressed hope that it would help to
end the crisis. He said it was important that the Security Council stressed the need
to hold accountable the perpetrators of the chemical attacks in Syria. Welcoming
the American-Russian accord on Syria and the OPCW role, he said it was critical to
ensure compliance, adding that tonight’s resolution had made careful provisions for
that. All parties should cease the violence, he said, and seek a political solution to
the conflict.
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YUN BYUNG-SE, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Korea,
said the resolution showed the Council’s unity on the Syrian crisis, fulfilling its
overdue responsibility to the Syrian people. Condemning the use of chemical
weapons in the strongest possible terms, he reiterated that all such weapons should
be eliminated — in Syria and everywhere. Today’s text made it clear that chemical
weapons use anywhere was a threat to international peace and security. Only its full
implementation would determine the value of the collective enterprise. Its binding
nature showed the Council’s resolve to eliminate chemical weapons in Syria, and the
international community bore responsibility for promoting its implementation. The
world could not afford acts of impunity, and, as such, the Council must ensure that
those responsible for chemical weapons use were held accountable. He hoped an
international conference would be held as soon as possible.
WANG YI, Foreign Minister of China, said that neither Syria nor the region
could afford another war. The Security Council and the international community
must make decisions that would pass the judgement of history. Stating his opposition
to military solutions, he welcomed the resolution’s focus on the search for the
chemical weapons. China, itself, had been a victim of chemical weapons during
the Second World War, and the country opposed those weapons in all forms. He
called for a comprehensive and accurate settlement of the issue of chemical weapons
in Syria, and urged the international community to also step up efforts to deal with
the humanitarian crisis there. The political solution and the destruction of chemical
weapons must go side by side, he said, adding that the parties in Syria must redouble
efforts in what would be a complex period ahead.
FERNANDO CARRERA, Minister for Foreign Affairs of Guatemala,
welcomed the rejection of the use of chemical weapons in Syria by the Russian
Federation and the United States and the subsequent 14 September framework
agreement. Today’s Council decision was “highly significant”, as it helped renew
efforts to end the violence, address the humanitarian situation and meet the Syrian
people’s demands. Towards that end, Guatemala had persistently backed the
30 June 2012 Final Communiqué of the Action Group for Syria and the need to hold
an international conference to facilitate its implementation. Adoption of the present
text, which Guatemala had co-sponsored, was of vital importance, considering that
the last resolution on Syria had been adopted in April 2012. He understood the
sensitivity of the issue and the urgency it demanded, and for that reason, had joined
the consensus, despite having preferred a greater role in its development.
He recognized the importance of cooperation between the United Nations
and OPCW, particularly in terms of personnel access and safety, operational support,
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privileges and immunities, and sufficient funding to carry out their duties. He
trusted that a date could be set soon for the Geneva II Conference, and added that a
transitional Syrian Government with full executive powers could be set up under the
mutual consent of all parties. Such a Government must be inclusive. He expressed
hope for a ceasefire in the short term.
SARTAJ AZIZ, Adviser to the Prime Minister of Pakistan on National
Security and Foreign Affairs, said the resolution was a landmark text, which
demonstrated the Security Council’s leadership. Its unanimous adoption meant the
international community had taken ownership of the process of eliminating Syria’s
chemical weapons programme. He hoped the new-found unity in the Council would
be maintained, and added that the 15-member body would have difficult waters to
navigate. A political settlement was the only way forward, including to mitigate
the humanitarian crisis. The announcement of the convening of Geneva II reflected
the urgency of the problem, he said, adding that the international community
should proceed with a sense of purpose. Although it was too late for more than
100,000 Syrians, there was hope for millions of others.
SAAD-EDDINE EL OTHMANI, Minister for Foreign Affairs and
Cooperation of Morocco, said „at last” the Council had been able to agree on an
important resolution on the Syrian situation that reflected a genuine will to end the
conflict. He appreciated efforts made by the “P-5” towards a solution that would
find, destroy and ensure that chemical weapons were never used again. The League
of Arab States also had led initiatives on the Syrian situation and the use of chemical
weapons. Today’s historic text outlined steps for dealing with chemical weapons,
in line with the United States-Russian Federation agreement. For the first time, it
recognized chemical weapons were a threat to international peace and security. That
would help to prevent a repeat of recent massacres, eliminating one of the Middle
East’s largest chemical weapons arsenals in a peaceful manner. Morocco hoped a date
would soon be set for the holding of the Geneva II Conference. Syria’s humanitarian
situation was a catastrophe and every effort must be made to support United Nations
agencies to help in that regard. Syria’s neighbours were also suffering.
HÉCTOR MARCOS TIMERMAN, Foreign Minister of Argentina, noting
that the unfolding “horror show” was neither isolated nor unpredictable. Nevertheless,
a door had been opened to a solution. The world saw the pettiness of the geopolitical
interests at play, which had prompted ethical outrage in the international community.
There was no leeway for double standards, he said, adding that those using chemical
weapons must not go unpunished. The multilateral regime established by the United
Nations Charter must be the basis for the lasting peace. The resolution established
a specific mechanism for the elimination of chemical weapons in Syria on the basis
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of the United States-Russian Federation accord, and it also contained elements
discussed in the Council, which had prompted Argentina to co-sponsor it. He called
for greater efforts to address the other dimensions of the conflict and said the Council
must remain seized of the matter.
EUGÈNE-RICHARD GASANA ( Rwanda) said that, as the world prepared
for the twentieth anniversary of the killing of Tutsis in his country, the conscience of
the international community had been stained by the ongoing conflict in Syria, now
in its thirteenth month. “We said ‘never again’ in Rwanda”; yet ethnic cleansing
and other horrors had occurred in many corners of the world. The Council had not
been able to save more than 100,000 people in Syria, due to divisions among certain
members. The 21 August attack had led to the loss of innocent lives.
He welcomed the Council’s decision to impose coercive measures under the
Charter’s Chapter VII, should Syrian authorities not comply with today’s text. He
was pleased it called for the revival of the Geneva process. A military solution was
not viable for that country or for the region. He urged the Council — especially the
“P-5” countries that had influence on Syrian parties — to implement the Geneva
Communiqué as soon as possible. Any political solution should ensure that those
who had committed crimes were held accountable.
KODJO MENAN ( Togo), welcoming the resolution’s adoption, said the
spirit of compromise had eventually prevailed. The Russian-American framework
laid the groundwork for the text, he said, adding that, by co-sponsoring it, Togo not
only had demonstrated its desire to see the elimination of Syria’s chemical weapons,
but also of all weapons of mass destruction. The Security Council must step up
efforts for a radiant future for Syria through the Geneva II Conference, he said,
adding that the unity demonstrated in the Council must be used to bring together all
parties in Syria for a political solution. The Council also must pay attention to the
terrorist violence committed in that country, he said, adding that an inclusive and
multi-faith Syria would bring unity and conciliation.
GARY QUINLAN ( Australia) expressed hope that today’s text would mark
a turning point in the Council’s approach to Syria, showing that the body could use
its authority to help achieve a stable and secure future for Syrians. For the first time,
the Council had made clear that chemical weapons use was a threat to international
peace and security, strengthening a fundamental norm of international relations: that
the use of those weapons was abhorrent and breached international law.
He said that the text imposed legally binding obligations on Syria to secure
and destroy its chemical weapons, and place them and related materials under
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international supervision. The Council decided that non-compliance by Syria
would result in Chapter VII consequences. Importantly, the Council reaffirmed that
the perpetrators of that mass atrocity crimes must be held accountable. Australia
believed that available data showed that the Syrian authorities were responsible
for chemical weapons use and that the Council should refer the situation to the
International Criminal Court. Also, for the first time, the Council endorsed the Geneva
Communiqué. It must now address humanitarian crisis more decisively.
Resolution
follows:

The full text of Security Council resolution 2118 (2013) reads as
“The Security Council,

“Recalling the Statements of its President of 3 August 2011, 21 March 2012,
5 April 2012, and its resolutions 1540 (2004), 2042 (2012) and 2043 (2012),
“Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence and
territorial integrity of the Syrian Arab Republic,
“Reaffirming that the proliferation of chemical weapons, as well as their
means of delivery, constitutes a threat to international peace and security,
“Recalling that the Syrian Arab Republic on 22 November 1968 acceded
to the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous
or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on
17 June 1925,
“Noting that on 14 September 2013, the Syrian Arab Republic deposited with
the Secretary-General its instrument of accession to the Convention on the Prohibition
of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on
their Destruction (Convention) and declared that it shall comply with its stipulations
and observe them faithfully and sincerely, applying the Convention provisionally
pending its entry into force for the Syrian Arab Republic,
“Welcoming the establishment by the Secretary-General of the United Nations
Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab
Republic (the Mission) pursuant to General Assembly resolution 42/37 C (1987) of
30 November 1987, and reaffirmed by resolution 620 (1988) of 26 August 1988,
and expressing appreciation for the work of the Mission,
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“Acknowledging the report of 16 September 2013 (S/2013/553) by
the Mission, underscoring the need for the Mission to fulfil its mandate,
and emphasizing that future credible allegations of chemical weapons use in the
Syrian Arab Republic should be investigated,
“Deeply outraged by the use of chemical weapons on 21 August 2013 in Rif
Damascus, as concluded in the Mission’s report, condemning the killing of civilians
that resulted from it, affirmingthat the use of chemical weapons constitutes a serious
violation of international law, and stressing that those responsible for any use of
chemical weapons must be held accountable,
“Recalling the obligation under resolution 1540 (2004) that all States shall
refrain from providing any form of support to non-State actors that attempt to
develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use weapons of mass
destruction, including chemical weapons and their means of delivery,
“Welcoming the Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons
dated 14 September 2013, in Geneva, between the Russian Federation and the United
States of America (S/2013/565), with a view to ensuring the destruction of the Syrian
Arab Republic’s chemical weapons programme in the soonest and safest manner,
and expressing its commitment to the immediate international control over chemical
weapons and their components in the Syrian Arab Republic,
“Welcoming the decision of the Executive Council of the Organization for
the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) of 27 September 2013 establishing
special procedures for the expeditious destruction of the Syrian Arab Republic’s
chemical weapons programme and stringent verification thereof, and expressing its
determination to ensure the destruction of the Syrian Arab Republic’s chemical
weapons program according to the timetable contained in the OPCW Executive
Council decision of 27 September 2013,
“Stressing that the only solution to the current crisis in the Syrian Arab
Republic is through an inclusive and Syrian-led political process based on the Geneva
Communiqué of 30 June 2012, andemphasising the need to convene the international
conference on Syria as soon as possible,
“Determining that the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic
constitutes a threat to international peace and security,
“Underscoring that Member States are obligated under Article 25 of the
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Charter of the United Nations to accept and carry out the Council’s decisions,
“1.   Determines that the use of chemical weapons anywhere constitutes a
threat to international peace and security;
“2.   Condemns in the strongest terms any use of chemical weapons in the
Syrian Arab Republic, in particular the attack on 21 August 2013, in violation of
international law;
“3.   Endorses the decision of the OPCW Executive Council 27 September 2013,
which contains special procedures for the expeditious destruction of the Syrian Arab
Republic’s chemical weapons programme and stringent verification thereof and calls
for its full implementation in the most expedient and safest manner;
“4.   Decides that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce,
otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or
indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors;
“5.   Underscores that no party in Syria should use, develop, produce, acquire,
stockpile, retain, or transfer chemical weapons;
“6.   Decides that the Syrian Arab Republic shall comply with all aspects of
the decision of the OPCW Executive Council of 27 September 2013 (Annex I);
“7.    Decides that the Syrian Arab Republic shall cooperate fully with
the OPCW and the United Nations, including by complying with their relevant
recommendations, by accepting personnel designated by the OPCW or the United
Nations, by providing for and ensuring the security of activities undertaken by these
personnel, by providing these personnel with immediate and unfettered access to and
the right to inspect, in discharging their functions, any and all sites, and by allowing
immediate and unfettered access to individuals that the OPCW has grounds to believe
to be of importance for the purpose of its mandate, and decides that all parties in
Syria shall cooperate fully in this regard;
“8.   Decides to authorize an advance team of United Nations personnel to
provide early assistance to OPCW activities in Syria, requests the Director-General
of the OPCW and the Secretary-General to closely cooperate in the implementation
of the Executive Council decision of 27 September 2013 and this resolution,
including through their operational activities on the ground, and further requests the
Secretary-General, in consultation with the Director-General of the OPCW and,
where appropriate, the Director-General of the World Health Organization, to submit
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to the Council within 10 days of the adoption of this resolution recommendations
regarding the role of the United Nations in eliminating the Syrian Arab Republic’s
chemical weapons program;
“9.   Notes that the Syrian Arab Republic is a party to the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations, decides that OPCW-designated
personnel undertaking activities provided for in this resolution or the decision of
the OPCW Executive Council of 27 September 2013 shall enjoy the privileges and
immunities contained in the Verification Annex, Part II(B) of the Chemical Weapons
Convention, and calls on the Syrian Arab Republic to conclude modalities agreements
with the United Nations and the OPCW;
“10. Encourages Member States to provide support, including personnel,
technical expertise, information, equipment, and financial and other resources and
assistance, in coordination with the Director-General of the OPCW and the SecretaryGeneral, to enable the OPCW and the United Nations to implement the elimination of
the Syrian Arab Republic’s chemical weapons programme, anddecides to authorize
Member States to acquire, control, transport, transfer and destroy chemical weapons
identified by the Director-General of the OPCW, consistent with the objective of
the Chemical Weapons Convention, to ensure the elimination of the Syrian Arab
Republic’s chemical weapons programme in the soonest and safest manner;
“11.   Urges all Syrian parties and interested Member States with relevant
capabilities to work closely together and with the OPCW and the United Nations to
arrange for the security of the monitoring and destruction mission, recognizing the
primary responsibility of the Syrian Government in this regard;
“12. Decides to review on a regular basis the implementation in the Syrian
Arab Republic of the decision of the OPCW Executive Council of 27 September 2013
and this resolution, andrequests the Director-General of the OPCW to report to
the Security Council, through the Secretary-General, who shall include relevant
information on United Nations activities related to the implementation of this
resolution, within 30 days and every month thereafter, and requests further the
Director-General of the OPCW and the Secretary-General to report in a coordinated
manner, as needed, to the Security Council, non-compliance with this resolution or
the OPCW Executive Council decision of 27 September 2013;
“13.  Reaffirms its readiness to consider promptly any reports of the OPCW
under Article VIII of the Chemical Weapons Convention, which provides for the
referral of cases of non-compliance to the United Nations Security Council;
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“14.   Decides that Member States shall inform immediately the Security
Council of any violation of resolution 1540(2004), including acquisition by nonState actors of chemical weapons, their means of delivery and related materials in
order to take necessary measures therefore;
“15. Expresses its strong conviction that those individuals responsible
for the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic should be held
accountable;
“16.  Endorses fully the Geneva Communiqué of 30 June 2012 (Annex II),
which sets out a number of key steps beginning with the establishment of a transitional
governing body exercising full executive powers, which could include members of
the present Government and the opposition and other groups and shall be formed on
the basis of mutual consent;
“17.   Calls for the convening, as soon as possible, of an international
conference on Syria to implement the Geneva Communiqué, and calls upon all
Syrian parties to engage seriously and constructively at the Geneva Conference
on Syria, and underscores that they should be fully representative of the Syrian
people and committed to the implementation of the Geneva Communiqué and to the
achievement of stability and reconciliation;
“18. Reaffirms that all Member States shall refrain from providing any form
of support to non-State actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess,
transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of
delivery, and calls upon all Member States, in particular Member States neighbouring
the Syrian Arab Republic, to report any violations of this paragraph to the Security
Council immediately;
“19.   Demands that non-State actors not develop, acquire, manufacture,
possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their
means of delivery, and calls uponall Member States, in particular Member States
neighbouring the Syrian Arab Republic, to report any actions inconsistent with this
paragraph to the Security Council immediately;
“20.   Decides that all Member States shall prohibit the procurement of
chemical weapons, related equipment, goods and technology or assistance from the
Syrian Arab Republic by their nationals, or using their flagged vessels or aircraft,
whether or not originating in the territory of the Syrian Arab Republic;
“21.  Decides, in the event of non-compliance with this resolution, including
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unauthorized transfer of chemical weapons, or any use of chemical weapons by
anyone in the Syrian Arab Republic, to impose measures under Chapter VII of the
United Nations Charter;
“22. Decides to remain actively seized of the matter.
Annex I
OPCW Executive Council Decision
Decision on destruction of Syrian chemical weapons
“The Executive Council,
“Recalling that following its thirty-second Meeting, 27 March 2013, the
Chairperson of the Executive Council (hereinafter “the Council”) issued a statement
(EC-M-32/2/Rev.1, dated 27 March 2013) expressing “deep concern that chemical
weapons may have been used in the Syrian Arab Republic”, and underlining that “the
use of chemical weapons by anyone under any circumstances would be reprehensible
and completely contrary to the legal norms and standards of the international
community”;
“Recalling also that the third Review Conference (RC-3/3*, 19 April 2013)
expressed “deep concern that chemical weapons may have been used in the Syrian
Arab Republic and underlined that use of chemical weapons by anyone under any
circumstances would be reprehensible and completely contrary to the legal norms
and standards of the international community”;
“Noting the “Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta
area of Damascus on 21 August 2013,” (S/2013/553, dated 16 September 2013)
prepared by the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of
Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, dated 16 September 2013, which
concludes that “chemical weapons have been used in the ongoing conflict between
the parties in the Syrian Arab Republic, also against civilians, including children, on
a relatively large scale”;
“Condemning in the strongest possible terms the use of chemical
weapons;
“Welcoming the Framework for Elimination of Syrian Chemical Weapons
agreed upon by the United States and the Russian Federation on 14 September 2013
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(EC-M-33/NAT.1, dated 17 September 2013);
“Noting also that on 12 September 2013, in its communication to the
Secretary-General of the United Nations, the Syrian Arab Republic notified its
intention to apply the Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (hereinafter “the
Convention”) provisionally;
“Noting further that on 14 September 2013, the Syrian Arab Republic
deposited with the Secretary-General of the United Nations its instrument of accession
to the Convention and declared that it shall comply with its stipulations and observe
them faithfully and sincerely, applying the Convention provisionally pending its
entry into force for the Syrian Arab Republic, which was notified to all States Parties
by the depositary on the same date (C.N.592.2013.TREATIES-XXVI.3), and taking
into account that the depositary received no communications to the contrary from the
States Parties with regard to this declaration;
“Noting further that the Convention enters into force for the Syrian Arab
Republic on 14 October 2013;
“Recognizing the extraordinary character of the situation posed by Syrian
chemical weapons and determined to ensure that the activities necessary for the
destruction of the Syrian chemical weapons programme start immediately pending
the formal entry into force of the Convention with respect to the Syrian Arab Republic,
and are conducted in the most rapid and safe manner;
“Recognizing also the invitation of the Government of the Syrian Arab
Republic to receive immediately a technical delegation from the OPCW and to
cooperate with the OPCW in accordance with the provisional application of the
Convention prior to its entry into force for the Syrian Arab Republic, and noting the
designation by the Syrian Arab Republic to the Technical Secretariat (hereinafter
“the Secretariat”) of its National Authority;
“Emphasising that the provisional application of the Convention gives
immediate effect to its provisions with respect to the Syrian Arab Republic;
“Noting further that the Syrian Arab Republic submitted on 19 September 2013
the detailed information, including names, types and quantities of its chemical
weapons agents, types of munitions and location and form of storage, production,
and research and development facilities;
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“Noting further that pursuant to paragraph 36 of Article VIII of the Convention,
the Council, following its consideration of doubts or concerns regarding compliance
and cases of non-compliance, shall, in cases of particular gravity and urgency, bring
the issue or matter, including relevant information and conclusions, directly to the
attention of the United Nations General Assembly and the United Nations Security
Council“Taking into account the Agreement Concerning the Relationship between
the United Nations and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons of
17 October 2000;
“Strongly urging all remaining States not Party to the Convention to ratify
or accede to it as a matter of urgency and without preconditions, in the interests of
enhancing their own national security, as well as contributing to global peace and
security; and
“Recalling that, pursuant to paragraph 8 of Article IV and paragraph 10 of
Article V of the Convention, a State acceding to the Convention after 2007 shall
destroy its chemical weapons and its chemical weapons production facilities as soon
as possible, and the Council shall determine the “order of destruction and procedures
for stringent verification” of such destruction;
“Hereby:
“1.   Decides that the Syrian Arab Republic shall:
(a)   not later than 7 days after the adoption of this decision, submit to the
Secretariat further information, to supplement that provided on 19 September 2013,
on the chemical weapons as defined in paragraph1 of Article II of the Convention
that the Syrian Arab Republic owns or possesses, or has under its jurisdiction or
control, in particular:
(i)   the chemical name and military designator of each chemical in
its chemical weapons stockpile, including precursors and toxins, and
quantities thereof;
(ii) the specific type of munitions, sub-munitions and devices in its
chemical weapons stockpile, including specific quantities of each
type that are filled and unfilled; and
(iii)the location of all of its chemical weapons, chemical weapons
storage facilities, chemical weapons production facilities,
including mixing and filling facilities and chemical weapons
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research and development facilities, providing specific geographic
coordinates;
(b)   not later than 30 days after the adoption of this decision, submit to the
Secretariat the declaration required by Article III of the Convention;
(c)   complete the elimination of all chemical weapons material and
equipment in the first half of 2014, subject to the detailed requirements, including
intermediate destruction milestones, to be decided by the Council not later than
15 November 2013;
(d)   complete as soon as possible and in any case not later than
1 November 2013, the destruction of chemical weapons production and mixing/
filling equipment;
(e)   cooperate fully with all aspects of the implementation of this decision,
including by providing the OPCW personnel with the immediate and unfettered right
to inspect any and all sites in the Syrian Arab Republic;
(f)   designate an official as the main point of contact for the Secretariat and
provide him or her with the authority necessary to ensure that this decision is fully
implemented.
“2.   Decides further that the Secretariat shall:
(a)   make available to all States Parties, within five days of its receipt, any
information or declaration referred to in this decision, which shall be handled in
accordance with the Annex to the Convention on the Protection of Confidential
Information;
(b)   as soon as possible and in any case not later than 1 October 2013, initiate
inspections in the Syrian Arab Republic pursuant to this decision;
(c)   inspect not later than 30 days after the adoption of this decision, all
facilities contained in the list referred to in paragraph 1 (a) above;
(d)   inspect as soon as possible any other site identified by a State Party as
having been involved in the Syrian chemical weapons programme, unless deemed
unwarranted by the Director-General, or the matter resolved through the process of
consultations and cooperation;
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(e)   be authorized to hire, on a short-term basis, qualified inspectors and
other technical experts and to rehire, on a short-term basis, inspectors, other technical
experts and such other personnel as may be required whose term of service has recently
expired, in order to ensure efficient and effective implementation of this decision in
accordance with paragraph 44 of Article VIII of the Convention; and
(f)   report to the Council on a monthly basis on implementation of this decision
including progress achieved by the Syrian Arab Republic in meeting the requirements
of this decision and the Convention, activities carried out by the Secretariat with
respect to the Syrian Arab Republic and its needs for any supplementary resources,
particularly technical and personnel resources.
“3.   Decides further:
(a)   to consider, on an urgent basis, the funding mechanisms for activities
carried out by the Secretariat with respect to the Syrian Arab Republic, and to call
upon all States Parties in a position to do so to provide voluntary contributions for
activities carried out in the implementation of this decision;
(b)   to meet within 24 hours if the Director-General reports delay by the
Syrian Arab Republic in meeting the requirements of this decision or the Convention,
including, inter alia, the cases referred to in paragraph 7 of Part II of the Annex to the
Convention on Implementation and Verification, or a lack of cooperation in the Syrian
Arab Republic or another problem that has arisen with regard to the implementation
of this decision and at that meeting to consider whether to bring the matter, including
relevant information and conclusions, to the attention of the United Nations Security
Council in accordance with paragraph 36 of Article VIII of the Convention;
(c)   to remain seized of the matter; and
(d)   to recognize that this decision is made due to the extraordinary character
of the situation posed by Syrian chemical weapons and does not create any precedent
for the future.
Annex II
Action Group for Syria Final Communiqué
30 June 2012
“1.   On 30 June 2012, the Secretaries-General of the United Nations and
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the League of Arab States, the Ministers for Foreign Affairs of China, France, the
Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the
United States of America, Turkey, Iraq (Chair of the Summit of the League of Arab
States), Kuwait (Chair of the Council of Foreign Ministers of the League of Arab
States) and Qatar (Chair of the Arab Follow-up Committee on Syria of the League of
Arab States) and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs
and Security Policy met at the United Nations Office at Geneva as the Action Group
for Syria, chaired by the Joint Special Envoy of the United Nations and the League
of Arab States to Syria.
“2.   The members of the Action Group came together out of grave alarm at
the situation in the Syrian Arab Republic. They strongly condemn the continued and
escalating killing, destruction and human rights abuses. They are deeply concerned
at the failure to protect civilians, the intensification of the violence, the potential for
even deeper conflict in the country and the regional dimensions of the problem. The
unacceptable nature and magnitude of the crisis demands a common position and
joint international action.
“3.   The members of the Action Group are committed to the sovereignty,
independence, national unity and territorial integrity of the Syrian Arab
Republic. They are determined to work urgently and intensively to bring about an
end to the violence and human rights abuses, and to facilitate the launch of a Syrianled political process leading to a transition that meets the legitimate aspirations of
the Syrian people and enables them independently and democratically to determine
their own future.
“4.   In order to secure these common objectives, the members of the Action
Group (a) identified steps and measures by the parties to secure the full implementation
of the six-point plan and Security Council resolutions 2042 (2012) and 2043 (2012),
including an immediate cessation of violence in all its forms; (b) agreed on principles
and guidelines for a political transition that meets the legitimate aspirations of the
Syrian people; and (c) agreed on actions that they would take to implement the
objectives in support of the Joint Special Envoy’s efforts to facilitate a Syrian-led
political process. They are convinced that this can encourage and support progress
on the ground and will help to facilitate and support a Syrian-led transition.
Identified steps and measures by the parties to secure the full
implementation of the six-point plan and Security Council resolutions 2042 (2012)
and 2043 (2012), including an immediate cessation of violence in all its
forms
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“5.   The parties must fully implement the six-point plan and Security Council
resolutions 2042 (2012) and 2043 (2012). To that end:
(a)   All parties must recommit to a sustained cessation of armed violence in
all its forms and to the implementation of the six-point plan immediately and without
waiting for the actions of others. The Government and armed opposition groups must
cooperate with the United Nations Supervision Mission in the Syrian Arab Republic
(UNSMIS), with a view to furthering the implementation of the plan in accordance
with the Mission’s mandate;
(b)   A cessation of armed violence must be sustained, with immediate,
credible and visible actions by the Government of the Syrian Arab Republic to
implement the other items of the six-point plan, including:
(i)   Intensification of the pace and scale of release of arbitrarily
detained persons, including especially vulnerable categories of
persons, and persons involved in peaceful political activities; the
provision, without delay and through appropriate channels, of a list
of all places in which such persons are being detained; the immediate
organization of access to such locations; and the provision, through
appropriate channels, of prompt responses to all written requests for
information, access or release regarding such persons;
(ii) Ensuring freedom of movement throughout the country for
journalists and a non-discriminatory visa policy for them;
(iii)Respecting freedom of association and the right to demonstrate
peacefully, as legally guaranteed;
(c)   In all circumstances, all parties must show full respect for the safety
and security of UNSMIS and fully cooperate with and facilitate the Mission in all
respects;
(d)   In all circumstances, the Government must allow immediate and full
humanitarian access by humanitarian organizations to all areas affected by the
fighting. The Government and all parties must enable the evacuation of the wounded,
and all civilians who wish to leave must be enabled to do so. All parties must fully
adhere to their obligations under international law, including in relation to the
protection of civilians.

186 UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară Română de Studii de Securitate Nr. 3(15)/2013

UNIVERS STRATEGIC - DOCUMENTAR
Agreed principles and guidelines for a Syrian-led transition
“6.   The members of the Action Group agreed on the principles and guidelines
for a Syrian-led transition set out below.
“7.   Any political settlement must deliver to the people of the Syrian Arab
Republic a transition that:
(a)   Offers a perspective for the future that can be shared by all in the Syrian
Arab Republic;
(b)   Establishes clear steps according to a firm timetable towards the
realization of that perspective;
calm;

(c)   Can be implemented in a climate of safety for all and of stability and

(d)   Is reached rapidly without further bloodshed and violence and is
credible.
“8.    Perspective for the future. The aspirations of the people of the
Syrian Arab Republic have been clearly expressed by the wide range of Syrians
consulted. There is an overwhelming wish for a State that:
(a)   Is genuinely democratic and pluralistic, giving space to established and
newly emerging political actors to compete fairly and equally in elections. This also
means that the commitment to multiparty democracy must be a lasting one, going
beyond an initial round of elections;
(b)   Complies with international standards on human rights, the independence
of the judiciary, accountability of those in Government and the rule of law. It is not
enough just to enunciate such a commitment. There must be mechanisms available
to the people to ensure that these commitments are kept by those in authority;
(c)   Offers equal opportunities and chances for all. There is no room
for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic or any other
grounds. Numerically smaller communities must be assured that their rights will be
respected.
“9.   Clear steps in the transition. The conflict in the Syrian Arab Republic
will end only when all sides are assured that there is a peaceful way towards a
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common future for all in the country. It is therefore essential that any settlement
provide for clear and irreversible steps in the transition according to a fixed time
frame. The key steps in any transition include:
(a)   The establishment of a transitional governing body that can establish
a neutral environment in which the transition can take place, with the transitional
governing body exercising full executive powers. It could include members of the
present Government and the opposition and other groups and shall be formed on the
basis of mutual consent;
(b)   It is for the Syrian people to determine the future of the country. All
groups and segments of society in the Syrian Arab Republic must be enabled to
participate in a national dialogue process. That process must be not only inclusive
but also meaningful. In other words, its key outcomes must be implemented;
(c)   On that basis, there can be a review of the constitutional order and
the legal system. The result of constitutional drafting would be subject to popular
approval;
(d)   Upon establishment of the new constitutional order, it will be necessary
to prepare for and conduct free and fair multiparty elections for the new institutions
and offices that have been established;
(e)   Women must be fully represented in all aspects of the transition.
“10.  Safety, stability and calm. Any transition involves change. However,
it is essential to ensure that the transition can be implemented in a way that ensures
the safety of all in an atmosphere of stability and calm. This requires:
(a)   Consolidation of full calm and stability. All parties must cooperate with
the transitional governing body to ensure the permanent cessation of violence. This
includes completion of withdrawals and addressing the issue of the disarmament,
demobilization and reintegration of armed groups;
(b)   Effective steps to ensure that vulnerable groups are protected and that
immediate action is taken to address humanitarian issues in areas of need. It is also
necessary to ensure that the release of the detained is completed rapidly;
(c)   Continuity of governmental institutions and qualified staff. Public
services must be preserved or restored. This includes the military forces and security
services. However, all governmental institutions, including the intelligence services,
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have to perform according to human rights and professional standards and operate
under a leadership that inspires public confidence, under the control of the transitional
governing body;
(d)  Commitment to accountability and national reconciliation. Accountability
for acts committed during the present conflict must be addressed. There also needs
to be a comprehensive package for transitional justice, including compensation or
rehabilitation for victims of the present conflict, steps towards national reconciliation
and forgiveness.
“11.  Rapid steps to come to a credible political agreement. It is for the
people of the Syrian Arab Republic to come to a political agreement, but time is
running out. It is clear that:
(a)   The sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the
Syrian Arab Republic must be respected;
(b)   The conflict must be resolved through peaceful dialogue and negotiation
alone. Conditions conducive to a political settlement must now be put in place;
(c)   There must be an end to the bloodshed. All parties must recommit
themselves credibly to the six-point plan. This must include a cessation of armed
violence in all its forms and immediate, credible and visible actions to implement
points 2 to 6 of the six-point plan;
(d)   All parties must now engage genuinely with the Joint Special
Envoy. The parties must be prepared to put forward effective interlocutors to work
expeditiously towards a Syrian-led settlement that meets the legitimate aspirations
of the people. The process must be fully inclusive in order to ensure that the views
of all segments of Syrian society are heard in shaping the political settlement for the
transition;
(e)   The organized international community, including the members of the
Action Group, stands ready to offer significant support for the implementation of
an agreement reached by the parties. This may include an international assistance
presence under a United Nations mandate if requested. Significant funds will be
available to support reconstruction and rehabilitation.
Agreed actions
“12. Agreed actions that the members of the Group will take to implement
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the above in support of the Joint Special Envoy’s efforts to facilitate a Syrian-led
political process are as follows:
(a)   Action Group members will engage as appropriate, and apply joint and
sustained pressure on, the parties in the Syrian Arab Republic to take the steps and
measures outlined in paragraph 5 above;
conflict;

(b)   Action Group members are opposed to any further militarization of the

(c)   Action Group members emphasize to the Government of the Syrian Arab
Republic the importance of the appointment of an effective empowered interlocutor,
when requested by the Joint Special Envoy to do so, to work on the basis of the six
point plan and the present communiqué;
(d)   Action Group members urge the opposition to increase cohesion and to
be in a position to ensure effective representative interlocutors to work on the basis
of the six-point plan and the present communiqué;
(e)   Action Group members will give full support to the Joint Special Envoy
and his team as they immediately engage the Government and the opposition, and
will consult widely with Syrian society, as well as other international actors, to
further develop the way forward;
(f)   Action Group members would welcome the further convening by the
Joint Special Envoy of a meeting of the Action Group, should he deem it necessary
to review the concrete progress taken on all points agreed in the present communiqué
and to determine what further and additional steps and actions are needed from the
Action Group to address the crisis. The Joint Special Envoy will also keep the United
Nations and the League of Arab States informed.”
* *** *
For information media • not an official record
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm
;
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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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