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EDITORIAL

GEOPOLITICA
UNEI FALII REMANENTE

EDITORIAL

Abstract

Gheorghe VĂDUVA

Falia strategică esențială între Est și Vest - Marea Neagră,
Marea Baltică - s-a reactivat. Iluzia că, în fine, străvechiul conflict
între Rusia europeană și asiatică, pe de o parte, și Europa de Vest
și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, a luat sfârșit este
pe cale de a se spulbera. Realitatea și-a arătat din nou colții.
Dealtfel, era de bănuit că așa se vor petrece lucrurile, întrucât
teoriile lui Mackinder și Spykman n-au încetat nicio clipă să nu
constituie un suport al marii politici a Vestului, vizavi de pivotul
eurasiatic, în timp ce Rusia nu a încetat nicio clipă să-și dezvolte
politici și strategii care să-i asigure ieșirea neîngrădită la oceanul
cald. Summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic a arătat care
este, de fapt realitatea. Rusia a perceput această realitate ca pe
un nou pas într-o strategie Anaconda, iar Vestul ca pe un act de
ostilitate al Rusiei față de Vest și față de țările ex-sovietice care
au optat pentru un parcurs democratic de tip occidental. Între
acestea, se situează și Ucraina. Numai că Ucraina nu este o țară
ca toate celelalte, nici ca o simplă țară-tampon între Est și Vest,
ci o fostă republică unională, cu rol strategic esențial în politicile
și strategiile Imperiului rus de odinioară și în cele ale Rusiei de
azi. Mai mult, Ucraina este ea însăși o țară faliată. Ceea ce se
întâmplă, de fapt, în Ucraina nu este doar ce pare a fi - o luptă
între ucrainenii pro-Vest și Ucraineni pro-Est -, ci și un efect de
impact foarte complicat al unui uriaș joc geopolitic.

Cuvinte-cheie: Ucraina, Belarus, țările baltice, falie strategică,
Rusia, Uniunea Europeană, Marea Neagră
THE GEOPOLITICS OF A REMANENT RIFT
Abstract
The essential strategic rift between Est and Vest – the Black
Sea, the Baltic Sea – was reactivated. The illusion that, finally,
the ancient conflict between European and Asian Russia, on the
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014
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one hand, and Western Europe and the United States of America, on the
other hand, has ended is to dispel. The reality of the pointed fangs again. In
fact, it was surmised that such things will happen, whereas Mackinder and
Spykman’s theories have not stopped any moment should not constitute the
political support of the West, opposite to the Eurasian pivote, while Russia
has not stopped any moment to develop policies and strategies to ensure the
unhampered exit to the warm Ocean.
Summit in Vilnius of Eastern partnership has shown that it is in fact
reality. Russia has perceived this reality as a new step in an Anconda-strategy,
and the West as an act of Russia hostility toward the West and the ex-Soviet
countries that have opted for a democratic path, in occidental-style.
Between them lies also Ukraine. Only that Ukraine is not a country like
any other, nor as a simple buffer country between East and West, but a former
unional Republic with an essential strategic role in the policies and strategies
of the Russian Empire of yesteryear and those of Russia today
Moreover, Ukraine is itself a faulted country. What happens, in fact,
in Ukraine there is just what appears to be, a battle between pro-western
Ukrainians and Ukrainians pro-Eastern, but also a very complicated impact
effect of a huge geopolitical game.

Key words: Ukraine, Belarus, Baltic countries, Russia, rift, the European
Union, the Black Sea
GEOPOLITIQUE D’UNE FAILLE REMANENTE
Résumé
La faille stratégique essentielle entre l’Est et l’Ouest - Mer Noir, Mer
Balte - s’est réactivé. L’illusion en ce qui concerne la fin de l’ancien conflit
entre Russie européenne et asiatique, d’une coté, et l’Europe de Ouest et les
USA, d’une autre coté, s’est fini, plus exact, elle est en train de s’évanouir.
La réalité a montré encore une fois ses dents extrêmement aigues. D’ailleurs,
on y en a soupçonné que les choses se dérouleront comme ça, parce que les
théories de Mackinder et Spykman n’ont jamais cessé d’édifier un support de
la grande politique de l’Ouest vis-à-vis de heartland, tant que Russie n’a pas
jamais cessé de développer des politiques et des stratégies pour s’assurer la
sortie libre vers l’océan chaud. Le sommet de Vilnius du Partenariat de l’Est
a montré la vraie réalité. La Russie a compris cette réalité comme un nouveau
pas de la stratégie Anaconda, et l’Ouest comme une sorte d’hostilité de la
Russie envers l’Ouest et envers les pays ex-soviétique qui ont opté pour un
parcours démocratique de type occidental. L’Ukraine y se trouve, exactement,
entre les deux. Mais l’Ukraine n’est pas un pays comme les autres, ni comme
un simple pays-tampon entre l’Est el l’Ouest, mais une ex-république d’un ex12
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grand union, avec le rôle stratégique essentiel dans les politiques et dans les
stratégies de l’Empire d’autrefois et dans celles de la Russie d’aujourd’hui.
De plus, Ukraine est-il aussi un pays faillé. Ce qu’on y arrive vraiment n’est
seulement ce qu’on semble l’être - un combat entre les Ukrainiennes pro-Ouest
et les Ukrainiennes pro-Est -, mais aussi un effet de l’impact stratégique trop
compliqué d’un énorme enjeu géopolitique.

Mots-clefs: Ukraine, Belarus, pays baltes, faille stratégique, Russie, Union
Européenne, Mar Noir
1. Introducere

A

xul Marea Neagră - Marea Baltică nu este numai axul geografic central
Nord-Sud al continentului european, ci și frontiera actuală estică a Uniunii
Europene și, în linii mai generale, locul de unde începe Estul. Acest spațiu poartă
încă urmele confruntărilor Est-Vest și, probabil, pentru încă foarte multă vreme, va
continua să rămână așa. Încercarea făcută de Uniunea Europeană prin Parteneriatul
Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), foste
republici sovietice unionale, dar și de Rusia prin conceptul Eurasia, de a estompa
această falie creată de-a lungul istoriei între Estul și Vestul continentului nostru au
primit un răspuns cât se poate de real și de categoric la summit-ul Parteneriatului
Estic de la Vilnius din toamna anului 2013.
Ucraina, prin vocea președintelui de atunci al țării - Ianukovici - a amânat
semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordul
privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, ceea ce a
declanșat o puternică reacție la Kiev, unde s-a creat fenomenul de protest vehement
și îndelungat din Piața Centrală și din alte zone ale Ucrainei.
O mare parte din populația Ucrainei își punea speranța în această asociere,
urmând trendul care există astăzi pe continentul nostru, dincoace de această falie
strategică Marea Neagră - Marea Baltică, de realizare a unității continentului pe
suportul principiilor lumii occidentale, considerată a fi democratică și prosperă.
Estul, prin gura Rusiei, acuză Vestul că forțează o apropiere periculoasă
euro-americană de frontierele Rusiei; Vestul acuză Rusia că se amestecă în treburile
interne ale Ucrainei și ale fostelor republici unionale, că menține tensiuni în acest
spațiu pe care noi îl considerăm a fi unul de falie strategică între Est și Vest.
În această situație tensionată, Rusia reanexează Crimeea și trece la intensificarea
controlului strategic al spațiului Mării Negre. Dar Marea Neagră este deja o frontieră
estică a Uniunii Europene și a NATO.
În plină criză, portavionul american George W. Bush sosește, împreună
cu fregatele sale de siguranță, la Pireu, în Grecia, în timp ce alte nave americane
staționează în Marea Neagră. Suhoi-urile rusești cu echipament modern la bord
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014
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survolează zona, de o parte și de cealaltă a acestei linii, se fac declarații - unele
foarte dure, altele doar conjuncturale -, de parcă o criză de prin anii 1962, cea din
Marea Caraibilor, s-ar fi mutat în Marea Neagră. A nu se uita că, atunci, în 1962,
cargourile care ascundeau rachete sovietice ce urmau să fie instalate în Cuba au
ridicat ancora din Marea Neagră. După cum se vede, vremurile acelea n-au trecut
fără embrioni conflictuali proiectați în viitor, marile puteri nucleare încă se confruntă
pentru controlul strategic al unor zone foarte importante. Pentru că, de fapt, aceasta-i
miza strategică a ceea ce se întâmplă acum nu de parte de frontierele României.
Citind cu atenție unele lucrări geopolitice – cum ar fi cele lui Mackinder
referitoare la insula lumii şi la pivotul geostrategie, dar și la strategiile Anaconda de
încercuire și sufocare a acestui pivot, ale lui Hauschofer referitoare la Pan Iden, dar
și ale unor geopoliticieni români (Gheorghe I. Brătianu, „Chestiunea Mării Negre”,
ale lui I. Conea, ale lui Simion Mehedinți etc.) şi analizând războaiele europene, de
la cele din vremea Imperiului Roman încoace, inclusiv cele două Războaie Mondiale
şi chiar Războiul Rece, vom constata că respectivele culoare sunt următoarele:
a. Culoarul strategic baltic, care vizează spaţiul Mării Baltice şi ieșirea la
Oceanul Atlantic sau pătrunderea dinspre acest ocean, în nordul vulnerabil al Europei
şi Eurasiei a țărilor off shore;
b. Culoarul strategic median sau central-european, un fel de bulevard
strategic al Europei, care începe de undeva din Galiţia Occidentală (pe teritoriul
vestic al Ucrainei de azi), trece pe la nordul lanțului muntos european şi ajunge până
în Normandia, cu axul central pe marile capitale europene Varşovia, Berlin, Paris;
c. Culoarul strategic al Dunării;
d. Culoarul strategic maritim (Marea Neagră, Marea Egee, Marea Mediterană),
care asigură manevra maritimă pe la sudul continentului şi ieșirea la Oceanul Atlantic
sau, în sens invers, pătrunderea din Oceanul Atlantic şi manevra maritimă spre zona
de falie sau de confluenţă dintre Continentul Asiatic şi cel European
Aceste culoare sau coridoare strategice au fost dintotdeauna foarte importante
în confruntarea Vest-Est și Est-Vest dar, cel puțin în această zonă din jumătatea de
Sud a faliei strategice Marea Balică - Marea Neagră, între cele trei mari imperii ale
timpului (ca să rămânem doar în epoca lor, a imperiilor moderne), au existat niște
zone cu regimuri speciale.
După constituirea celor trei mari imperii din vecinătatea României – Imperiul
Rus, Imperiul Otoman şi Imperiul Habsburgic – spaţiul românesc a devenit spaţiu
de interes geopolitic vital pentru acestea. În aceste condiţii, nu se putea face absolut
nimic, oricât de patriot, de viteaz şi de motivat ar fi fost poporul român, care nici
măcar nu se numea aşa. Pentru că şi cu această denumire a poporului nostru sunt
destule neclarități.
Spaţiul românesc era spaţiu de siguranță strategică1 între aceste imperii, dar
Spațiul de siguranță strategică este acel spațiu din vecinătate, pe care-l poți controla și care-ți asigur condiții fie
pentru a organiza o apărare înaintată (în afara teritoriului tău), fie pentru a organiza o apărare activă, pentru a obține
timpul necesar organizării ripostei. Spațiul-tampon este un spațiu care nu este controlat doar de una dintre părți, ci o
1
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nu în întregul lui, adică în teritoriul Daciei de odinioară, ca ţară unită şi unitară,
cum fusese cândva Dacia, pentru că ar fi ridicat mari probleme acestor imperii
privind independența şi suveranitatea sa ca spaţiu şi ca ţară, s-ar fi luptat cu ele,
având posibilitatea să se alieze când cu unul când cu altul pentru a-şi atinge scopurile
strategice – cum de altfel a şi făcut-o de-a lungul istoriei sale zbuciumate –, ci feliat
şi folosit cu mare înțelepciune de mințile luminate ale acelor imperii. Falierea
acestui spaţiu era absolut necesară pentru siguranţa strategică, securitatea şi liniștea
imperiilor.2
Pentru a îndeplini condiţiile de zonă-tampon sau de zonă de siguranță
strategică, o zonă nu trebuie să fie nici prea mare, pentru a nu ridica pretenții de
țară puternică şi independentă sau pentru a pune probleme la granițele imperiului,
dar suficient de mare pentru a permite apărarea înaintată sau manevra strategică pe
direcții (linii) exterioare. Moldova şi Ţara Românească îndeplineau perfect aceste
condiţii. Astfel, Moldova dintre Prut şi Carpați (după 1812) se constituie în zonă de
siguranță strategică (zonă-tampon) pentru Imperiul Rus, iar Ţara Românească era
deja zonă de siguranță strategică pentru Imperiul Otoman.
Teritoriul dintre Prut şi Nistru al Moldovei constituie prima mare rocadă
strategică între cele trei mari culoare, legată strâns, prin Bielorusia, şi de culoarul
strategic baltic. Acest lucru a rămas valabil şi în vremea Războiului Rece, fiecare
dintre aceste culoare constituind, pentru Uniunea Sovietică, un teatru de operații
distinct, iar pentru NATO, direcții strategice foarte importante de interzis, prin acțiuni
de tipul apărării înaintate, sau, în eventualitatea, unor contraofensive puternice, de
folosit ca spații de manevre pentru lovirea forțelor adverse din adâncime.
Imperiul habsburgic nu a mai avut unde să-şi constituie zone de siguranță
strategică exterioară, întrucât cele două principate din vecinătatea-tampon - estică
şi sud-estică erau vasale Rusiei şi Turciei -, şi prin urmare, şi-a constituit o zonă
de siguranță strategică interioară, aproximativ pe teritoriul de astăzi al județelor
Covasna, Harghita şi o parte din Mureş.
Din această zonă, forțele imperiale habsburgice, ulterior cele austro-ungare,
puteau declanșa, într-o conjunctură favorabilă sau prin surprindere, o acțiune
strategice fulger pentru cucerirea Gurilor Dunării și asigurarea unei ieșiri la Marea
Neagră, așa cum prevedeau planurile acestui imperiu. Tot din această zonă de
siguranță strategică interioară, Imperiul Habsburgic, ulterior, cel Austro-Ungar,
viza crearea posibilității unor manevre strategice pe linii interioare, către celelalte
două culoare strategice din regiune, respectiv, spre culoarul strategi median, prin
Maramureș și Bucovina, și spre culoarul strategic al Dunării, prin Poarta Focșanilor.
În această situație, este lesne de înțeles că, oricât de unitar ar fi fost spațiul
românesc (ca limbă, cultură, vocație și importanță strategică), niciunul din cele trei
mari imperii nu ar fi permis ca provinciile româneşti să se unească. Și nici ele nu erau
zonă destul de mare care se află între două mari entități, separându-le, fără să fie subordonat lor în mod nemijlocit.
2
Gheorghe Văduva, Geopolitica. Teorii. Areale. Falii. Conexiuni. Excurs geopolitic, Societatea Scriitorilor Militari, București, 2013, ISBN 978-973-8941-61-8, pp. 166-176
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pregătite să o facă.
Primul Război Mondial a desființat aceste presiuni imperiale și a permis
unificarea spațiului românesc, dar cel de-Al Doilea Război Mondial, l-a refragmentat.
E drept, nu atât de grav, dar semnificativ. Uniunea Sovietică a preluat configurația
geopolitică a faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică, dar a ameliorat
substanțial intrarea în culoarele strategice, prin intrarea în Uniune a țărilor baltice și
includerea Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, României, Bulgariei și Albaniei în
sistemul statelor socialiste.

În 1991, după desființarea Tratatului de la Varșovia și implozia Uniunii
Sovietice, geopolitica faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică s-a întors la
perioada interbelică, dar în mare dezavantaj pentru Rusia care a pierdut, spre Vest,
atât țările baltice, cât și Belarus și Ucraina. Falia strategică s-a mutat astfel câteva
sute de kilometri spre Est, Ucraina și Belarus, rămânând, în această situație, țări
tampon, mai exact, țări situate (cel puțin așa a crezut și încă crede Rusia) în siguranța
strategică spre Vest a colosului din Est.
Dar țara cea mai importantă pe această falie strategică rămâne, atât pentru
Vest, cât mai ales pentru Est, adică pentru Rusia, Ucraina.
2. Țările de pe falie
Pe scurt, situația țărilor de pa falia strategică Marea Neagră - Marea Baltică
se prezintă astfel:
16
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2.1. Estonia
Estonia3 (59°26” lat. N, 26°43” long. E) face parte din rândul țărilor baltice.
Acest lucru ar trebui să-i confere o situație privilegiată, întrucât, așa cum bine se știe,
toate țările care au ieșire la mare se bucură de avantajul comerțului pe mare și de alte
binefaceri ale mării. ;Mai mult, Estonia este cea mai nordică dintre țările baltice și, în
același timp, cea mai apropiată de țărmul nordic al Mării Baltice. Hotarele maritime
ale acestei țări însumează 3.794 km, iar cele terestre 633 km (343 km cu Letonia și
290 km cu Rusia). Limita apelor teritoriale în zona maritimă este de 12 nm.
Capitala țării, Tallinn, este unul dintre orașele medievale europene, foarte bine
conservat.
Sursa: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_ro.htm
Estonia are o suprafață totală de 45.228 km2 (42.388 kmp uscat și 2.840 km2
apă). În componența Estoniei sunt incluse 1520 insule din Marea Baltică. După
suprafață, ocupă locul 133 între țările lumii.4 Face parte din Europa de Est, se
învecinează cu Marea Baltică și Golful Finlandei, cu Letonia și cu Rusia.
Clima este maritimă, cu ierni umede și veri răcoroase, terenul este jos,
mlăștinos cu numeroase lacuri și cu dealuri în zona de sus.
Estonia are o populație de 1.257.921 locuitori (estimativ, 2014), distribuită
astfel (Diagrama nr. 1):
Grupuri etnice: estonieni: 68,7 %; ruși: 24,8%; ucraineni: 1,7 %; finlandezi:
0,6 %; alții: 1,6 %; nespecificați: 1,6 %. (Diagrama nr. 1)

Diagrama nr. 1 Structura etnică a populației
3
4

Republica Estonia, Eesti Vabariik
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/en.html
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Limbi vorbite: estona: 68,5%; rusa: 29,6%; ucraineana; 0,6%; altele: 1,2%;
nespecificate: 0,1%. (Diagrama nr. 2)

Diagrama nr. 2 Limbi vorbite
Religii: luterani: 9,9%; ortodocși: 16,2%; alte religii creștine (metodiști,
adventiști de ziua a șaptea, romano-catolici, penticostali): 2,2%; alte: 0,9%; fără:
54,1%; nespecificate: 16,7%. (Diagrama nr. 3)

Diagrama nr. 3 Structura pe confesiuni
Procentajul populației urbane este de 69,5%. Cel mai populat oraș este capitala
țării, Tallinn, cu 299.000 de locuitori (2009).
99,8% din populația țării are acces la resurse de apă potabilă amenajate și doar
1,2 % din populație reprezintă pe cei care folosesc resurse neamenajate.
18
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Estonia nu a fost niciodată lăsată în pace. S-a aflat, de-a lungul secolelor,
sub stăpânire daneză, suedeză, poloneză și rusă (sovietică). A obținut independența,
ca foarte multe alte țări de pe continentul european, dominat de imperii, în 1918.
În 1940, a fost inclusă în Uniunea Sovietică. E drept, americanii nu au recunoscut
niciodată această anexiune, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe ruși să anexeze și
să mențină țările baltice sub dominație - desigur, ca republici unionale, ceea ce nu
trebuie neglijat -, datorită poziției sale ca țară riverană culoarului strategic baltic,
unul dintre cele mai importante pentru ieșirea Rusiei la oceanul cald.
În 1991, odată cu implozia Uniunii Sovietice, Estonia și-a recâștigat
independența5. Trupele rusești dislocate și în această fostă republică unională au
părăsit Estonia abia în 1994. De la această dată, Estonia și-a reluat legăturile sale
economice și culturale cu Occidentul. În primăvara anului 2004, Estonia a devenit
membră NATO și UE, în 2010 s-a alăturat OCDE, iar la 01 ianuarie 2011 a adoptat
moneda Euro.
Estonia este o republică parlamentară. Ea dispune de un parlament unicameral,
cu 101 locuri, membrii parlamentului având un mandat de patru ani. Președintele țării
este ales de parlament pentru un mandat de cinci ani. Primul ministru este desemnat
de președintele țării și aprobat de către parlament.
Estonia participă la numeroase organizații internaționale (Australia Group,
BA, BIS, CSMB, CD, CE, EAPC, BERD, BCE, BEI, UEM, ESA (stat cooperant),
UE, FAO, AIEA, BIRD, OACI, ICC (comitete naționale), ICRM, IDA, IEA , IFC,
IFRCS, IHO, OIM, FMI, OMI, Interpol, CIO, OIM, UIP, ISO, ITSO, UIT, CSI
(ONG-uri), MIGA, MINUSMA, NATO, NIB, NSG, OAS (observator), OECD,
OIF (observator), al OIAC, OSCE, PCA, Convenția Schengen, ONU, UNCTAD,
UNESCO, UNHCR, UNTSO, UPU, OMV, OMS, OMPI, OMM, OMC), ceea ce arată
orientarea ei în relațiile internaționale spre un parcurs de afirmare a personalității și
atașamentului față de noile valori.
Estonia s-a aliniat rapid la cerințele economiei de piață, iar din 2004 a intrat
în zona euro și în spațiul Shengen. Estonia are unul dintre cele mai mari venituri
pe cap de locuitor din Europa Centrală și din regiunea baltică. Economia Estoniei
este una modernă, de piață, guvernele urmând politici fiscale solide, ceea ce a dus la
bugete echilibrate și la o datorie publică redusă. Punctele tari ale economiei estone
sunt industria electronică, sectoarele de telecomunicații, legăturile foarte solide cu
Finlanda, Suedia, Rusia și Germania.
Aceste legături cu țări situate de o parte și de alte a unei falii strategice tradiționale
între Est și Vest, care s-a concretizat, de-a lungul secolelor, în zona baltică, în bătălia
pentru controlul culoarului strategic baltic și a zonelor din proximitate, sunt foarte
La 20 august 1991 a fost declarată independența țării, iar la 06 septembrie 1991 a fost recunoscută de către Uniunea Sovietică.
5
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importante și, în același timp, foarte complicate. Țările baltice sunt situate tocmai
pe această falie, iar Rusia s-a străduit să-și asigure subordonarea lor, tocmai pentru a
controla spațiul de origine al culoarului strategic baltic, prin care Rusia vizează, de
secole, ieșirea la oceanul cald (Atlantic), ieșire foarte importantă din punct de vedere
economic și militar, și crearea condițiilor necesare pentru efectuarea unei manevre
strategice esențiale de învăluire și întoarcere a principalelor mari puteri europene, în
caz de război.
Acest culoar strategic este însă foarte important și din punct de vedere
economic. Realizarea foarte rapidă a proiectului North Stream arată, într-un fel,
o nouă modalitate de reactivare a acestui vechi coridor strategic, strâns legat de
conceptul de heartland, dezvoltat de Mackinder.
Economia Estoniei, intrată în criză în 2008, ca mai toate economiile țările
europene, dar își revine puternic în ultimii cinci ani, realizând, în 2014, înaintea
evenimentelor din Ucraina, o creștere de 2%.
În 2013, PIB-ul Estoniei, după paritatea puterii de cumpărare, era de 29,94
miliarde dolari (locul 114 în lume) și, după rata oficială de schimb, de 24,28 miliarde
dolari. PIB-ul pe cap de locuitor era, în 2013, de 22.400 dolari, la acest capitol
Estonia fiind pe locul 66 în lume.
Interesantă este și compunerea PIB-ului.
În funcție de origine: 3,9 % din agricultură; 30% din industrie; 66,1 % din
servicii. (Diagrama nr. 4)

Diagrama nr. 4 Compunerea PIB-ului în funcție de origine
În ceea ce privește utilizarea finală: 50 % consumul casnic; 19 % consumul
guvernamental; 24,5 % investiții în capital fix; 0,9 % stocuri; 0,6 % alte. (Diagrama
nr. 5)
20
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Diagrama nr. 5 Compunerea PIB-ului în funcție de consum final
Bugetul este de 8,489 miliarde dolari, iar cheltuielile 8,615 miliarde dolari,
rezultând un deficit de -0,5 % din PIB și o datorie publică de 6 %.
Valoarea exporturilor a fost, în același an, 2013, de 15,11 miliarde dolari
(16,8% Suedia; 15,3% Finlanda; 12,7% Rusia; 9,2% Letonia; 5,7% Lituania; 4,8%
Germania). (Diagrama nr. 6)

Diagrama nr. 6 Destinația exporturilor (parteneri)
Valoarea importurilor a fost, în 2013, de 16,38 miliarde dolari, repartiția lor, pe
parteneri fiind următoarea: Finlanda 15,1%, Germania 10,7%, Suedia 10,7%, Letonia
10%, Lituania 9%, Polonia 6,6%, China 4,4%, Rusia 4,1% (2012). (Diagrama nr. 7)
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Diagrama nr. 7 Destinația importurilor (parteneri)
Principalele porturi și terminale ale Estoniei sunt: Kuivastu, Kunda, Muuga,

Parnu Reid, Sillamae, Tallinn.

Forțele armate ale Estoniei (Eesti Kaitsevagi) se compun din: Forțe Terestre
(Maavagi), Forțe Navale (Merevagi), Forțe Aeriene (Ohuvagi) și Liga de Apărare
(Kaitseliit). În Estonia se menține încă serviciul militar obligatoriu, cu o durată de
8-12 luni.
Cheltuielile militare ale Estoniei reprezintă 2% din PIB, locul 40 în lume. Aceste
cheltuieli au crescut în 2013, față de 2012, cu 0,8%.

În 2005, Rusia și Estonia au semnat un acord privind frontiera. Rusia a obiectat însă
că, în preambulul acestui acord, preambul adăugat de parlamentul estonian, se face referire
la ocupația sovietică și la frontierele dinainte de război, stabilite prin Tratatul de la Tartu din
1920. Aceste referiri, susține Rusia, pot constitui premise pentru ca, în viitor, Estonia să emită
revendicări teritoriale pe seama Rusiei.
Datorită faptului că, în Estonia, există o populație numeroasă vorbitoare de limbă
rusă (29,6%), Rusia cere un tratament mai bun al acestei populații, chiar dacă Estonia este
membră a UE și face parte din spațiul Schengen.
Deși Estonia urmează politici și strategii coerente de dezvoltare durabilă, iar economia
țării este echilibrată, așa cum rezultă și din diagramele de mai sus, s-ar putea ca, în timp,
presiunile Rusiei asupra acestei țări să crească, mai ales dacă se menține sau se reactivează,
așa cum a dovedit-o summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului estic, această falie strategică
dintre Est și Vest.
Imediat după 1991, când Estonia și-a obținut independența față de Uniunea Sovietică,
au primit cetățenie estonă numai cei care au fost estonieni înainte de 1940 și descendenții lor.
În acest caz, mii de etnici ruși din Estonia, care nu au acceptat să treacă la limba estonă sau
care nu au trecut testele, au devenit apatrizi. Unii nu au acceptat să treacă la limba estonă,
doar pentru a-și păstra dreptul de a călători liber, fără viză, în Rusia.
Numărul apatrizilor, în 2012, era de 94.235. Este posibil ca, în viitor, populația apatridă
22
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să emigreze în Rusia sau să treacă testele pentru a obține cetățenie estonă. Situația respectivă
se poate însă constitui și într-o sursă de instabilitate, ca efect remanent al crizei ucrainene.
Prezența în număr mare a populației vorbitoare de limbă rusă în fostele republici
unionale devenite, în 1991, țări independente poate crea, în anumite condiții, instabilitate și
chiar conflicte de genul care au loc, azi, în Ucraina.
Estonia este însă o țară prea dornică de libertate și independență, care ține foarte mult
la statutul ei de țară între țări, deși, fiind aproape tot timpul, de-a lungul istoriei sale, sub
dominația sau influența altora, a luat de la fiecare ce-i bun, devenind un spațiu în care, cel
puțin în acest moment, diversitatea nu exclude unitatea.

2.2. Letonia
Letonia (56° 57” N, 24° 06” E) este, deasemenea, una dintre țările baltice, foarte
importantă atât pentru culoarul strategic baltic, cât și pentru zona de separare și/sau
de confluență, în termeni geopolitici, dintre Est și Vest, chiar pe axul central NordSud al Europei.
Letonia are o suprafață de 64.589 km2 (64.589 km2 uscat, 2340 km2 apă) și o
climă maritimă, cu ierni umede și moderate.

Sursa: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_ro.htm
Teritoriul țării este foarte jos, acoperit cu păduri ‑ Letonia este o țară a pădurilor
‑, de unde și o foarte dezvoltată industrie a construcțiilor și a hârtiei. Letonia este una
dintre puținele țări europene unde există suprafețe întinse de floră și faună sălbatică,
ceea ce constituie o mare atracție pentru turiști.
Denumirea țării este legată de vechii Latgalians, numele componenților
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unuia dintre cele patru triburi baltice din Est din care s-a format poporul leton. Și
spațiul leton, ca și cel eston și al întregii regiuni baltice, a fost controlat de germani,
polonezi, suedezi și ruși.
Principalele resurse naturale ale acestei țări sunt: lemnul, turba, dolomita,
chihlimbarul, calcarul.
Republica Letonă a apărut după Primul Război Mondial, dar, în 1940, a fost
anexată de Uniunea Sovietică.
În 1991, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, Letonia și-a redobândit
independența. Ultimele garnizoane sovietice s-au retras de pe teritoriul Letoniei în
1994.
Letonia are o populație de 2.165.165 locuitori, fiind pe locul 144 în lume
(factbook), cu o rată de creștere negativă, estimată la -0,62% pentru 2014. Populația
este, în general, tânără, media de vârstă fiind 41,4 ani, iar urbanizarea substanțială
(68%).
În Letonia, trăiesc, potrivit estimărilor din 2013, următoarele grupuri etnice:
letoni 61,1%; ruși 26,2%; belaruși 3,5%; ucraineni 2,3%; polonezi 2,2%, lituanieni
1,3%; alții 3,4%. (Diagrama nr. 8).

Diagrama nr. 8 Grupurile etnice din Letonia
După cum se vede, și în Letonia există o situație asemănătoare cu cea din
Estonia privind structura etnică a populației. Etnicii ruși sau vorbitorii de limbă rusă
reprezintă un procentaj de peste 26 % din totalul populației. Fiind situată pe o zonă
de falie geopolitică, Letonia, ca și celelalte țări baltice, a fost supusă unor presiuni
demografice foarte puternice, îndeosebi dinspre Rusia. Mai mult, peste o treime din
populație locuiește în capitala țării, adică în orașul Riga. Acest oraș a fost fondat în
1201 și este cel mai mare oraș din toate cele trei țări baltice, având o populație de
730.000 de locuitori. Statuia Libertății din capitala țării are 43 de metri înălțime,
fiind unul dintre cele mai înalte monumente din Europa. Ea nu exprimă efectul unei
competiții sau dorința de a realiza un record, ci imaginea importanței libertății pentru
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locuitorii acestei țări.
Faptul că mai mult de un sfert din populația țării este vorbitoare de limbă rusă
nu duce în mod necesar la concluzia că o astfel de realitate ar fi fost creată neapărat
de marea Rusie pentru a asigura, și în acest spațiu, condițiile minime posibile pentru
exercitarea unui control al culoarului strategic baltic, dar nici nu se poate spune
că raționamentul de mai sus nu are temei. Cert este că Imperiul Rus și, mai târziu,
Uniunea Sovietică au făcut, fiecare la vremea sa, tot ce au crezut de cuviință pentru
dominare sau, acolo unde nu s-a putut, măcar pentru controlul tuturor spațiilor de la
intrarea în marile culoare strategice europene.
Economia Letoniei este una de tip deschis. PIB-ul Letoniei, după paritatea de
cumpărare, era estimat, în 2013, la 38,97 miliarde de dolari (19.100 dolari pe cap de
locuitor). Exporturile letone acoperă aproape o treime din PIB. Principala orientare a
economiei letone o constituie prelucrarea lemnului, produsele agricole și alimentare,
dar și industria electronică și de mașini. Și în Letonia, ca și în alte țări care au făcut
parte din Uniunea Sovietică sau din sistemul țărilor socialiste, există un fenomen de
corupție care continuă să constituie un impediment în atragerea investițiilor străine.
Rata scăzută a natalității reprezintă una dintre acele vulnerabilități majore în ceea ce
privește vitalitatea economică pe termen lung și chiar securitatea națională. Chiar
dacă PIB-ul leton a înregistrat creșteri substanțiale în perioada 2006-2007, economia
a intrat într-o puternică recesiune în 2008, ca urmare a unui deficit grav de cont
curent nesustenabil și acumulării unor datorii externe foarte mari. În 2009, PIB-ul
a scăzut cu 18%, datorită prăbușirii uneia dintre cele mai mari bănci. Economia nu
și-a revenit la situația dinaintea crizei, deși FMI, UE și unii donatori externi au oferit
asistență substanțială, impunând însă guvernului să ia măsuri severe de austeritate.
Privatizarea se desfășoară în ritm intens, deși statul menține participații substanțiale
în câteva întreprinderi mari, iar asupra companiei aeriene are 99,8% din dreptul de
proprietate.
Forțele armate naționale ale Letoniei se compun din: forțe terestre; forțe navale
(inclusiv paza de coastă), forțe aeriene și garda principală a Letoniei. Cheltuielile
militare ale Letoniei reprezintă 0,92% din PIB.
Ca și în cazul relațiilor cu Estonia, Rusia cere un tratament mai bun al
etnicilor ruși din această țară. Există însă probleme și cu celelalte țări baltice privind
delimitarea frontierei. Parlamentul leton nu a ratificat Tratatul din 1998 privind
frontiera maritimă cu Lituania, mai ales din cauza neînțelegerilor privind drepturile
de exploatare în zonele cu petrol.
Și în Letonia există o populație destul de numeroasă alcătuită din apatrizi:
280.759 în 2012. Cetățeni letoni sunt considerați cei care au locuit în Letonia înainte
de 1940 și urmașii lor. Cei care nu îndeplinesc aceste condiții, dar locuiesc în Letonia
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ca foști cetățenii din fosta Uniune Sovietică, nu sunt considerați cetățeni letoni, ci
non-cetățeni.
În schimb, copiii născuți din non-cetățeni au dreptul, la cererea părinților, la
cetățenie letonă. Non-cetățenii nu au drept de vot, nu pot ocupa funcții guvernamentale,
sunt scutiți de serviciul militar, dar pot călători fără vize în Uniunea Europeană și
în spațiul Shengen, ca cetățenii letoni; ei pot obține cetățenie letonă dacă au fost
rezidenți permanenți în Letonia cel puțin cinci ani, știu cuvintele imnului național și
trec testele de cunoașterea limbii letone.
2.3. Lituania
Cea mai mare dintre țările baltice este Lituania (Republica Lituania - Lietuvos
Respublika), situată pe coordonatele geografice 54°41” lat. N, 25° 19” long. E.
Suprafață: 65.301 km2 (62.680 km2 uscat și 2620 km2 apă).
Populație: 2.980.000 de locuitori.
Vecini și frontiere: La nord - Republica Letonia (588 km); la Est și Sud:
Belarus (660 km); la Sud-Vest: Polonia (103 km) și enclava Kaliningrad (273 km);
litoralul baltic (90 km).6
Capitala: Vilnius, oraș fondat în 1323, cu o populație de 556.000 locuitori
Alte orașe importante: Kaunas (fosta capitală în perioada interbelică) –
356.000 locuitori, Klaipeda – 185.000 locuitori. Porturi: Klaipeda la Marea Baltică,
Kaunas, pe fluviul Nerris.
Organizare administrativă: 10 regiuni și 60 de municipalități.
De menționat că, până la finele secolului al XIV-lea, Lituania a fost cel mai
mare stat din Europa. În 1386, s-a aliat cu Polonia sub un conducător comun, iar în
1569, Lituania și Polonia au format un stat dual, polono-lituanian, care a supraviețuit
până în 1796, când rămășițele Lituaniei au fost împărțite între vecinii ei.
Lituania a obținut independența după Primul Război Mondial. A fost anexată,
în 1940, de către URSS. A redevenit independentă la 11 martie 1990. I-a fost
recunoscută independența de către Moscova abia în 1991. Trupele rusești s-au retras
de aici în 1993.
În primăvara anului 2004, Lituania a fost primită în Uniunea Europeană
și în NATO. Principalele resurse ale Lituaniei sunt cele de turbă, terenul arabil și
chihlimbarul. Terenul arabil reprezintă 33,48% din suprafața totală.
6
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Lituania. Sursa hărții:google.map
Grupuri etnice: lituanieni - 84,1%, polonezi - 6,6%, ruși - 5,8%, belaruși 1,2%, alții - 1,1%, nespecificați - 1,2% . (Diagrama nr. 9).

Diagrama nr. 9 Distribuția populației pe grupuri etnice
Spre deosebire de celelalte două republici baltice, prezența unor grupuri
etnice este mai redusă, majoritatea populației fiind alcătuită din lituanieni. Ca atare,
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și limbile vorbite au cam aceeași distribuție cu grupurile etnice, limba oficială fiind,
bineînțeles, lituaniana.
Limbile care se vorbesc în Lituania au următoarea distribuție: lituaniana
(limba oficială) - 82%; rusă - 8%; poloneză - 5,6%; altele - 0,9%; nespecificate 3,5%. (Diagrama nr. 10).

Diagrama nr. 10 Limbi vorbite în Lituania
Distribuția populației pe confesiuni religioase este următoarea: romanocatolică - 77,2%; ortodoxă rusă - 4,1%; Credincioșii de rit vechi - 0,8%; evanghelică
luterană - 0,6%; reformatoare - 0,2% altele 0,8%; niciuna - 6,1%; nespecificate 10,1%. (Diagrama nr. 11).

Diagrama nr. 11 Confesiuni în Lituania
În 2004, Lituania a devenit membru în Organizația Mondială a Comerțului și a
aderat la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, schimburile comerciale ale Lituaniei
sunt orientate spre țări din Europe Centrală și de Est, îndeosebi spre Rusia. Lituania a
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atras investiții străine și, astfel, a continuat reformele economice, țara având una din
cele mai rapide creșteri din Uniunea Europeană. În 2015, speră să adere la moneda
Euro. În 2012, salariul a crescut cu 25% față de 2011, iar în 2013 cu 25% față de
2012, deși șomajul rămâne destul de ridicat. PIB-ul (paritatea puterii de cumpărare)
este de 64,43 miliarde dolari (la nivelul lui 2013), iar PIB-ul pe cap de locuitor de
22.600 dolari. Compoziția PIB-ului, în funcție de sectorul de origine: agricultură 3,7%; industria - 28,3%; servicii: 68%. Cheltuielile militare: 0,97% din PIB. Lituania
și Rusia și-au delimitat frontierele. Lituania operează un regim de tranzit simplificat
pentru cetățenii ruși din Kaliningrad care călătoresc spre Rusia.
Lituania și-a delimitat și cartografiat frontierele cu toți vecinii săi. Și Lituania,
ca mai toate țările din zonă, are probleme cu privire la producția de amfetamine și cu
traficul de droguri spre Vest.
2.4. Belarus
În 1991, odată cu implozia URSS, Belarus și-a obținut independența. Dar, la 8
decembrie 1999, în vederea unei integrări politice și economice cu Rusia, s-a semnat
un tratat de uniune între cele două state. Președintele Aleksandr Lukașenko, ales în
1994, conduce autoritar țara, libertățile fiind serios afectate.
Belarus (53° 54” N, 27° 34 E) are o suprafață de 207.600 km2 (202.900 km2
uscat și 4.700 km2 apă). Frontierele terestre (Belarus nu are ieșire la mare) au o
lungime totală de 3.306 km, astfel: 171 km cu Letonia, 680 km cu Lituania, 605 km
cu Polonia, 959 km cu Rusia și 891 km cu Ucraina.
Sursa hărții: http://harta.infoturism.ro/Europa/Belarus/harta
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Populație: 9.608.058 locutori (75% din populație trăiește în mediul
urban).
Grupuri etnice: belaruși - 83,7%; ruși - 8,3%; polonezi, ucraineni 1,7%; alții - 2,4%; nespecificați - 0,9%. (Diagrama nr. 12).
Diagrama nr. 12. Grupuri etnice în Belarus

Limbi vorbite: belarusă (limbă oficială) - 23,4%; rusă (oficială) 70,2%; altele - 3,1%; nespecificate - 3,3%. După cum se vede, în Belarus,
există două limbi oficiale (belarusă și rusă), ponderea deținând-o limba rusă.
Acest lucru arată clar apartenența etnică și culturală a populației din Belarus
și apropierea ei organică de Rusia. (Diagrama nr. 13)
Diagrama nr. 13 Limbi vorbite în Belarus
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În cadrul Uniunii Sovietice, Belarus a avut o bază economică bine dezvoltată.
Acum această bază economică este depășită. În jur de 80% din industrie se află
în proprietatea statului, băncile privatizate au fost renaționalizate, băncile de stat
reprezentând 75% din totalul băncilor. Importă petrol și gaze din Rusia la prețuri
mult mai mici decât cele de pe piața mondială. A fot însă o perioadă în care Rusia a
limitat exporturile de petrol și gaze către Belarus, datorită nevoilor sale interne, dar,
în decembrie 2010, s-a ajuns la un acord pentru a relua aceste exporturi. În 2011,
Belarus a vândut Rusiei, la Gazprom, acțiunile de la Bel Transgaz. În 2011-2012,
moneda națională s-a depreciat până la 60%, dar în 2013 și-a revenit. În decembrie
2013, Rusia a anunțat un împrumut pentru Belarus de 2 miliarde de dolari pentru
2014. Dar Republica Belarus este încă în dificultate financiară.
PIB-ul (paritatea puterii de cumpărare) este de 150,4 miliarde dolari, iar PIBul pe cap de locuitor este de 16.100 dolari.
Structura PIB-ului după sursele de producere este următoarea: 9,2% din
agricultură; 46,2% din industrie și 44,7% din servicii.
Deși produce mașini-unele, tractoare, camioane, mașini de săpare, motociclete,
televizoare, frigidere, textile, îngrășăminte, aparate radio etc., pe care le exportă în
Rusia (35,4%), în Olanda (16,4%), în Ucraina (12,1%), în Letonia (7,1%), importând,
la rândul ei, produse din Rusia 59,4%, Germania 5,9%, China 5,1%, Ucraina 5%,
Belarus are probleme economice și în ceea ce privește modernizarea infrastructurilor.
Belarus alocă, pentru cheltuielile militare, 1,2% din PIB.
Belarus are unele probleme, mai ales la granița cu Polonia, care face parte din
spațiul Schengen.
Belarus este una dintre țările importante din partea de nord a culoarului
strategic central European și din partea de sud a culoarului strategic baltic, culoare
încă importante în geopolitica zonei, mai ales pe falia strategică Marea Neagră Marea Baltică. Oricum, în caz de confruntare Est-Vest, ca și în cel de-Al Doilea
Război Mondial, Belarus continuă să fie un pilon important pentru Est.
2.5. Ucraina
Centrul primului stat slav de Est - Rusia Kieveană - a fost teritoriul de azi
al Ucrainei. În secolele X și XI, acesta a fost cel mai mare și cel mai puternic stat
din Europa. Statul rus s-a format în zona kieveană. Apoi Rusia Kieveană a fost
încorporată în Marele Ducat al Lituaniei. Pe la jumătatea secolului al XVII-lea,
cazacii s-au revoltat împotriva polonezilor și au înființat, pe o parte a teritoriului de
azi al Ucrainei, un Hatmanat. Acesta, în pofida presiunilor moscovite, a rezistat mai
bine de o sută de ani. În ultima parte a secolului al XVIII-lea, teritoriul ucrainean a
fost încorporat în Imperiul Rus. Între 1917 și 1920, după prăbușirea Imperiului Rus,
Ucraina a fost, pentru scurt tip, independentă. Ulterior, a fost inclusă în Uniunea
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Sovietică. Foametea din perioadele 1921-1922 și 1932-1933 a ucis peste opt milioane
de oameni.
Ucraina sursa: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/ua.htm

În cel de-Al Doilea Război Mondial, pe teritoriul Ucrainei (care făcea parte
din Uniunea Sovietică), au pierit 7-8 milioane de oameni.
După R.S.F.S. Rusă, Ucraina era cea mai importantă țară din URSS, situată în
Vestul marelui imperiu roșu, iar axa Moscova-Kiev era cea mai activă din întreaga
Uniune, aici elaborându-se aproape toate elementele importante ale politicii și
strategiei superputerii sovietice. De aceea, Ucraina era țara cu cea mai mare trecere în
toate planurile URSS, începând cu cele ale dispozitivului forțelor nucleare strategice
și continuând cu cele care țineau de construcția și funcționarea rețelelor de gazoducte
care transportau gazul sovietic spre celelalte țări socialiste și spre Europa de Vest.
În 1991, Ucraina a devenit independentă, dar a rămas puternic dependentă
de gazul rusesc, de zona puternic industrializată din partea de est a țării și, în plus,
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preluând toate „extensiile” teritoriale ale Uniunii Sovietice și accesând politicile
de colaborare și de parteneriat, ulterior, și de integrare în Uniunea Europeană și în
NATO. Această realitate a creat una dintre cele mai complicate probleme geopolitice,
Ucraina situându-se nu la Estul faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică, nici
la Vestul acesteia, ca în vremea Imperiului Rus, ci chiar pe ea. O astfel de concluzie
se desprinde din incongruența și chiar din conflictualitatea raporturilor dintre Vest
(Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii) și Est (Federația Rusă), raporturi
pe care aceasta din urmă le înțelege ca fiind exact inversul afirmațiilor oficiale ale
Vestului. Rusia, prin vocea președintelui Vladimir Putin, înțelege extinderea Uniunii
Europene spre Est, inclusiv prin Parteneriatul Estic, și a NATO ca o amenințare la
adresa Rusiei, ca pe un nou mod de a pune în aplicare vechea strategie Anaconda
(containment), care pleacă de la geopoliticianul Halford Mackinder și de la
americanul Nicolas Spykman, și nu ca pe o extindere benefică a democrației de tip
occidental, a liberalismului și economiei de piață. Cu alte cuvinte, Rusia reactivează
falia strategică Marea Caspică - Marea Baltică, iar Occidentul consideră această
atitudine ca o modalitate prin care Rusia se opune democrației, dorind, de fapt,
recâștigarea statutului ei de mare putere mondială.
Ucraina este o țară mare. Are o suprafață de 603.550 km2 și o populație de
44.291.413 locuitori. Desigur, și populația, și suprafața și lungimea frontierelor și
accesul la Marea Neagră au suferit unele modificări importante, odată reanexarea
Crimeii de către Rusia.
Vecini și frontiere: Belarus - 891 km; Ungaria - 103 km; Republica Moldova
- 940 km; Polonia - 428 km; România (sud) - 176 km; România (sud-vest) - 362 km;
Slovacia - 90 km; Rusia (înainte de anexarea Crimeii) - 1576 km.
Grupuri etnice: ucraineni - 77,8%, ruși - 17,3%, belaruși - 0,6%, moldoveni 0,5%, români - 0,3%, alții: 3,5%. (Diagrama nr. 14).

Diagrama nr. 14 Grupuri etnice în Ucraina
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

33

EDITORIAL
Limbi vorbite: ucraineană (oficial) - 67%, rusă (limbă regională)7 - 24%, altele
(include mic-română, poloneză, și de limbă maghiară minorități) - 9% (Diagrama
nr. 15).

Diagrama nr. 15 Limbi vorbite în Ucraina
Confesiuni religioase: ortodoxă - 80%: celelalte (greco-catolici, catolici,
musulmani, evrei etc. - 10%; fără - 10%.
Economie: Ucraina a fost, după R.S.F.S. Rusă, cea mai importantă republică a
Uniunii Sovietice (din punct de vedere economic și militar). Ucraina era grânarul
Uniunii Sovietice, iar regiunile din nordul țării dispuneau de cea mai mare dezvoltare
economică din întreaga Rusia, alături de cele din jurul Moscovei. Ucraina producea
de patru ori mai mult decât oricare dintre cele 16 republici unionale de rangul său.
După ce s-a desprins de Rusia, în 1991, dependența Ucrainei de Moscova a rămas
cam aceeași, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze naturale, dar nu
numai.
Ucraina consumă 56.200.000.000 metri cubi de gaze naturala (estimare2010,
factbook) și importă din Rusia 44800000000 metri cubi
PIB (după paritatea puterii de cumpărare) era în 2013 de 337.4 miliarde dolari,
iar PIB-ul pe cap de locuitor de 7.400 dolari).
Structura PIB-ului în funcție de sectorul de origine era următoarea: 9,9% din
agricultură, 29,6% din industrie și 50,5% din servicii.
Ucraina are 187 aeroporturi, dintre care 108 au piste pavate (13 cu piste de
peste 3047metri, 42 cu piste cu lungimi între 2438 și 3047 metri, 22 cu piste cu
lungimi între 1524 și 2437 metri, 3 cu piste cu lungimi între 914 și 1523 metri și 28
2012 Legislație din 2012 permitea ca o limbă vorbită de cel puțin 10% din populația unei regiuni să primească
statutul de „limbă regională”, pentru a putea fi utilizată în instanțele de judecată, în școli și alte instituții guvernamentale; ucraineană rămâne doar la nivel naţional limbă oficială a țării
7
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cu piste sub 914 metri) și 79 cu piste nepavate (Factbook)
Cheltuielile militare ale Ucrainei reprezintă 2,77 % din PIB.
Ucraina are probleme de frontieră cu mai toate țările vecine, cele mai grave
fiind chiar cu Rusia. După anexarea de către Rusia a Crimeii și izbucnirea revoltelor
separatiste în Est, aceste probleme se multiplică.
3. Pe muchia prăpastiei unui război civil
Ceea ce se întâmplă în Ucraina este cam ce a spus președintele Rusiei,
Vladimir Putin: un început de război civil. Război civil, într-o țară cu 44.573.205
milioane de locuitori, aflată, azi, pe falia strategică Marea Neagră - Marea Baltică,
de o parte și de alta a acestei falii fiind două uriașe superputeri nucleare: Estul Rus
și Vestul americano-european! Unul dintre cele mai grave scenarii de la Cortina de
Fier încoace!
Ucraina nu este Irak, nici Siria și nici Afganistan. Ea nu se află într-o zonă cu
petrol, nici într-un spațiu strategic care trebuie destabilizat pentru a nu deveni mai
periculos decât este pentru civilizația occidentală - este vorba de Orientul Mijlociu
şi de Orientul Apropiat -, ci la granița dintre arealul NATO şi Rusia, dintre Uniunea
Europeană şi Rusia, dintre civilizația occidentală, cum a numit profesorul Huntington
arealul Europei Occidentale și pe cel al Americii de Nord. Dimpotrivă, stabilitatea
Ucrainei are o foarte mare importanță strategică, atât pentru Est, cât și pentru Vestul
European.
Războiul din Ucraina - pentru că nu se mai îndoiește nimeni că este vorba de
un război - se duce între guvernul de la Kiev, creat printr-o mișcare de revoltă pro
Vest, pe care pro-Estul l-a considerat, până la alegerea noului președinte ale Ucrainei,
ilegal și ilegitim, întrucât nu a rezultat din alegeri libere, și populația vorbitoare de
limbă rusă din Ucraina, care-i pro-Rusia și se află în zona cea mai industrializată și cea
mai bogată a țării. Fosta Uniune Sovietică a investit mult în această zonă considerată
a fi de interes strategic vital pentru URSS. Ucraina - țară creată de puterea sovietică era cea mai mare, după RSFSR, și, într-un fel, cea mai fidelă unității spațiului rusesc,
dată fiind importanța Kievului pentru apariția și dezvoltarea Rusiei. Aici s-a realizat
canalul Volga-Don, hidrocentrala de la Dnepropetrovsk, puțurile de petrol din zona
Donbass-ului, săpate în urma rezultatului unei cercetări științifice de prin anii 60 de
către un colectiv de cercetători de la Moscova și de la Kiev care a dovedit că petrolul
nu este de natură biotică, ci abiotică, plus câteva fabrici de armament, inclusiv de
tancuri și rachete, foarte importante pentru conceptul strategic de atunci.
Desprinderea Ucrainei de Uniunea Sovietică (prin implozia acesteia, dar și prin
reușita strategiei americane de îndiguire a spațiului sovietic) a constituit una dintre
cele mai dramatice și neașteptate lovituri pentru colosul din Est. Mai mult, Ucraina
a luat cu ea rezultatele eforturilor seculare ale Rusiei de a-și asigura frontiera de vest
și controlul intrării în trei dintre cele patru mari culoare strategice (Central-european,
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al Dunării și cel al Mării Negre, Mării Egee, Mării Mediterane). Cel de al patrulea,
de fapt, primul în ordinea nord-sud, se află încă și sub control rus, având în vedere
faptul că Rusia dispune de o flotă în Marea Baltică, deși desprinderea de Uniunea
Sovietică a celor trei țări baltice reduce substanțial spațiul strategic de manevră în
caz de război, dar nu numai.
Pe la jumătatea lunii aprilie, într-o convorbire telefonică, Vladimir Putin o
avertizase pe Angela Merkel că Ucraina este pe marginea unui război civil, întrucât
guvernul de la Kiev a trimis armata împotriva insurgenței separatiștilor din Estul
țării. În acest timp, separatiștii rusofoni din estul Ucrainei controlau mai multe
administrații, solicitând alipirea de Rusia sau, în cel mai rău caz, o autonomie
substanțială. Președintele Putin a cerut ONU o „condamnare clară” a acțiunilor
„anticonstituționale” de la Kiev (este vorba de revolta din Piața Centrală de la
Kiev, denumită Maidan, dar și de acțiunile în forțele armatei ucrainene împotriva
separatiștilor din estul țării.).
Poziția Statelor Unite față de acest conflict este una, de asemenea foarte clară.
Washingtonul a afirmat că sprijină acțiunile militare ale guvernului de la Kiev și
că sunt gata pentru a impune noi sancțiuni împotriva Moscovei, în cazul eșecului
reuniunii internaționale de la Geneva de la jumătatea lunii aprilie. După cum se știe,
Conferința nu a fost un eșec, dar nici un succes deplin.
Acțiunile militare se continuă. Datorită instabilității și războiului, în primul
trimestru al anului 2014, Ucraina a pierdut șase miliarde de dolari ca urmare a
deprecierii monedei naționale și schimbării de putere din țară. Fără îndoială, războiul
(dacă se va continua cu amplificarea nivelului de confruntare sângeroasă) va aduce
un adevărat dezastru, ca să nu mai vorbim de implicațiile strategice asupra întregii
regiuni și de pericolul escaladării confruntării.
Dacă americanii sprijină acțiunile militare ale forțele guvernului de la Kiev
(așa cum ei înșiși o spun), atunci se înțelege că și rușii sprijină forțele insurgente,
fiind vorba de etnici ruși, de populația pro-Rusia și de un interes strategic vital al
unei mari puteri nucleare - acela de a controla (total sau parțial) toate coridoarele
strategice și toate zonele pe care le consideră foarte importante pentru existența sa ca
mare putere - chiar dacă, după obiceiul lor secular, n-o afirmă tranșant, ci dimpotrivă,
susțin că nu intervin în nici un fel în această țară.
Devine însă tot mai clar pentru oricine că, de vreme ce Rusia a demarat un
program complex de dotare a forțelor sale armate cu mijloace de luptă ultramoderne,
între care se află și 20 de submarine nucleare dotate cu rachete Bulava, varianta navală
a rachetei balistice intercontinentale Topol, portavioane, nave de suprafață, rachete
hipersonice (un fel de răspuns la strategia americană Etats-Unis de Prompt Global
Strike) , mijloace robotice etc., intențiile acesteia nu sunt de laisser-faire și nici de
acceptare a unui statut sugerat de Brzezinski și de alți analiști sau geopoliticieni care
nu văd sau nu vor să vadă, la orizonul acestui debut de mileniu, o Rusie puternică
și prosperă, ce poate reînvia un străvechi concept de heartland, ci una fragmentată,
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divizată, îndiguită, anihilată și chiar distrusă.
Reacția Rusiei față de summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, din
toamna anului trecut, declanșarea crizei ucrainene, reanexarea rapidă a Crimeii și
concentrarea de forțe la frontiera cu Ucraina, ca și mandatul dat lui Vladimir Putin
de camera superioară a Parlamentului de la Moscova de a folosi forța militară, în
caz de nevoie, pentru protecția populației de etnie rusă de pe teritoriul Ucrainei,
atitudine absolut tranșantă, opusă categoric Occidentului, prin care Moscova acuză
Occidentul de imixtiuni grave în Ucraina (dar și invers), arată cât de fragilă și cât de
periculoasă este situația pe această falie strategică Marea Neagră - Marea Baltică,
îndeosebi în zona Mării Negre și în Estul Ucrainei, la frontierele estice și nordice ale
României, ale EU și ale NATO.
După sancțiunile impuse de Occident Moscovei, pierderile Rusiei sunt foarte
mari. De aceea, chiar în plină criză ucraineană, Vladimir Putin face o vizită în China.
Desigur, China nu privește cu ochi buni nici alipirea Crimeii la Rusia, nici acțiunile
separatiste din Estul Ucrainei, fiindcă și China ar putea avea astfel de probleme în
zona uigură din cea mai mare regiune a sa, Xianjang, și din cea a Tibetului. Dar,
ofertele Rusiei și acceptul Chinei de exemplu, de a construi un pod peste strâmtoarea
Kerci arată cam cum se regrupează forțele, deși e greu de spus că Rusia și China
formează a entitate sau o coaliție antioccidentală.
4. Pentru ce se pregătește Rusia?
În ultimele decenii, Rusia, care, în ceea ce privește forțele armate, cu excepția
forțelor strategice nucleare, cunoscuse, după 1990, o cădere dramatică, a revenit
puternic asupra modului de abordare a problemelor de securitate și apărare și, în
cadrul unei reforme drastice a forțelor armate, a conceput și pus în aplicare două
programe semnificative de reînzestrare a forțelor armate cu mijloace de luptă de
ultimă generație, 2007-2015 și, respectiv, 2016-2035.
«A garanta ca Rusia să dispună de o forță militară fiabilă este prioritatea
politicii noastre de stat - a spus Vladimir Putin. Din păcate, lumea actuală este departe
de a fi pacifică și sigură. Conflictelor trecute și de lungă durată, li se adaugă altele noi
și la fel de complicate. Instabilitatea este în creștere în numeroase regiuni ale lumii”.
Ministrul apărării al Rusiei, arăta, în 2007, în fața Dumei, că programul de
armamente pentru perioada 2007-2015 dispune de 189 de miliarde de dolari. El
a precizat că, în fine, armata poate fi modernizată, datorită, în principal, creșterii
economice din anii 2002-2005. Printre principalele puncte ale acestui program,
Serghei Ivanov, ministrul apărării de atunci, a relevat câteva direcții, probabil pe
cele mai importante:
- Forțele strategice nucleare urmează să primească, până în 2015, câteva zeci
de ICBM în silozuri și 50 în versiune mobilă (este vorba de rachete intercontinentale
Topol-M (până în 2006, această categorie de forțe primise deja 42 de Topol în silozuri
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și 3 complexe mobile, de unde rezultă că, până în 2015, această categorie de forțe va
dispune cam de o sută de rachete de acest tip);
- Forțele aeriene strategice vor dispune, până în 2015, de un parc de 50 de
bombardiere Tu-160 Blackjack și Tu-95MS (urma ca o parte din cele 64 de Tu-95MS
să fie retrase pe măsură ce vor fi fost înlocuite cu Tu-160)8;
Avionul din generația a 5-a Suhoi PAK FA T-50

- în ceea ce privește Forțele spațiale, acestea urmau să primească noi sateliți
de recunoaștere, de alertă avansată (detectarea lansatoarelor de rachete balistice
din noua generație) și sateliți de comunicații, la care se adaugă și sistemele de
„supraveghere topografică”; se prevedea, de asemenea, realizarea rachetelor Soiuz-2
și Angara;
- Rețeaua de radare urmează să asigure acoperirea globală a tuturor frontierelor
Rusiei până în 2015 prin construcția de noi radare;
- în Forțele terestre, cele care au cunoscut, poate, cea mai dramatică rămânere
în urmă privind modernizarea, adică organizarea și dotarea, urma ca 40 de batalioane
de tancuri, 90 de batalioane motorizate și 50 de batalioane aeropurtate să fie complet
Începând cu 2020, Forțele aeriene ale Rusiei vor primi bombardierul din generația a 5-a, PAK FA T-50, echipat
cu armament hipersonic. Acesta va înlocui trei tipuri de avioane Tupolev (Tu-160, Tu-95MS și Tu-22).
8
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modernizate, cinci brigăzi de rachete tactice să fie reechipate cu sisteme Iskander-M
și două brigăzi de lansatoare de rachete multiple (LRM) cu complexele Uragan-M1.
Forțele terestre urmau să primească 100.000 de vehicule din categoria „vehicule de
luptă”, înlocuind 45% din acest tip de mașini de luptă.
- În ceea ce privește efectivele, ministrul rus al apărării preciza, în fața Dumei,
că, la acea dată, Forțele Armate ale Rusiei aveau un efectiv de 1.300.000 de oameni
(în 2001 aceste efective erau de 1.340.000 de oameni), urmând ca, în 2015, aceste
efective să scadă la 1.000.000, concomitent cu profesionalizarea lor (20 de unități
urmau să fie profesionalizate până la finele anului 2007, toți gradații urmând ca,
până în anul următor, 2008, să fie profesioniști, cu condiția să fie asigurate sursele
corespunzătoare de salarizare)
Următorul program, de care vorbește viceprim-prim-ministru rus Dimitri
Rogozin, cuprinde o perioadă de zece ani 2016-2025. Se consideră, de către Rusia,
că el răspunde amenințărilor pe termen lung, adică pe o perioadă de 30 de ani, dar
calculează mediul economic și tehnic pentru următorii zece ani.
Programul acesta este o continuare a celui precedent și se centrează pe
echiparea armatei cu noile arme, precum și dezvoltarea avioanelor, explorarea
spațiului și realizarea unui sistem de luptă robotic.
Pentru acest nou program vor fi alocați 668 miliarde dolari, până în 2020, și trei
miliarde de ruble suplimentari, plus 100 de miliarde de dolari pentru modernizarea
apărării.9
Bilanțul reformei armatei Rusiei10 este unul care cuprinde o perioadă lungă
de degradare a acestei instituții atât de importante pentru o mare putere și care este
purtătoare a unui comportament eroic în cel de-Al Doilea Război Mondial, în Marele
Război pentru Apărarea Patriei, cum îl numesc rușii, și a unei victorii colosale în
acest război, care a costat, totuși, națiunea rusă și popoarele care alcătuiau, la acea
vreme Uniunea Sovietică, 25 de milioane de morți…
Degradarea de după implozia Uniunii Sovietice are foarte multe cauze (absența
resurselor, organizare depășită, corupție, alte priorități pentru clasa politică, lipsa de
antrenament și de participare efectivă la război. Operațiile pe care armata rusă le-a
dus după 1991 (acțiunile din Cecenia și din Georgia, din august 2008) au demonstrat
cum nu se poate mai bine această degradare, mai ales a forțelor terestre.
Cu alte cuvinte, exceptând forțele strategice nucleare și, într-un fel, forțele
aeropurtate (de reacție rapidă), Rusia a uitat pur și simplu că are o armată care este
vitală pentru o putere globală sau regională. Este, poate, unul dintre motivele care au
obligat conducerea de la Moscova să ia decizia de a reforma această uriașă armată,
Sursa: La Russie commence à développer un programme d’armement sur 10 ans ( Xinhua ), http://french.peopledaily.com.cn/International/8115963.html, accesat la 17 mai 2014
10
Sursa: Bilan en cours de la réforme de l’armée russe, http://etudesgeostrategiques.com/2012/10/27/bilan-de-larefonte-en-cours-de-larmee-russe/
9
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cu un preț foarte mare pentru celelalte instituții importante, mai ales pentru sistemul
de sănătate și pentru învățământ, unde s-au operat mari reduceri în ceea ce privește
alocările bugetare.
Nu întâmplător, desigur, ministrul apărării din acea perioadă a anunțat, în
octombrie 2008, lansarea celei mai importante reforme a armatei din 1918 până în
prezent. Dintr-odată, colosul de la răsărit și-a propus să schimbe radical instituția
militară a statului rus, trecând de la o armată bazată pe conscripție la una profesionistă,
mai redusă numeric, dar care se dorește a fi mult mai flexibilă și mai performantă.
Rușii, care au o îndelungată experiență a războaielor, au înțeles că o reformă
radicală a unei armate trebuie să asambleze perfect și coerent un model organizațional
suplu și foarte flexibil (batalioane, brigăzi) cu o înzestrare corespunzătoare cu
armament, mijloace de luptă, logistice și informaționale, la nivelul ultimelor
performanțe tehnice.
Și se pare că au trecut rapid la treabă. Din 1992 până în 2008, n-a intrat aproape
nimic în înzestrarea forțelor armare ruse, deși 55% din material a devenit, în acest
timp, inutilizabil. Mai mult, Rusia s-a confruntat în această perioadă cu numeroase
probleme, între care cele mai importante sunt cele economice, cele demografice și
cele financiare. Factorul demografic este unul încă în degradare (scăderea natalității,
slaba calificare, migrația etc.). Rusia se confruntă, deasemenea, cu o migrație masivă
de chinezi în Extremul Orient și de islamici în Siberia centrală.
Se pare însă că, în acest timp, economia rusească, deși se bazează foarte
mult pe exportul de resurse energetice, a început să crească. Acest lucru a permis
ca bugetul apărării pentru 2012-2013, spre exemplu, să fie mai substanțial. În 2012,
el a crescut cu 9,1% față de perioada precedentă și, în 2013, cu 26,8%. În 2011, el
reprezenta 3,1% din PIB, iar în 2013 trebuia să reprezinte 3,4%. Această creștete nu
este suficientă, dar se pare că ea a continuat.
Bugetul de apărare pentru 2013-2015 a crescut de la 5,6 la 6,1 % din PIB,
inclusiv prin tăieri drastice de la educație și sănătate.
Deja experții și specialiștii ruși lucrează la programe de dotare a armatei
cu rachete hipersonice, care ating de douăzeci de ori viteza sunetului. Evident, și
Statele Unite sunt în curs de elaborare a acestor arme hipersonice, vizând realizarea,
la orizontul anilor 2015-2018, a unei rachete multifuncționale. Specialiștii ruși se
confruntă deci cu problema realizării rapide a unor astfel de tehnologii.11
Printre obiectivele strategice ale reformei armatei rusești se situează și
următoarele:
a. Reducerea efectivelor de la 1.300.000, cât erau în 2007, înainte de
declanșarea reformei, la 1.000.000, până în 2012;
b. Reducerea numărului de unități și pregătirea lor temeinică pentru luptă;
c. Reducerea numărului de ofițeri de la 335.000 la 150.000;
Sursa: http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-Russie-lance-un-programme-de-creation-d-armes-hypersoniques-18015.html
11
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d. Realizarea unei noi structuri de comandament, prin înlocuirea celor 6
districte militare prin 4 comandamente strategice multifuncționale, corespunzătoare
celor patru regiuni militare (Vest, Sud, Centrală, Est).
Statele Majore ale celor patru regiuni militare sunt dispuse astfel (harta� de mai jos):
- Regiunea Militară de Vest, la Sankt Petersburg;
- Regiunea Militară de Sud, la Rostov pe Don;
- Regiunea Militară Centrală, la Ekaterinburg;
- Regiunea Militară de Est, la Habarovsk.
Sursa imaginii: www.rian.ru

e. Reorganizarea Forțelor Terestre pe brigăzi și reducerea celor patru niveluri
ierarhice (district-armată-divizie-brigadă) la trei (comandament strategic, armată,
brigadă);
f. Reorganizarea forțelor aeriene și apărării antiaeriene în baze aeriene și
renunțarea la structura: armate, corpuri, divizii regimente;
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g. Centralizarea învățământului militar (de la 65 de instituții la 10 universități
militare);
h. Reducerea efectivelor administrației centrale de la 51.300 la 13.400;
i. Externalizarea logisticii;
j. Creșterea numărului de exerciții;
k. Adoptarea unui program de producere a unui armament modern și de
înzestrare a armatei pentru perioada 2011-2020;
l. Creșterea salariilor militarilor.
În armata sovietică și în cea a Rusiei (moștenită din perioada sovietică), existau
unități de tip A, B, C și D, în funcție de efective, de înzestrare și de performanță.
Prima acțiune foarte rapidă a reformei a fost desființarea unităților
neperformante. Astfel, în 2009, 23 de divizii au fost reorganizate în 85 de brigăzi,
astfel:
- 40 de brigăzi de luptă: 4 brigăzi blindate, 35 de brigăzi motorizate, și o
brigadă de fortificații, fiecare cu două batalioane de artilerie LRM, un batalion de
SAM, un batalion de artilerie a.a., un batalion de geniu, un batalion de transmisiuni,
unul de mentenanță; unul de logistică și o companie de cercetare;
- 45 de brigăzi de sprijin: 9 brigăzi de rachete, 13 brigăzi de artilerie (inclusiv
patru de rachete), 9 de apărare anti-rachetă, una de geniu, 7 brigăzi de forțe speciale,
3 brigăzi de război electronic și una de cercetare cu baza la Mozdok, în Caucazul de
Nord.
De menționat că toate aceste brigăzi sunt gata de luptă, 95% din echipament
fiind utilizabil.
Această organizare a reprezentat o etapă tranzitorie, toate brigăzile luptătoare
și cele de sprijin fiind alcătuite, în general, din unitățile de tip A din armata de dinainte
de reformă, adică din cele mai bune unități existențe.
Până în 2015, reforma armatei își propune să transforme toate aceste brigăzi în
trei tipuri de brigăzi: grele, mijlocii și ușoare, în funcție de echipamente și misiuni.
Brigăzile grele urmează să fie cele mai performante și mai bine echipate; brigăzile
mijlocii (dotate cu vehicule pe roți) urmează să fie folosite în operații de reacție
rapidă și brigăzile ușoare (dotate cu vehicule ușoare) fiind destinate de regulă pentru
misiuni de cercetare.
Forțele aeriene au fost reorganizate pe baze aeriene. Începând cu 2009, cele 72
de regimente de aviație, 17 baze aeriene și 12 escadroane aeriene, de care dispunea
Federația Rusă, au fost grupate în 52 de baze aeriene. Numărul unităților de aviație
și apărare antiaeriană a fost redus de la 340 la 180. În final, se vizează concentrarea
acestora în zece baze aeriene, fiecare dispunând de 2-3 aerodromuri.
Apărarea antiaeriană a fost reformată în profunzime, ea incluzând, în plus, și
13 brigăzi de apărare aerospațială.
În ceea ce privește forțele navale, reforma viza reducerea numărului de unități
42

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

EDITORIAL
de la 240 la 123 și dotarea lor cu mijloace performante, cu noi submarine, noi nave
de suprafaţă.
Nici forțele strategice nucleare nu au suferit modificări esențiale, în afară de
dotarea lor cu rachete performante, îndeosebi Topol și Topol-M.
În ceea ce privește resursele umane, reforma viza ca, la finele anului 2012,
armata rusă să dispună de următoarele efective: 220.000 de ofițeri; 425.000 de
soldați cu contract și 350.000 de militari în termen.
Așa cum afirmam mai sus, acest program de reformă este susținut și de un
program corespunzător de înzestrare cu armamente, îndeosebi pentru perioada
2011-2020. Aceste programe vor asigura îndeplinirea unui obiectiv esențial pentru
modernizarea armatei ruse și anume acela ca 70% din echipamente să fie noi.
Costurile prevăzute pentru această perioadă se ridică la 616 miliarde de dolari.
5. O realitate strategică periculoasă
Din aceste relatări rezultă că armata rusă se află în plină reformă, iar această
reformă se efectuează concomitent cu dotarea ei cu mijloace performante, începând
cu armamentul ușor și continuând cu rachetele strategice și cu armele hipersonice.
O astfel de acțiune de foarte mare amploare, cerută de obiectivele strategice pe
care și le propune Rusia - obiective ce țin de o mare putere nucleară care nu dorește
să renunțe la acest statut, ci dimpotrivă, să și-l consolideze dar și de interesul ei vital
- nu se finalizează de pe o zi pe alta. Pentru a ajunge în parametrii optimi de acțiune
strategică eficientă, Rusia are nevoie de timp și de foarte multe resurse, îndeosebi
financiare și tehnologice.
Implozia Uniunii Sovietice (ca efect al propriei degradări, al inconsistenței
sistemului, dar mai ales al presiunilor exercitate de Statele Unite și de puterile
occidentale) a găsit o Rusie nepregătită pentru a face față noilor provocări, întrucât
problemele care urmau a fi soluționate erau și sunt numeroase și foarte dificile. Încă
din 1991, reprezentanții oficiali ai Rusiei, oriunde s-ar fi aflat și aproape în orice
împrejurare, țineau să-l avertizeze pe interlocutor că Rusia a fost, este și va fi o mare
putere.
Această frază aproape apodictică ar putea fi privită și ca o reacție față de o
umilitoare pierdere a supremației și puterii mondiale, dar și ca o expresie a unui interes
vital pentru o mare putere, pentru o putere nucleară. Pentru că, se știe, interesul vital
nu este același pentru toată lumea. Dacă, spre exemplu, pentru România, interesul
vital este cel al menținerii unui teritoriu și a unor resurse și structuri economice
absolut necesare pentru a supraviețui, pentru o mare putere nucleară este cel al
menținerii acestei puteri la o cotă credibilă.
Dacă România nu reușește să-și mențină un echilibru interior care să-i asigure
un nivel de dezvoltare durabilă și un ideal acceptat de întreaga națiune, atunci este
foarte posibil ca tensiunile interioare să crească și, încurajate și susținute din exterior,
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țara să se autodistrugă.
O mare putere care are un teritoriu atât de vast, cum este cel al Rusiei, dacă nu
reușește să se impună ca un actor strategic global, se poate degrada la fel de rapid și,
prin urmare, în următoarele veacuri să dispară, așa cum a dispărut Imperiul Roman,
ajuns la un înalt grad de corupție și de distrugere interioară. Dacă o mare putere nu
reușește acest lucru, este foarte posibil ca, în etapa următoare, să decadă și, prin
urmare, să se destrame.
Scenariile care s-au scris și se tot scriu cu privire la distrugerea colosului rus,
fie prin autosufocare și autodegradare, fie prin îngrădire, fie prin ambele, nu rămân
fără ecou la Moscova.
Ne place sau nu ne place, actualele programe de reînarmare a Rusiei reprezintă
tocmai o expresie a unui interes vital pentru o mare putere, esența acesteia fiind,
efectiv puterea. Ori, cum bine se știe, nu există putere fără arme.
Aceasta se pare că face Rusia din 2008 încoace, deși PIB-ul ei a fost abia de
2553 miliarde dolari în 2013. Faptul că americanii alocă 4,35 procente (în 2012) dintrun PIB uriaș (16.720 miliarde dolari) pentru cheltuielile militare, cu toate efectele
aparent negative ale acestei strategii, duce, într-un orizont de așteptate mai mult
sau mai puțin apropiat, la crearea și re-crearea condițiilor absolut necesare pentru
menținerea pe termen lung a supremației mondiale, supremație fără de care, America,
așa cum este acum, nu mai poate exista în izolaren sau ignorând marileprobleme
strategice ale lumii, întrucât soluția de odinioară dată de doctrina Monroe nu mai
poate fi de actualitate, în condițiile în care nu numai rachetele balistice, dar și
„rachetele umane și informaționale” pot lovi, în orice moment, oricare punct de pe
glob și de pe oricare continent.
Evident, la această competiție pentru supremația globală participă, în egală
măsură, și China, cu un PIB de 13.390 miliarde dolari (cheltuieli militare 1,99
procente din PIB), și Uniunea Europeană, cu un PIB de 15.840 dolari, dar cu cheltuieli
militare doar de 1,65 procente din PIB, la care se mai pot adăuga India (cu un PIB de
4952 miliarde dolari), Brazilia și, într-o oarecare măsură, Orientul Mijlociu.
Însă, în bătălia pentru supremația mondială contează, azi, doar cele patru mari
puteri: SUA, Uniunea Europeană, China și Rusia. Pentru că, orice s-ar spune și oricât
de puyternice și de pacifiste ar fi organizațiile internaționale, lumea este încă inegală,
iar tendințale de dominare strategică se manifestă mai ales la nivelul celor patru mari
puteri menționate.
Scenariile pe care le-ar putea avea în vederea fiecare dintre acești competitori
sunt numeroase. Comportamentul celor cinci membri permanenți din CS al ONU,
la care se adaugă și Germania (deci, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia și
China) arată că astfel de jocuri de coagulare a puterii sunt nu doar posibile, ci și reale.
Rusia joacă rolul pivotului continental. Deocamdată, nu-și poate propune o
supremație mondială, dar arsenalul ei nuclear și faptul că este pe locul întâi în ceea
ce privește resursele de gaze naturale (și nu numai), plus imensitatea resurselor unui
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teritoriu foarte vast (10.000 km de la Est la Vest), încă neexplorat în profunzime,
creează un suport foarte temeinic și pe termen lung de mare putere globală.
Parteneriatul strategic dintre Rusia și China este unul de tip mai degrabă continental,
ca și organizația de la Shanghai, dar el vizează mai mult soluționarea unor probleme
ce țin de zona Asiei și de relațiile dintre două țări decât o coalizare a lor pentru a
echilibra puterea Occidentului.
Rusia are un parteneriat strategic și cu India, dar și Statele Unite au un
parteneriat strategic cu India și încearcă o astfel de apropiere și de China, chiar dacă
repulsia americană față de comunism ar putea să constituie încă o ușoară frână în
apropierea de China. Numai că obiectivele strategice ale celor două mari puteri
nu coincid. China are o altă filozofie și o altă logică a puterii decât Statele Unite.
Dar China se dovedește o putere foarte complicată, greu de înțelșes în politicile și
strategiile sale, în combinațiile economice, spociale și politice pe care le operează,
dar și foarte competitivă, mai ales în ceea ce privește creșterea economică și
expansiunea liniștită. Să nu uităm că, în aproape fiecare mare metropolă a lumii,
există cel puțin un cartier chinezesc.
De asemenea China și Taiwanul produc aproape 90 la sută din computerele
lumii care se vând pe piața mondială…
Există însă o unitate aproape organică dintre Statele Unite și Uniunea
Europeană, chiar dacă interesele celor două mari puteri nu coincid, nici în ceea ce
privește configurația puterii, nici în ceea ce privește politicile față de Rusia. Dar
Statele Unite ale Americii au un parteneriat strategic și cu Rusia…
În loc de concluzie
În momentul de față, Rusia pare a fi unul contra toți și e greu de presupus că,
în condițiile în care Moscova înțelege foarte bine dramatismul situației în care se află,
va declanșa un război cu NATO pentru Ucraina sau pentru oricare alt interes al său.
Deși unii susțin că însăși criza ucraineană ar putea fi un efect al inițiativei Moscovei
pentru a încerca oprirea expansiunii Occidentului spre Est (Kievul este la 700 de
kilometri de Moscova), e greu de presupus că acțiunea sau reacția Rusiei va fi mai
mult decât este.
De aici nu rezultă că Rusia va aștepta cu mâinile în sân și va accepta orice
soluție referitoare la Ucraina.
Rezultă doar că intervenția ei, dincolo de reanexarea Crimeii (nerecunoscută
de nimeni pe plan internațional, dar greu de presupus că ea va mai putea vreodată
reveni la Ucraina, întrucât nu a fost niciodată a Ucrainei) și, probabil, de susținerea,
într-o formă sau alta, a revoltelor populației rusești și rusofone din Estul Ucrainei, nu
se va extinde prea mult.
Este însă foarte posibil ca, în anumite condiții, Rusia să declanșeze o acțiune
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fulgerătoare pentru ocuparea Insulei Șerpilor și conexării spațiului său de interes
strategic cu Transnistria. Dar, deocamdată, aceste acțiuni nu par a fi de actualitate.
După alegerea print-un vot zdrobitor a unui nou președinte în Ucraina,
în persoana pro-occidentalului Petro Poroșenko (de unde și orientarea pro-Vest a
majorității populației), situația, în Ucraina, nu s-a ameliorat substanțial, ci, dimpotrivă,
părțile s-au separat și mai mult. Revolta înarmată a sud-estului pro-rus continuă.
Vladimir Putin îi cere noului președinte să înceteze acțiunile armatei împotriva
insurgenților (și ei înarmați până în gât), iar președintele Ucrainei propune Rusiei un
plan pentru rezolvarea crizei. Rebelii tocmai au doborât, în noaptea de 13-14 iunie
2014, un avion IL-76, avion cu patru motoare, cu 49 de oameni la bord (40 parașutiști
și 9 membrii ai echipajului), FMI-ul a acordat Ucrainei un împrumut substanțial,
ajutând astfel țara să iasă din insolvență, iar Rusia continuă să ceară ONU oprirea
acțiunilor armate împotriva populației ruse și rusofone din sud-estul țării.
Desigur, Rusia susține în continuare că nu intervine în Ucraina, ci doar cere
încetarea intervenției armatei Ucrainei asupra populației. Occidentul afirmă că, de
fapt, Rusia este cea care sprijină rebelii și întreține conflictul.
Probabil că noul președinte al Ucrainei și președintele rus Vladimir Putin al
Rusiei vor ajunge la un compromis, dar Ucraina nu mai poate fi ce a fost. Este foarte
clar că pe teritoriul acestei țări se duce un război între Est și Vest, altfel spus, între
opțiunea pro-occidentală și opțiunea pro-rusă, cu tente mult mai clare și mult mai
directe decât în celelalte conflicte din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, unde
fiecare înțelege ce poate, mai exact, ce vrea. Cert este că, în aceste zone deosebit de
conflictuale, conflictele se continuă, iar bătălia pentru Ucraina nu este doar o bătălie
dintre două opțiuni - una pro-Vest, alte pro-Est -, ci și una cu impact geopolitic major,
pe o veche falie strategică pe care noi, cândva, o consideram o posibilă zonă de
confluență euro-asiatică și de refacere (dacă refacere este un termen potrivit pentru
ceva ce nu a existat) a unei unități și care, desigur, nu a existat decât în imaginația
unora dintre geopoliticieni.
Dar, din faptul că o astfel de unitate dintre Est și Vest nu a existat niciodată, nu
rezultă cu necesitate că ea nu va fi posibilă mâine.
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EDUCATION AND TRAINING
IN THE NATIONAL INTELLIGENCE
ACADEMY
Conf. univ. dr. M. SEBE1
Abstract
The author of this study attempt to conduct an analysis of the current
state of affairs of intelligence studies in Romania, with a special focus on
intelligence education and training. The case studies address the issues of
education, training and scientific research activities conducted in the field of
intelligence within the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy and
the National Institute for Intelligence Studies, and the steps that the SRI has
undertaken thus far for the development of the educational process and of the
analytical outreach. Moreover, the paper suggests some future steps that are
intended to lead to the introduction of the word intelligence in the Romanian
lexicon and an increase in the attention given by Romanian scholars and
experts to the discipline of intelligence studies.
Introduction

B

efore 1989, Romania’s military and intelligence personnel were educated
either abroad in the Soviet Union or in Romania, through military schools
organized upon Soviet models or in the Romanian Communist Party’s own education
establishments. Officers underwent regular intelligence training at specialized
schools at Bran, Brăneşti and Grădiştea.
The curricula included specific intelligence training, general education and
communist indoctrination. Issues like the intelligence cycle, intelligence analysis,
ethics, human rights etc,. were completely missing from the curricula and where
incompatible with the regime.
After 1989, a ‘so-called’ modern intelligence education system was
implemented, mainly in the last decade, as part of a more comprehensive effort to
remove the stigma of the former communist intelligence apparatus and professionalize
the new intelligence community.
1
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New education institutions were created while old ones suffered significant
transformations in all aspects (structure, curricula, and faculties) in order to be
consistent with a democratic regime.
Romania’s accession to NATO and the EU has also led to a transformation of the
intelligence organizations that was done with the assistance of similar organizations
from the Western democracies.
Moreover, there is a constant intensification of intelligence cooperation,
not only in the operational field but also in what concerns education and training
practices.
As a result, many of the new education and training programs and curricula
have been designed upon similar standards practiced in old democracies, where the
intelligence studies were already being acknowledged as an academic discipline.
Overall focus in education has pursued shifting from ‘general’ to ‘qualified’
knowledge, strengthening analysis and prognosis capabilities and improving
cooperation between the analysts and other intelligence personnel.
Due to the changes that have occurred in the international security environment
by the end of the ‘90s and the commitments assumed by Romania in the perspective
of European and Euro-Atlantic integration some institutions of higher education
have introduced in their curricula themes that address security related issues and
tangential subjects in the field of intelligence.
Regarding the introduction of intelligence training or academic programs in
other universities outside the National Defense and Security System, only in the
recent years have we assisted to the introduction of courses addressing intelligence
topics in the Departments of History, International Relations, Political Science or
Sociology from different state universities such as the University of Bucharest,
“Lucian Blaga” University of Sibiu, “Babeş Bolyay” University of Cluj Napoca or
the National School of Political and Administrative Studies in Bucharest.
Relevant for the development of intelligence as an academic discipline in
Romania is also the program Intelligence for the Future, conducted by the Romanian
think tank KROSS. This program is aimed at designing and developing an academic
and trans-disciplinary framework for the realm of intelligence in Romania. With that
purpose in mind the program is meant to contribute to creating an Open Source
Intelligence culture in accordance with current developments and trends in the EuroAtlantic space2.
The Romanian Diplomatic Institute, which is coordinated by the Ministry of
Foreign Affairs, also offers short term training programs that encompass in there
curricula topics relevant to intelligence3.
For a detailed evolution of the intelligence education system in Romania after 1989 see Florina Cristiana (Cris)
Matei, ‘‘Shaping Intelligence as a Profession in Romania: Reforming Intelligence Education after 1989’’, RIEAS
Research Paper, No. 110, 2007, Research Institute for European and American Studies, available at http://www.
rieas.org and the Official website of the KROSS Association at www.kross.ro.
3
http://www.idr.ro/.
2
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In addition, a considerable number of think tanks and research institutes that
deal with topics related to national security have been established lately. Though,
there are scholars who believe that Romanian academic and private research centers
are rather in a competition without tangible results, instead of uniting their capabilities
and cooperate for the well-being of the entire society.
In what concerns private companies that might offer training courses in the field
of competitive intelligence and business intelligence, to the best of our knowledge
there were very few initiatives, but currently some of them are still in progress,
because of the existing need for preparing qualified professionals for the private sector.
For instance, the private company ICSS – Integrated Company Security Systems,
is offering a series of intelligence training courses addressed mainly to managers
and competitive intelligence analysts within corporations. Moreover, it is the first
private institution that offers an Initiation in Competitive Intelligence Course, the
only course in Romania accredited by the National Qualifications Authority (NQA),
which recognizes the professional quality of a person to occupy the position of CI
expert in a company. The course consists of lectures and a package of individual and
group exercises designed to introduce the participant to the CI domain, to develop his
competences and basic skills in the profession of CI expert and to offer a perspective
on his professional development as a key element in a modern organization/company,
adapted to the 21st century4.
Relevant for the development of the intelligence field, and especially of
Business/Competitive intelligence, is also the establishment of the Romanian Business
Intelligence Professional Association (June 2012), the only non-profit association of
this kind in Romania. The association came into being out of necessity since its main
goal is to support the increase of the Romanian companies’ competitiveness. The
association organizes a series of events, training courses and edits the first review
dedicated to Business Intelligence, namely Business/Competitive Intelligence5.
Moreover, steps have been taken to introduce the profession of intelligence
analyst in the COR – The Romanian Classification of Occupations. In this view,
an interdepartmental group, encompassing representatives of both intelligence
agencies, law enforcement agencies and the private/business sector, has collaborated
to establish the main competences and the profile suitable for such a profession,
taking into consideration the different fields in which such a specialist is needed.
Their efforts were transposed in acknowledging and introducing into the Romanian
legal framework two new occupations: Business/Competitive Intelligence Manager
and Business/Competitive Intelligence Expert.
Almost every component of the National Security System has its own education
establishments that conduct the training of their own personnel, intelligence officers
included. Thus, the Romanian Intelligence Service conducts specific education and
4
5
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training activities in the field of intelligence, for its own personnel and officers from
other similar structures through the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy
and two training centers; the Foreign Intelligence Service6 has its own Intelligence
Training and Education Center; The Ministry of Administration and Internal Affairs
conducts educational and training activities through the ‘Al. I. Cuza’ National Police
Academy7 and various training centers; while the Ministry of Defense trains and
educates its human resources through the ‘Carol I’ National Defense University8,
Romania’s Technical Military Academy and a specialized Intelligence Education and
Training System, meant to develop the abilities of the intelligence personnel working
within the Defense Intelligence General Directorate (DGIA).
Developing intelligence studies and analytical outreach by the Romanian
Intelligence Service
Since its establishment in 1990 The Romanian Intelligence Service (SRI) has
undergone a continuous process of reforms.
In an analysis of this phenomenon9, George Cristian Maior, the current SRI
Director, establishes three categories or ‘generations’ of institutional reformation:
- the democratization of the institution (1990-2001);
- the reconfiguration of the institution in the context of emerging threats (20012007);
- the current change phase in which the Service is evolving towards a knowledge
creating organization in a democratic society (2007-2012), change measures being
implemented at the level of human resources and of the intelligence processes and
products.
In order for the SRI to become a smarter intelligence organization, or better
said a wiser intelligence organization, the current Strategic Vision10 encompasses
these main directions:
- re-conceptualization of its missions and objectives;
- consolidation of the analytical function;
- preparing and training a more and more efficient and competent personnel;
- configuring internal flows of information on collaborative premises;
- maximizing its performance through enhancing and developing technological
innovation;
http://www.sie.ro/En/index_e.html.
http://www.academiadepolitie.ro/.
8
http://www.unap.ro/index.php/en/.
9
George Cristian Maior, “Managing Change: The Romanian Intelligence Service in the 21st Century”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol. 25, Iss. 4, 2012, available at http://www.sri.ro/international-journal-of-intelligence-and-counterintelligence-managing-change-the-romanian-intelligence-service-in-the21st-century-by-george-cristian-maior.html, accesed on February 12th, 2014.
10
*** SRI Strategic Vision 2011-2015, available at http://www.sri.ro/upload/VIZIUNE2011_2015.pdf accessed on
April 20th, 2014.
6
7

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

51

MANAGEMENT STRATEGIC EDUCAȚIONAL
- enhancing interagency cooperation and international cooperation in the field
of intelligence;
- strengthening the communication with the decision makers;
- developing the relationship with the civil society and the academic milieu,
by placing more emphasis on research activities in the field of security studies and
intelligence.
As one can observe education, training, research and analytical outreach
represent key elements for the accomplishment of the objectives stated in the strategic
documents of the SRI.
As the intelligence activity is becoming increasingly dependent on multisource intelligence analysis and the use of experts from the academic field/private
sector in societal modeling, the research component in an intelligence organization
becomes compulsory and is comprised in the concept of ‘strategic knowledge’.
Confronted with the expansion of open source information and the arise of
new actors in the field of research (think tanks, organization focused on acquiring
strategic intelligence, etc), intelligence organizations must have strength, in the
current international environment, where conflicts take place, less on the traditional
battle field and more in the meta-political field of knowing and comprehending
certain phenomena.
In accordance with these transformations, a modern intelligence means also
the capacity to innovate and benefit optimally from scientific, technological, military,
economic and political information.
On the other hand, the dynamics and expectations of beneficiaries are in a
continuous change. The average beneficiary of the 21st century is represented by a
new generation of decision-makers, accustomed to having instantaneous support,
familiarized with the technological changes. These types of beneficiaries expect
intelligence organizations to offer them personalized, interactive support ‘when
required’, they want to be treated as partners – both as a source and as a final
beneficiary.
Therefore, the new demands of the intelligence activity require re-evaluating
the education and professional training of intelligence officers, re-conceptualizing
scientific research in the field of intelligence and national security, defining the new
tasks and implicitly the competences, officers have assumed, developing managerial
skills, promoting a professional culture where excellence is rewarded, talent is
developed, quality is capitalized and taking on risks is legitimate.
A relevant example of analytical outreach and strengthening partnership
with the academic milieu is the BA & MA Program – Security Studies – organized
by Faculty of Political Science, University of Bucharest, and the MA program
Intelligence Analysis organized by the Faculty of Sociology and Social Work within
the University of Bucharest together with the SRI.
The objectives of these programs are both to perfect the analytical skills of the
52

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

MANAGEMENT STRATEGIC EDUCAȚIONAL
students and to create a scientific community encompassing academics, professionals
coming from the business sector and intelligence practitioners.
The program is addressed to professionals coming from the various intelligence
organizations, but also to people that require analytical skills at their work place, be
it in the public sector or the private one11. Moreover, these programs have come
to illustrate the advantages of establishing this sort of tight collaborative initiatives
between the Academia and the intelligence organizations, which seem to be beneficial
to the development of a Romanian intelligence theory, consolidating the security and
intelligence culture at the level of different stakeholders, and why not, preparing
potential valuable intelligence analysts for the public and private milieu.
Other initiatives of the SRI, strongly related to analytical outreach are a
series of events, held in cooperation with prestigious organizations such as Harvard
Kennedy School of Government, where current security issues are discussed openly
by renowned scholars, representatives of non-governmental organizations, decision
makers and intelligence practitioners.
Intelligence practitioners, interested in developing a science of intelligence in
the Romanian landmark have constantly published volumes and studies dedicated
to relevant topics in the aforementioned field. These scientific papers contribute to
consolidating the intelligence culture at the level of the academia and civil society,
and illustrate the role and mission of intelligence organizations in the current strategic
environment, in an attempt to associate intelligence more with acquiring knowledge
and competitive advantage, and less with conducting clandestine spying activities.
The list of steps undertaken by the Service so far is not a complete one. Many
analytic outreach activities are being conducted through the SRI main education,
training and research institution, namely the „Mihai Viteazul” National Intelligence
Academy.
”Mihai Viteazul” National Intelligence Academy – the main center for
education and training in intelligence
The history and evolution of the „Mihai Viteazul” National Intelligence
Academy is closely linked to that of the Romanian Intelligence Service and of the
whole National Security System, taking into consideration that this institution is an
important provider of education and training in intelligence for almost all of the
Romanian governmental institutions that have as their main tasks protecting the
national security by collecting and producing intelligence useful for orienting the
decision making process and for preventing major threats and perils in the field of
security.
Twenty years ago, in 1992, the Advanced Studies Institute for Intelligence
was established within the Police Academy. Three years later, in 1995, the Institute
11

For more details concerning the MA program visit http://www.masterstudiidesecuritate.ro/.
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suffered major reorganization, and became totally autonomous from the Police
Academy, becoming the National Intelligence Institute, open to all intelligence
officers, enrolled in the SRI or other intelligence agencies part of the National
Security System.
In 2000 the Institute was reorganized, and became the National Intelligence
Academy, a higher education institution whose curricula vas restructured in
accordance with the competences required from an intelligence officer and the
standards imposed by the national education legal framework. Two years later, in
2002, the Academy was accredited by the Ministry of Education, thus acknowledging
the quality of the education and training programs delivered by the institution.
Furthermore, the year 2002 became a landmark in the development of education and
training policies at the level of the SRI, two crucial programs being established then:
a professional MA aimed to select, educate and train operative intelligence officers
and the Higher National Security College, a postgraduate studies program open to
intelligence agencies, public authorities and members of the Parliament, civil society,
mass media, and independent analysts and educators on security and intelligence
issues. The last program is equally useful in developing the expertise of both those
selected to control and oversee the activity of the intelligence system and of the
practitioners part of it12.
In 2009 the National Intelligence Academy was renamed the „Mihai Viteazul”
National Intelligence Academy and the Higher National Security College became
the National Intelligence College, the main studies program that promotes and
consolidates the security and intelligence culture at national level. That same year
the first number of the Romanian Review for Intelligence Studies was published.
In the year 2010, as the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy made
efforts to connect intelligence education to the reform process in higher education, by
successfully finalizing the institutional re-accrediting stages with the highest national
grade (“High level of trust”), the scientific research activity was re-defined through
the creation of the National Institute for Intelligence Studies (NIIS). The Institute
aims to conduct scientific research activities in the field of intelligence and national
security in view of supporting the educational process within the „Mihai Viteazul”
National Intelligence Academy and capitalizing the results in national and European
programs for research and development or in partnership actions.
The „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy is continuing its
ongoing evolution, in order to better achieve the main objectives envisaged by the
SRI: training and specializing intelligence officers in accordance with the current and
future needs; implementing scientific activities for consolidating a security culture at
the level of the civil society, conducting academic research in the field of intelligence
and security studies.
Florina Cristiana Matei, ‘Romania’s Intelligence Community: From an Instrument of Dictatorship to Serving
Democracy’, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 20:4, 2007, pp. 629 – 660.
12
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As the Academy has a double status, being both part of the National Security
System, and the higher education institutions, it has to comply both to the legislation
specific to the SRI and that applicable to all higher education organizations. Thus
the education and training programs need to be developed in order to fulfill both
standards and both requirements. The studies programs are structured in accordance
with the levels of education required by the Bologna Process:
- Bachelor Studies: Psychology – Intelligence; Communication and Public
Relations – Intelligence; Security Studies and Intelligence – these programs are
addressed solely to future intelligence officers, and encompass both educational and
training courses.
- Master Studies: Intelligence and National Security; Intelligence Analysis;
Psychology-Intelligence; Communication and Public Relations-Intelligence;
Management of Intelligence for National Security; Management of Intelligence
in Counterterrorism – some of the programs are opened only to professionals or
future professionals from intelligence agencies, while others are also available to the
general public.
- PhD Studies in the field of “Intelligence and national security”.
- Postgraduate Studies: the National Intelligence College; Protection of
classified information; Advanced foreign languages courses; Specialization course
in the field of intelligence analysis – OSINT; Specialization course for International
cooperation, Mentor Training Course, Management courses. Most of these programs
are intended to develop the capabilities and knowledge of the SRI’s human resources
on various levels.
Scientific Research in Intelligence
The scientific research conducted within the „Mihai Viteazul” National
Intelligence Academy subscribes to SRI’s research and development projection and is
included in the education development trend in the field of intelligence. Furthermore,
it is complementary to the education process, while being in accordance with the
topics of interest for the structures which compose the Romanian Intelligence Service.
In 2008 the Research Centre of the National Intelligence Academy was
established, as the main research component. Two years later the center underwent
a serious reorganization process and became the National Institute for Intelligence
Studies.
The National Institute for Intelligence Studies is the main research unit of
the Academy in the field of intelligence, which conducts fundamental scientific
research in the fields of intelligence and national security and applicative research in
support of the education, training and specialization process for the personnel of the
Romanian Intelligence Service.
Fundamental research is the activity focused on acquiring new knowledge
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in the fields of interest for the activity of the Service, as well as on formulating
and verifying hypotheses, conceptual models and theories from the field of national
security.
Applied research is the activity in which scientific knowledge is used for
the perfecting or creation of new products, technologies or services in the fields of
scientific cognizance of the Service.
The research process is orientated by demands coming from the inside of
the organization (domestic agenda) or as a response to demands from the outside
(institutions and governmental agencies or private entities).
Thus the Institute’s mission consists in conducting scientific research activities
in the field of intelligence and security studies, in view of supporting the educational
process within the Academy and the capitalization of results in national and European
research and development programs or in partnership actions. The Institute’s areas
of expertise are correlated with the mission and general objectives of the Romanian
Intelligence Service, in accordance with the public policies elaborated in the field of
national security and from the perspective of connecting to national and international
research and development programs and knowledge promotion in the academic
world.
The general objectives of the research and development activity are:
- insuring the scientific component in the development of the intelligence and
national security concepts;
- providing the scientific ground for sectorial policies and inter-sectorial
approaches for the development and implementation of rendition instruments of the
objectives for insuring national security from strategic to operational level;
- conferring the anticipatory dimension necessary for the development of the
concepts of insuring national security;
- assuring the basis of scientific cognizance, of expertise and perfection of
human resources and of scientific documentation in the fields of national security,
military science and intelligence.
The specific objectives of the research and development activity are the
following:
- the elaboration of informational products and information-documentation
activities on topics of interest regarding intelligence and national/Euro-Atlantic
security, in support of the process of elaborating studies and research, as well as of
the education, training and qualification activity of the personnel;
- the elaboration of analyses and assessments in the field of intelligence
and national, regional and global security, in support/as a theoretical basis for the
activity characteristic to the institution, for the education, training and professional
qualification activities;
- integration in national research networks in view of connecting to the
avangarde demarches of the research and development community in the knowledge
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dimension and the accession in various formulas of partnership to relevant research
and development projects;
- acquiring excellence in research in view of conferring trust in the quality of
the results generated by the research and development process within the Service;
- consolidating the prestige of higher education as a means of promoting the
profession of intelligence officer;
- insuring educational support for the increase of the quality and performance
of the informative-operative activity;
- developing instruments of intelligence analysis;
- consolidating the teaching abilities of the university teaching staff in their
areas of expertise;
- creating alternative source of financing for higher education through the
participation in project competitions, in accordance to legal provisions;
- connecting to the scholastic scientific community in accordance with the
framework of conducting scientific research in higher education.
The general and specific objectives of scientific research in the field of
intelligence and security studies are derived from the need for anticipatory knowledge
and analysis of strategic challenges and opportunities.
The human resource is specialized in accordance with the established strategic
priorities (in the main or adjacent fields, depending on the existent expertise) in view
of increasing the multi and interdisciplinary analysis capacity of existent issues in
order to underlie strategic decision. In accordance with the assumed priorities of
action, NIIS is structured in two compartments, with clearly defined specializations.
The first research area integrates the following priorities of action
‘Organizational intelligence and institutional security’; ‘OSINT and the intelligence
cycle” and ‘Terrorism and cyber-terrorism: new forms of terrorist threats’.
The second research area will integrate the following priorities of action:
‘Global, regional and zonal security – The Extended Black Sea Region, Western
Balkans and the Middle East’; ‘Energy security and regional interests of the main
actors from the international arena: US, Russia, China and the EU’ and ’Cybersecurity and critical infrastructure’.
At the level of the Institute, the acknowledged results of scientific research are
being materialized and capitalized through:
- the elaborations of studies, syntheses, books, treaties, monographs with a
scientific content, published at the printing house of the „Mihai Viteazul” National
Intelligence Academy or at other publishing houses recognized by the CNCS, either
in printed or online form;
- participation in conferences, seminars, international or national round tables;
through the exchange of products with others institutes and national or international
centers for strategic studies, as well as other similar entities;
- through research grants or strategic projects won in national and international
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competitions;
- publication in the Romanian Review for Intelligence Studies, Intelligence
magazine, The Annals of the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy;
- publication of the products elaborated by the Institute on the website of
the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy (www.animv.ro) and of the
Romanian Intelligence Service (www.sri.ro).
The academic intelligence products resulted from the scientific research in
the field of intelligence and national security have the following beneficiaries: units
of the Romanian Intelligence Service; teaching staff, research personnel, students
of the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy; personnel of the Romanian
Intelligence Service and of other intelligence organizations and structures from the
national security system; the general public and scientific community.
The biannual publication, Romanian Review for Intelligence Studies[19],
edited by the NIIS is open to scientific contributions of specialists from Academia,
representatives of the media and political milieu, practitioners, students and
researchers, from Romania and abroad, which take an interest in security and
intelligence studies. Aiming to facilitate understanding, and a unified and specific
intelligence approach on a national level, the journal is addressed to all stakeholders,
from students to the general public and those involved in the intelligence process,
from intelligence officers to beneficiaries. The publication is distributed in the
governmental sector, institutions part of the National Security System, Academic
environment and public libraries.
For almost two decades, the „Mihai Viteazul” National Intelligence Academy
is home to an annual international conference attended by scholars, practitioners,
representatives of the civil society, from Romania and abroad. In time, the event has
become a veritable landmark for the scientific community interested in intelligence
and security related issues, and creates a proper framework for fruitful debates
between the various categories of participants, for networking and diminishing the
gap between practice and theory. Moreover, the results of this scientific events comes
to consolidate a Romanian school of thought in the field of intelligence, and thus
leads to new priorities and opportunities of research in the field.[20]
Towards an intelligence science in Romania
We cannot speak of a Romanian intelligence school for now, but small steps
have been taken towards developing this controversial scientific area of study and
research. Apart from developing studies programs in the field, from organizing
scientific events and editing dedicated publications a primer step should be that of
introducing the intelligence concept in the Romanian language.
In this view some actions have been implemented or will be implemented
in the near future: elaborating a Romanian Intelligence Dictionary – it will be
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issued by the National Institute of Intelligence Studies and it is aimed to clarify the
main concepts related to the field of intelligence and national security, in view of
providing a common language for the entire Intelligence Community and for making
some issues clearer for the general public, unaccustomed with such terminology;
introducing the word Intelligence into the Romanian Neologisms Dictionary – issued
by the Romanian Academy, this step is meant to disseminate the fundamental meaning
of the intelligence concept and to acknowledge the importance of such a concept
in the current Romanian society; another step is intended to foster the debates on
introducing the word intelligence into the Romanian language and an example is
the publication of Mr. Sebe’s article dealing with the question of ‘Why Intelligence?
Why do we need the word Intelligence into the Romanian language?’ in the Annals
of the University of Bucharest , the Political Science Section.
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THE ROLE OF EDUCATION
AND TRAINING IN INTELLIGENCE
							

Conf. univ. dr. M. SEBE

Abstract
After the end of the Cold War the international security environment
has undergone several mutations as a result of the multiplication of threats
and actors, the rise and spread of new and virulent ideologies and the IT&C
revolutions. States, in their capacity of security-providers are forced to rely
more and more on intelligence, as the only means of preserving a leading
role in an ever more competitive environment. This trend has put a lot of
pressure on intelligence organization, which were, in their turn struggling to
adapt to the new knowledge society. Thus, a lot of the emphasis in intelligence
studies moved towards the education and training dimension, perceived as
one of few available strategies for intelligence organizations to improve
their performance and preserve their competitivness on the long term. This
paper tries to study the role played by intelligence education and training in
achieiving success in this field.
Keywords: intelligence, education, training, revolution in intelligence affairs,
knowledge society
Introduction

I

n the context of the new security environment characterized by an
extraordinary rapid rhythm of change and the prevalence of uncertainties,
mysteries and wicked problems, intelligence organizations are forced to create and
implement new adaptation strategies in order to efficiently respond to the current
challenges and more importantly, in order to forecast the future ones. For the strategies
to be viable and ensure an optimal institutional evolution, they have to encompass all
the subsystems that are part of the intelligence organization.
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Adapting the education and training of intelligence professionals to the
requirements of the knowledge society, developing the research capabilities in the
field of intelligence studies, enhancing the analytical outreach and the partnership
with the academia and the civil society are just some of the medium and long term
objectives of intelligence organizations. All of the aforementioned elements have
one common goal, to better educate and train the human resource, which is a critical
element for the successful achievement of intelligence tasks and mission.
While in countries like the United States or Great Britain intelligence has been
acknowledged as an important academic discipline, there are other countries, such
as Romania, where this concept has been only recently introduced and it is still
relatively unknown outside the Intelligence Community (IC).
Moreover, the IC still has to face a reluctant and sometimes hostile attitude from
some members of the academia or the civil society that associate it with the former
Securitate. A possible explanation for this fact could be the lack of a consolidated
security culture in Romania.
The main steps towards developing education, training and research in the field
of intelligence have been taken mainly by the IC, though there are some cases, very
few, when actors outside this community have been involved in projects intended to
foster cooperation and expertise exchange.
Research, education and training in the field of intelligence in Romania has
been focused until recently on historical aspects and on intelligence craft training and
less on the evolution of the concept, on intelligence analysis or issues such as new
intelligence models, ethics in intelligence, cooperation in intelligence, the integration
of INTS, etc..
The rapid and unprecedented changes that occurred in the globalized security
environment, the IT&C revolution and the transition towards the knowledge society
have forced intelligence agencies worldwide, Romanian ones included, to adopt new
strategies in order to respond to the present and future threats.
These strategies are based on the principles of need-to-know vs. need-to-share
balance, with some emphasis on intelligence sharing, cooperation in intelligence,
collaborative intelligence, openness towards the academia and civil society, the
professionalization of intelligence, and the continuous re-training of the personnel
and the development of research conducted in the field of intelligence.
The role of education and training in an intelligence organization
Before asking ourselves what are the benefits of a well-established and modern
education and training system for an intelligence organization, we should try to find
an answer, that is closely related to the one acknowledged before – “What do we
need for a good intelligence organization?”
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As Deborah Barger stated in her famous study about the need of a Revolution
in Intelligence Affairs1, similar to that in the military field, the elements that are
crucial for the development of an efficient and effective intelligence organization
encompass:
- Theory – it comprises fundamental research and the development of key
concepts and paradigms in the field of intelligence studies. According to Stephen
Marrin „a profession without its own unique body of knowledge is merely a craft
masquerading as a profession2”;
- Strategy – it creates an image about the status an intelligence organization
needs to achieve in order to respond to the identified future threats;
- Doctrine – it sets the principles and the best manner in which the intelligence
activity is to be conducted;
- Technology – facilitates all the activities encompassed in the intelligence
cycle and enhances organizational capabilities.
To the four elements mentioned by Barger, I have tried to add another four
in the attempt to provide a more comprehensive picture of what a revolution in
intelligence affairs entails:
- Innovation – is essential for obtaining and maintaining a competitive
advantage in the field of intelligence, it often leads to better processes, products or
interactions;
- Management – the attitude of the top management towards change and the
style of management adopted and promoted at the level of the organization has a
tremendous impact on the process of systemic transformation. Managers have to
understand the need for implementing all the measures envisaged and act as advocates;
- Lobby – apart from the support of the managers, the support of other members
of the organization, but also of external stakeholders, is a key factor for a successfully
achieving the objectives of the intelligence organization;
- Law – to be truly efficient, an intelligence organization has to have clearly
stated competencies, which are in accordance with the rule of law principle. An
obsolete legislation may pose clear obstacles for an institution whose role and
mission have undergone serious changes in the last years.
All of the aforementioned elements are more or less closely connected to
education, training and research in intelligence. The new demands of the intelligence
activity require re-evaluating the education and professional training of intelligence
officers, re-conceptualizing scientific research in the field of intelligence and
national security, defining the new tasks and implicitly the competences, officers
have assumed, developing managerial skills, promoting a professional culture where
excellence is rewarded, talent is developed, quality is capitalized and taking on risks
Deborah Barger, “Toward a Revolution in Intelligence Affairs”, RAND Corporation, 2005, available at http://
www.rand.org, accessed on May 10, 2014.
2
Stephen Marrin, ‘‘Training and Educating U.S. Intelligence Analysts’’, International Journal of Intelligence and
CounterIntelligence, vol. 22, Iss. 1, 2008, p. 13.
1
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is legitimate.
Furthermore, education and training represent one of the most important
phases in the intelligence enterprise. The two sides are complementary and envisage
different objectives. Thus, while training can be defined as the process of skills
acquisition, having as primary goal to produce a highly skilled and competent IC
professional, education is the process of knowledge acquisition, through which
individuals who can creatively explore, describe, or explain intelligence issues or
problems (consumers and creators of knowledge) are being created. The ultimate
goal of intelligence education is the acquisition of transferable knowledge3.
In the current framework, intelligence education is expected to accentuate
critical and creative reasoning and thinking and the application of theoretical
constructs into current events. Training and education represent in fact a phased
developmental process in which training will reach its limits but further enhancement
through education is necessary to confront national security challenges4.
Both education and training strengthen expertise, responsibility, and
corporateness of the intelligence practitioners, in particular, and of the intelligence
institutions they work for, in general. Moreover, they play a substantial role in changing
attitudes, mentalities and visions at the level of both intelligence professionals and
IC stakeholders, thus contributing to the development of an internal organizational
culture and a wider intelligence and security culture.
As a result, at the level of the society and the IC awareness is being conveyed on
the need to balance secrecy with transparency, information sharing and collaboration
with national and international counterparts and law enforcement organizations, as
well as with decision makers5.
Another result has to do with an enhancement of the analytic capabilities of
the organization through the education and training of professionals in the field of
intelligence analysis.
According to Stephen Marrin, in terms of intelligence analysis, training is
usually associated with internal government programs intended to provide specific
instructions for the implementation of job related tasks, while education is associated
with academic courses or programs geared to provide more conceptual or theoretical
frameworks having less immediate effect on performance, but laying the foundation
for improved performance over the longer term6. Currently, the distinction between
the two concepts is starting to blur, and many of the new programs encompass both,
Rebecca Frerichs and Stephen Di Rienzo, ‘‘Establishing a Framework for Intelligence Education and Training’’,
JFQ, Iss. 62, 3rd quarter 2011 available at http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a546703.pdf, accessed on May 2nd,
2014.
4
Ibid.
5
Florina Cristiana (Cris) Matei, ‘‘Shaping Intelligence as a Profession in Romania: Reforming Intelligence Education after 1989’’, RIEAS Research Paper, No. 110, 2007, Research Institute for European and American Studies, p.
5, available at http://www.rieas.org, accessed on February 20th, 2014.
6
Stephen Marrin, ‘‘Training and Educating U.S. Intelligence Analysts’’, International Journal of Intelligence and
CounterIntelligence, vol. 22, Iss. 1, 2008, p. 2.
3

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

63

MANAGEMENT STRATEGIC EDUCAȚIONAL
or are being designed and implemented in partnership, intelligence organizations and
civil universities or research centers.
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PROCEDURILE PREALABILE
PROCESULUI DE INSOLVENŢĂ
PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA
EUROPEANĂ
Doctorand Ana ILANA
Abstract
Legiuitorul oferă soluţii pentru prevenirea procedurii de insolvenţă, care au
acelaşi scop, respectiv obţinerea unor rezultate reciproc avantajoase, pentru toate
părțile implicate ȋn proces. Înainte de declanşarea procedurii de insolvenţă, pentru
debitor este posibil şi poate fi chiar util recursul la alte proceduri care au acelaşi
scop de salvgardare a ȋntreprinderii ȋn insolvenţă, dacă există şanse de redresare.
Fie că vorbim despre concordatul preventiv, procedura care presupune o înţelegere
ȋntre debitor şi creditori, fie că vorbim despre mandatul ad-hoc sau despre mediere,
toate acestea pot reprezenta o alternativă pentru debitor de a ȋncerca o negociere
asistată, o soluționare ȋn raport cu creditorii săi, pentru o şansă de a se redresa,
printr-un mecanism şi un procedeu exterior procedurii de insolvenţă sau care să fie
exterior instanţei competente ȋn materia insolventei.
Cuvinte cheie: insolvenţă, proceduri prealabile, concordat preventiv, mandat
ad-hoc, mediere
THE PRECURSORY PROCEEDINGS
STATUTORY IN THE EUROPEAN LAW

OF THE INSOLVENCY

Abstract
The legislature provides solutions to prevent insolvency proceedings, which
have the same purpose, namely to obtain mutually beneficial results for all parties
involved in the process. Prior to the onset of insolvency proceedings, the debtor is
possible recourse to other procedures that have the same purpose to safeguard the
company’s insolvency, if there are chances of recovery. Whether we are talking about
preventive Concordat (an arrangement with creditors), the procedure involving an
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agreement between a debtor and creditors, whether we are talking about the mandate
ad-hoc or about mediation, all these may represent an alternative for the borrower
to enumerate an assisted negotiation, just in order to redress, through a mechanism
and a process outside of insolvency proceedings, or a process that is outside the
competent court in matters of insolvency.
Keywords: insolvency procedures, an arrangement with creditors, the mandate
ad hoc mediation

N

umeroasele definiții date falimentului de doctrina juridică de-a lungul
timpului confirmă, în esenţă, trăsăturile distinctive ale acestei proceduri
în diferite etape ale evoluţiei sale istorice. În dreptul roman, falimentul reprezenta
o procedură denumită venditio bonorum prin care o societate ȋnceta, urmând ca
bunurile sale să îi fie confiscate ori vândute. În 1807, este inclus ȋn Codul comercial
francez falimentul, reglementare care îl definea drept “o procedură de executare
silită având caracter unitar, colectiv, concursual şi egalitar, care vizează bunurile
debitorului comun al mai(falitului) care a încetat plata datoriilor comerciale, având
ca scop satisfacerea crenatelor tuturor creditorilor”. Dacă analizam din punct de
vedere etimologic noţiunea de “faliment”, constatăm că ea provine din limba latina
“falo-falliere”, (lipsirea creditorilor de îndeplinirea obligației de plată) şi „a înșela”
(în sensul de a înceta o plată, a nu respecta cele convenite), se poate înțelege faptul
că declanșarea acestei procedurii are o latură punitivă bazată pe o eventuală culpă a
debitorului. În sens economic, falimentul desemnează starea ori situația financiară a
unei persoane care nu are capacitatea de a satisface cerințele creditorilor săi.
Astfel, înțelegem, prin insolvabilitate o anume stare de fapt a debitorului
insolvabil, iar prin faliment o stare de drept, adică o insolvabilitate constatată de
instanța de judecată competentă. În legislația românească constatăm, deasemenea,
o modificare a termenului utilizat pentru reflectarea aceleiași situaţii de fapt: Legea
64/1995 a reorganizării judiciare şi a falimentului a fost înlocuită prin Legea
insolvenței Legea 85/2006, în vigoare .
Insolvabilitatea reprezintă starea de fapt a societății comerciale caracterizată
prin imposibilitatea ei de a-şi onora obligațiile, o stare a societății comerciale în care
valoarea activelor ei este mai mică decât valoarea pasivelor, cerințele creditorilor
nemaiputând fi satisfăcute. În sens juridic, prin insolvență sau proces de insolvență,
se înțelege procesul judiciar care se intentează împotriva societății comerciale
incapabile de a-şi onora obligațiile ajunse la scadență, proces care se desfășoară
sub supravegherea şi controlul instanței judecătorești specializate, având drept
scop determinarea masei debitoare ȋn vederea repartizării acesteia între creditori,
în ordinea stabilită de lege, atunci când nu este posibilă restabilirea solvabilității
ori satisfacerea cerințelor creditorilor în alt mod. În legislația din România, sediul
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materiei îl reprezintă Legea nr. 85/2006 privind insolvenţa. Potrivit art. 3 pct. 1 lit.
a) din Legea 85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor
exigibile, iar insolvenţa este prezumată ca fiind valabilă atunci când debitorul,
după 90 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi
creditori. Atitudinea pasivă a debitorului de a nu încerca răsturnarea prezumției de
insolvabilitate este interpretată ca început de dovadă scrisă în favoarea creditorului.
În lipsa documentelor care să ateste posibilitatea debitorului de a achita creanțele
exigibile cu sumele de bani disponibile, prezumția stării de insolvență nu poate fi
răsturnată.
Legea privind insolvenţa nr. 85/2006 cu modificările şi completările ulterioare
descrie ȋn primele articole condiţiile intentării, respectiv, existența unei creanțe
cel puţin de valoarea pragului minim a creditorului neachitat, condiția temporală
de întârziere, ori, după caz, ȋn situațiile ȋn care procedura se deschide la cererea
debitorului – cerințele cu privire la iminența insolvenței, ȋn cazul ȋn care societatea
nu se află ȋntr-o stare vădită de insolvență. Chiar dacă cererea de deschidere a
procedurii de insolvență a fost ȋncă din dreptul roman apreciată ca o măsură de
executare silită a debitorului utilizată de către creditorul neachitat, exclusiv cu scopul
recuperării creanței, ȋn practica actuală aplicarea prevederilor insolvenței tinde să
ȋşi găsească locul preponderent ȋn scopul redresării debitorului şi doar ȋn subsidiar
a recuperării creanțelor aparținând creditorilor. Procedura de insolvență, odată
declanșată, după verificarea de către judecătorul investit cu cererea de declanșare a
procedurii insolvenței, cu privire la întrunirea exigențelor minime cerute de Legea
cadru, urmărește sau trebuie să urmărească cu precădere ȋndeplinirea scopului
declarat al Legii – respectiv acela de satisfacere a creanțelor creditorului din resursele
şi patrimoniul debitorului, fie că vorbim de reorganizare, fie de faliment.
Condiţiile prealabile intentării procesului de insolvență, respectiv, verificarea
criteriului incapacității de plată, verificarea existentei creanţelor certe, lichide şi
exigibile, sau verificarea condiţiei supra-îndatorării trebuie să fie ȋntemeiate pe analiza
situaţiei financiare a societăţii debitoare. Ulterior a fost introdus ȋn legislaţia privind
insolvenţa şi criteriul insolvenţei iminente – un criteriu care încurajează debitorul să
solicite deschiderea procedurii insolvenţei, pentru a putea recurge la anumite măsuri
înaintea ajungerii în incapacitate de plată, cum ar fi: anularea creanţelor reziduale,
restructurarea datoriilor de comun acord cu creditorii, ȋn baza planului care se cere a
fi aprobat pe clase de creditori.
Sub aspectul calităţii procesuale active, respectiv a calităţii celui îndreptăţit
să promoveze această acţiune, avem, pe de o parte, debitorul, iar pe de altă parte
oricare dintre creditorii acestuia, dar şi “alte persoane indicate din lege”. Când
acţiunea este intentată de însuşi debitorul al cărui patrimoniu are un pasiv mai mare
decât activul disponibil, aceasta se va intenta prin organul executiv cu putere de
reprezentare a debitorului, respectiv asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii
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debitorului. Trebuie avut în vedere aspectul potrivit căruia, debitorul aflat în stare de
insolvabilitate are de fapt o obligaţie şi nu este o prerogativă de care poate sau nu
să dispună, la momentul la care se pune ȋn discuţie intentarea unei astfel de acţiuni.
Notificarea prealabilă a fost prevăzută ȋn legislaţia Republicii Moldova până
la modificarea legii ȋn 2012. Creditorul avea dreptul de a depune cererea introductivă
numai după notificarea prealabilă a debitorului, care se considera îndeplinită numai
dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul ar fi fost informat despre
înaintarea spre executare a titlului executoriu ori a altui document echivalent cu el,
în condiţiile prevăzute expres de codul de executare. Informarea debitorului se putea
realiza de către executorul judecătoresc sau de către creditor, ori în cazurile expres
prevăzute de codul fiscal, de către organele abilitate. Creditorul care depunea cererea
de înaintare a creanţelor după intentarea procesului de insolvabilitate nu era obligat
să probeze notificarea prealabilă, cerinţa fiind valabilă exclusiv pentru creditorul care
declanşa procedura.
Niciun text din Legea nr. 85/2006 nu condiţionează deschiderea procedurii de
parcurgerea executării silite de drept comun împotriva unui debitor aflat în încetare
de plăţi şi cu privire la care sunt îndeplinite condiţiile declanşării împotriva sa a
procedurii prevăzută de această lege. Mai mult, niciun text de lege nu condiţionează
existenţa vreunui titlu executoriu care să ateste existenţa unei creanţe certe, lichide şi
exigibile. Prin urmare, doar în urma existenţei unei creanţe care îndeplineşte aceste
condiţii, care se judecă simultan cu cererea de deschidere a procedurii.
Renunţarea ulterioară la judecată a debitorului care a cerut deschiderea
procedurii nu are ca efect împiedicarea continuării procedurii, pe baza cererilor de
admitere a creanţelor înregistrate de alti creditori. În cazul în care au fost înregistrate
atât cererea debitorului, cât şi cererile unor creditori pentru deschiderea procedurii,
toate cererile de deschidere a procedurii se conexează la cererea formulată de debitor.
Administratorul debitoarei are obligaţia de a se comporta ca un bun gospodar şi,
bazându-se pe metodele actuale, ştiinţifice, de previziune, inclusiv pe raportarea
privitoare la evoluţia fluxurilor de numerar – obligatorie, conform standardelor
internaţionale de contabilitate, adoptate în România cu începere de la 1 ianuarie 2006,
ca parte a situaţiilor financiare contabile ‑ are posibilitatea de a anticipa iminenţa
deschiderii procedurii insolvenţei.
Societăţile care par a fi viabile pe termen lung, dar care se află într-o situaţie
financiară atât de dificilă încât sunt în incapacitatea de a-şi plăti datoriile în momentul
scadenţei, pot fi reorganizate, ȋnsă aceasta este o procedura care se derulează tot ȋn
baza Legii 85/2006, după deschiderea procedurii de insolvenţă, respectiv a perioadei
de observaţie. Cererea în privinta reorganizării se depune de către societatea debitoare
sau de către un creditor. Instanţa este cea care se pronunţă ȋn acest caz, cu privire la
reorganizare şi numește un administrator, a cărui sarcină este de a verifica existenta
condiţiilor necesare pentru continuarea funcţionării şi pentru obţinerea unei înţelegeri
a debitorului cu creditorii. În cadrul procedurii de reorganizare, un aspect important
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este acela ca debitorul reţine dreptul de a dispune de bunurile sale. Cu toate acestea,
debitorului nu i se permite să plătească datorii, să îşi asume noi angajamente sau să
transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor care prezintă o importanţă esenţială,
fără acordul administratorului, deoarece ȋn timpul desfăşurării procedurii bunurile nu
pot fi împărţite creditorilor.
Ponderea cauzelor în care este admisă o reorganizare în dosarele de insovlenţă
este extrem de mică faţă de cele care intră direct într-o procedură de faliment
simplificat sau faliment stricto sensu. În cazul semnării concordatului, băncile
totodată, în calitate de creditori garantaţi în majoritatea situaţiilor, nu vor mai fi
obligate nici măcar de regulamentele interne proprii să constituie provizioane, cu
consecinţa scăderii cheltuielilor deductibile cu acestea.
În anumite situaţii, închiderea întreprinderii sau a societăţii comerciale poate
fi o soluţie dezirabilă, respectiv atunci când continuarea unei activităţi nerentabile în
mod conştient poate atrage responsabilitatea inclusiv penală sau falimentul în lanţ al
partenerilor contractuali ori a firmelor de grup, dacă este cazul.
Legislaţia statelor europene reglementează procedura concilierii, a
concordatului preventiv şi mandatul ad-hoc ca proceduri prealabile insolvabiliţătii.
Medierea este de asemenea o alternativă de soluţionare amiabilă a conflictelor dintre
debitor şi creditori, ȋn sensul ori ȋn scopul identificării unor modalităţi viabile de
eşalonare a datoriilor.
Ȋn legislaţia din România Legea concordatului preventiv şi mandatul adhoc se doresc a fi soluţii de protecţie ȋmpotriva deschiderii procedurii de insolvenţă de
către creditori, mai ales din perspectiva efectelor imediate care urmează deschiderii
procedurii concordatului preventiv: suspendarea executării silite, menţinerea valorii
pasivului la nivelul existent ȋn momentul deschiderii procedurii, respectiv “ȋngheţarea
datoriilor” sau mai exact a dreptului de a calcula penalităţi la obligaţiile de plată
restante din momentul deschiderii procedurii.
La sfârşitul anului 2009, cu aplicare din 2010, în România a fost publicat actul
normativ care consfinţeşte un mecanism de prevenire a insolvenţei, aliniind astfel
România la ţările din Uniunea europeană care beneficiază de astfel de reglementări
din perspectiva concordatului preventiv; astfel, ceea ce pare să avantajeze
creditorii aflati într-o asemenea procedură sunt de fapt aspectele care propriu-zis
dezavantajează creditorii din procedura insolvenţei şi anume: în cazul deschiderii
procedurii insovlenţei creditorii care au creanțe chirografare, constată că riscul
neîncasării creanţei lor este destul de mare, dat fiind faptul că aceste creanţe nu
produc fructe, dobânzi ori penalităti şi că pentru aceste creanţe din clasa chirografară
este votată achitarea parțială, ȋntr-o anumită proporţie, la sfârşitul unei perioade de
reorganizare, în condiţii de eşalonare pe perioade de 3 sau 4 ani, ori, ȋn cel mai rău
caz, ar putea constata lipsa activelor în patrimoniul debitorului şi imposibilitatea
achitării creanţelor ‑ ceea ce ar duce automat la închiderea procedurii insolvenţei.
Esenţa acestei proceduri a Concordatului constă ȋn încheierea unui contract
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ȋntre debitor şi creditori, prin care debitorul ȋntreprinzător propune creditorilor un
plan de redresare a afacerii sale, plan pe care creditorii ȋşi asumă să ȋl susțină pe
perioada concordatului. Pentru ȋncheierea unui astfel de contract, este suficient
acordul creditorilor care deţin două treimi din masa credală. Creditorilor care nu
votează planul de redresare ȋnsă deţin o treime din masa credală, judecătorul sindic le
poate impune amânarea scadenţei creanţelor pentru o perioadă de maxim 18 luni. Un
alt efect imediat al acestei proceduri este acela de a permite debitorului ȋntreprinzător
de a- şi conserva lichidităţile bănești, ȋn sensul că acestea ar urma să fie folosite pentru
continuarea activităţii, generându-se astfel veniturile necesare acoperirii creanţelor
acceptate prin concordat. Procedura este ȋndeplinită prin intermediul unui conciliator
provizoriu care are calitatea de practician ȋn insolvenţă. Pe perioada concordatului
preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei. Orice creditor care
obţine titlul executoriu asupra debitorului ȋn cursul procedurii poate formula cerere
de aderare la concordat sau poate să ȋşi recupereze creanţa prin alte modalităţi
prevăzute de lege. Foarte important de reţinut este faptul că procedura concordatului
preventiv nu este aplicabilă în condiţiile în care creditor majoritar este statul. Prin
urmare, condiţia de bază pentru declanşarea unei astfel de proceduri este aceea că
ȋntreprinzătorul să se afle ȋntr-o dificultate financiară, ȋnsă nu ȋn stare de insolvenţă.
Ȋn privința mandatului ad hoc, acesta constă ȋn negocierea efectivă cu creditorii
ȋn scopul obţinerii unei eşalonări sau a unei scutiri parţiale de datorii, procedură
aplicabilă prin supleţea sa unei diversităţi de situaţii; recursul la o asemenea procedură
este facultativ şi lăsat la iniţiativa debitorului. Motivaţia desemnării unui terţ care
să negocieze cu creditorii poate avea la bază experienţa acestuia ȋn managementul
crizelor şi expertiza acestuia ȋn negociere, ȋn scopul obţinerii clemenţei din partea
creditorilor care nu vor putea fi achitaţi ȋn condiţiile asumate anterior. Din acest
motiv, numirea mandatarului este o procedură nepublică, care se desfășoară ȋn
camera de consiliu cu convocarea debitorului şi a mandatarului propus. Ȋncălcarea de
către creditorii implicaţi ȋn negocieri a obligaţiei de confidenţialitate a procedurii, a
stării de dificultate financiară, poate duce la o răspundere civilă delictuală a celui care
a cauzat debitorului un prejudiciu moral sau material. Durata mandatului este de 90
de zile, interval ȋn care mandatarul are sarcina de a realiza o înţelegere ȋntre debitor
şi unul sau mai mulţi creditori. Chiar dacă este un terţ independent de creditori sau
debitor, mandatarul nu este un ȋnsă un mediator, care ar fi obligat să manifeste nu
doar independență, ci şi neutralitate ȋn exercitarea mandatului, pe când mandatarul
din procedura mandatului ad hoc este îndreptăţit să propună soluţii şi să negocieze
pentru evitarea insolvenţei sau falimentului debitorului. Durata mandatului ad hoc
nu este limitată de lege, ea va fi determinată în ordonanța de desemnare pe care o
pronunţă instanţa competentă.
În cazul în care nu se poate încheia un acord financiar cu creditorii în mod
benevol, instanţa poate dispune efectuarea unui concordat public, ceea ce înseamnă
că datoriile sunt reduse în mod obligatoriu. Creditorii care beneficiază de creanţe
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preferenţiale pot participa la negocierile privind concordatul, iar propunerea privind
realizarea concordatului care oferă creditorilor cel puţin 50% din valoarea creanţei
este considerată ca fiind acceptată în cazul în care 60% din creditorii cu drept de vot
(care reprezintă, de asemenea, cel puţin 60% din valoarea creanţei), acceptă, respectiv,
confirmă propunerea. În cazul în care propunerea de concordat este mai redusă,
aceasta este considerată ca fiind aprobată dacă este acceptată de cel puțin 75% din
creditorii cu drept de vot (care reprezintă, de asemenea, cel puţin 75% din valoarea
creanţei). De îndată ce concordatul este aprobat, acesta este obligatoriu pentru toți
creditorii care au avut dreptul de a participa la negocierile privind concordatul.
În primul rând trebuie reţinut faptul că beneficiarul concordatului este
debitorul aflat în dificultate financiară, care poate fi o societate cooperativă, grup de
interes economic, societate agricolă, societate civilă sau profesională cu personalitate
juridică, orice societate cu personalitate juridică de drept privat care organizează
o întreprindere, inclusiv asociaţii şi fundaţii, ori cluburi sportive. Sunt excluse
entităţile fără personalitate juridică, sucursale, puncte de lucru, instituţiile publice
fără personalitate juridică. Legea limitează totuşi părtile împotriva cărora a fost
deschisă procedura de insolvenţă în cei 5 ani anteriori datei la care se pune în discuţie
deschiderea unui concordat. Astfel, se are în vedere deschiderea unei proceduri de
către debitorul aflat în dificultate financiară, stare care este limitată la situaţiile de
pierdere a mai mult de jumătate din capitalul social, sau mai mult de o pătrime dacă
este vorba de o diminuare a capitalului în ultimele 12 luni.
Procedura, odată declanşată, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 luni, cu
scopul semnării unui contract între debitor şi majoritatea creditorilor, cu concursul
conciliatorului, perioadă la capătul căreia se poate declanşa concordatul propriu zis,
sau, după caz, procedura insolvenţei. Astfel, o dată declanşată procedura şi numit
fiind conciliatorul provizoriu, apare dreptul debitorului de a propune o ofertă de
concordat pe care o poate repeta o singură dată la un interval de 30 zile de la refuzul
expres ori implicit al primei oferte. Conciliatorul va întocmi, în termen de 30 zile de
la numirea sa, un tablou final al creditorilor şi unul al creditorilor concordatari, care
vor sta la baza procedurii de negociere şi vot, fără ca să fie supuse unei publicităţi.
La votul asupra concordatului, nu se ţine cont de rangul creanţei, fie ea garantată
sau chirografară, ci se are în vedere exclusiv cuantumul acesteia. Diferenţa dintre
creditorii concordatari şi ceilalţi creditori este aceea că cei dintâi au drept de vot
asupra concordatului, ceilalţi fiind creditori contestați sau creditori în litigiu,
ceea ce nu le dă drept de vot asupra concordatului. Art. 22 din aceeaşi lege care
reglementează procedura, prevede faptul că numai executările silite, care au impact
asupra patrimoniului debitorului, nu şi acţiunile în judecată, ar putea fi suspendate la
cererea debitorului, competenţa de soluţionare aparţinând în acest sens judecătorului
sindic. Pentru ca cererea de suspendare să fie admisibilă, este necesar ca oferta de
concordat să fie deja depusă, situaţie în care suspendarea durează până la publicarea
concordatului preventiv aprobat (constatat ori omologat) sau până la respingerea
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ofertei debitorului de către majoritatea creditorilor.
După notificarea creditorilor a ofertei de concordat, creditorii trebuie să se
pronunţe ȋntr-un termen delimitat, respectiv ȋn 30 zile de la primirea ofertei, demersuri
despre care se va face menţiune şi în registrul comerţului în care este înregistrat
debitorul. Oferta de concordat presupune prezentarea proiectului concordatului, lista
creditorilor, menţiunea cuantumului creanţei şi a garanțiilor acceptate de debitor
inclusiv cei contestaţi, şi o declaraţie a debitorului privind starea de insovlenţă.
Proiectul de concordat trebuie să cuprindă detaliat informaţii despre situaţia analitică
a activului şi pasivului debitorului, cauzele stării de dificultate, măsurile luate de
către debitor precum şi proiecţia financiară pe perioada derulării concordatului sau pe
o perioadă de 6 luni. Deasemenea, proiectul va trebui să conțină un plan de redresare,
incluzând măsura în care vor putea fi satisfăcute la final creanţele creditorilor precum
şi durata planului care poate fi de maxim 18 luni, cu o prelungire de încă 6 luni. Tot
ȋn acest proiect, sunt incluse şi măsurile de redresare, confirmarea conciliatorului şi
onorariul acestuia pe perioada ulterioară confirmării.
Doar cu titlu de exemplu, printre măsurile de redresare pot fi reţinute:
reorganizarea activităţii debitorului prin restructurarea conducerii debitorului,
reorganizarea funcţională, fuziuni, reduceri de personal, ȋnfiinţare de puncte de lucru
şi sucursale, majorarea capitalului prin contactare de ȋmprumuturi, orice vânzări de
active, modificarea structurii creanţelor, obţinere de reduceri eşalonări de datorii sau
doar de dobânzi, novaţii cu schimbare de debitor, în scopul satisfacerii creanţelor
în proporţie de minim 50%. Omologarea concordatului o poate cere judecătorului
sindic doar conciliatorul spre a fi opozabilă terţilor, creditorilor necunoscuţi sau
neconcordatari (contestați), iar judecătorul constată omologarea dacă întreprinderea
debitorului este în dificultate, dacă creditorii contestaţi sau necunoscuţi nu depășesc
20% din valoarea masei credale şi dacă concordatul a fost aprobat de 80% de
creditori care reprezintă cel puţin acest procent din valoarea creanţelor. Astfel,
odată omologat, la cererea conciliatorului judecătorul poate pronunţa o amânare
a scadenţelor creanţelor cu 18 luni şi suspendarea dobânzilor şi a penalităţilor pe
durata concordatului. Astfel, nu reprezintă o obligaţie, dar, odată admise aceste
capete de cerere, efectele lor se aplică şi faţă de creditorii nesemnatari; suspendarea
penalităţilor şi amânarea scadenţei sunt aplicabile şi faţă de cei care nu au votat
concordatul. Aceste măsuri nu vor profita însă fidejusorilor, codebitorilor sau terţilor
garanţi.
În perioada de exercitare a concordatului, debitorul îşi păstrează dreptul de
administrare, aspect deasemenea important. Împotriva concordatului, creditorii pot
exercita o acţiune în rezoluţiune, în mod individual, în termen de 15 zile de la data
menționării în registrul comerţului a concordatului, sau o acţiune în anulare, dacă
sunt motive de anulare, acţiune care este colectivă; de aceea, poate fi exercitată
numai de adunarea creditorilor şi este imprescriptibilă, respectiv, poate fi exercitată
pe tot parcursul concordatului..
72

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Închiderea concordatului va fi constată prin ȋncheierea judecătorului sindic,
dacă a fost realizat obiectul concordatului, singurul efect asupra debitorului
fiind acela că, timp de 3 ani de la închiderea acestuia, mai poate solicita încă un
concordat preventiv. În condiţiile în care nu a fost realizat obiectivul concordatului
în totalitate, creditorii, la cererea conciliatorului, pot vota prelungirea duratei cu încă
6 luni. În această situație, în cazul modificării creanţelor ȋn timpul concordatului,
pe durata acestuia, rămân irevocabile. În condiţiile în care se constată insuccesul
concordatului, judecătorul poate pronunţa o încheiere la cererea conciliatorului
spre a închide procedura din motive neimputabile debitorului. Procedura mai poate
înceta şi în urma admiterii unei acţiuni în rezoluţiune / reziliere sau în urma admiterii
unei acţiuni în nulitate. În acest caz, modificarea creanţelor în timpul concordatului
rămâne fără efecte, creditorii putând solicita plata sau executarea silită a creanţelor. În
cazul constatării eşecului concordatului, nu legalmente dar în mod normal, debitorul
va fi obligat la a cere insovlenţa căci starea de dificultate se transformă în stare de
insolvabilitate.
În dreptul francez, Legea din 26 iulie 2005 a salvgardării întreprinderii a
instituit obligativitatea negocierilor între părţi prin intermediul concilierii declanşată
la cererea debitorului şi desfăşurată sub conducerea conciliatorului (mandatar ad
hoc) desemnat de preşedintele tribunalului comercial, cu scopul de a stabili planul
de redresare.
Legea franceză din 1 martie 1984 consfinţeşte un tratament extrajudiciar fără
analogie în legislaţia altor tari. Potrivit acestor reglementari, se parcurge o etapă a
procedurii de alertă cu scopul de a preveni dificultățile, de a analiza starea financiară,
de a impune măsuri de redresare şi prevenire a insolvabiliţătii, de îmbunătăţire a
controlului financiar. Reglementarea amiabilă îşi găseşte locul, dacă procedura
de alertă nu dă rezultate, sau atunci când nu mai este timp să fie parcursă. Astfel,
conducerea solicită președintelui instanței comerciale să desemneze un consilier care
îl va asista la negocierea şi ȋncheierea unui acord cu principalii creditori, având la
bază un plan de redresare.
Prin urmare, o altă modalitate extrajudiciară de escaladare a problemelor
economice cu care se confruntă o întreprindere este tranzacţia moratorie. Aceasta
presupune renegocierea raportului contractual, în scopul reaşezării drepturilor şi
obligaţiilor reciproc asumate, respectiv se poate compara cu o novare a afacerii.
Asemănarea cu metoda concordatului este că ambele proceduri sunt voluntare,
presupun obţinerea acordului de voinţă a creditorilor, pe baza principiului majorității,
concretizat în forma unui contract care, doar în cazul concordatului, are nevoie de
omologare, însă, în ambele cazuri, este opozabil şi minorității absente a creditorilor,
cu scopul de a împiedica falimentul întreprinderii în dificultate.
Printre metodele extrajudiciare de rezolvare a conflictelor și de depășire a stării
potențiale de insolvablitate, cu înţelegerea creditorilor în special, pot fi enumerate
şi: concilierea, medierea ori arbitrajul, consacrate drept modalităţi de soluţionare
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amiabilă a diferendelor care se nasc din întârzierea în executarea obligaţiilor
întreprinderii aflata în dificultate.
Medierea, ca procedură de soluţionare a situaţiei litigioase dintre debitor şi
creditorii săi, ȋşi poate găsi un rol bine meritat în rândul metodelor prealabile de
salvgardare a ȋntreprinderii, ȋnaintea falimentului. Legea insolvenţei, cu modificările
din ultima perioadă, pierde caracterul sancţionator, aducând ca obiectiv esenţial
salvarea debitorului şi aceasta ȋn interesul creditorilor spre a proteja creditul. Astfel
prin mediere – ca procedură voluntară şi amiabilă, realizabilă cu concursul terţului
neutru şi imparțial, denumit mediator, specializat ȋn negocierea asistată ‑ se pot
găsi soluţii de redresare asumabile de către debitor, ȋn acord cu unul sau mai mulţi
creditori.
Astfel, medierea poate fi calea pentru debitor de a ȋncerca o negociere asistată
pentru a cere creditorilor săi o şansă de a se redresa, printr-un mecanism şi un procedeu
exterior procedurii de insolvenţă sau exterior instanţei competente ȋn materie.
În loc de concluzie
Toate aceste proceduri, independent de sfera teritorială de aplicare, au o
trăsătură comună şi anume aceea că îşi propun acordarea unei şanse de reabilitare
economică a societăţii comerciale, spre a evita declanşarea prematură a falimentului,
acolo unde mai există şanse de redresare. Prin derularea acestor proceduri nu se
urmărește o tergiversare ori o înrăutățire a situaţiei patrimoniului societăţii comerciale,
fiind notabile ȋn acest sens măsurile luate în ultimul timp de către legiuitor şi anume:
ridicarea plafonului minim necesar pentru declanşarea insolvenţei, dispunerea
unor cauțiuni şi, în final, dacă se înregistrează un eșec ȋn cursul acestor proceduri,
acordarea unor termene scurte în procedura de faliment, obiectivul primordial al legii
insolvenţei fiind protejarea creditului şi respectiv salvarea debitorului ȋn interesul
creditorilor săi.
Înainte de apariția condiţiilor care pot declanşa insolvenţa, mai exact înainte
de apariția incapacității de plată fie ea şi nedeclarată, debitorul are posibilitatea de a
recurge la aceste proceduri reglementate de lege pentru evitarea declanşării stării de
drept, la cererea sa ori a oricărui alt creditor.
Bibliografie selectivă
1. Legea 85/2006, modificată prin OUG 173/2008, Legea 25/2010, Legea
169/2010 – Publicata in Monitor Oficial al României 359/21 aprilie 2006, abrogata
prin OUG 91/2013, repusa in vigoare prin D.C.C.nr. 447/2013
2. Legea insolvabiliţătii nr. 149/ 2012, publicata in Monitorul Oficial al
74

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Republicii Moldova Nr. 193-197, data intrării în 13.03.2013
3. Legea 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a
mandatului ad hoc, publicată în MO 870 / 14.12.2009
4. Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,
publicată în M.Of. nr 441/2006
5.Legea nr. 134 / 2007 cu privire la mediere, publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr. 188-191 din 07.12.2007
6. Nicolae ROSCA si Sergiu BAIESU “Culegere de acte normative la dreptul
afacerilor“ Chișinău, 2006
7. Gabriel MARGINEANU şi Lilia MARGINEANU , “Dreptul afacerilor”
Elena VI – Chișinău, 2004
8. Anne Charveriat, Stephane Martin “Reforme des procedures collectives”
Editions Francis Lefebvre 2009
9. Ion Turcu, “Tratat de insolvenţă”, Editura CH Beck , Bucureşti, 2006
10. Mircea Grosaru, Judecătorul Sindic. Doctrina, Jurisprudența, comentarii,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
11. Legislaţia insolvenței, Editura C.H.Beck, Bucuresti 2008
12. Nicoleta Țăndăreau, Insolvența în reglementarea Legii 85/2006, Editura
Universul Juridic , Bucureşti 2012
13. Ion Turcu, “Legea procedurii insolvenţei”, Editura C.H.Beck, Bucureşti
2012
14. Dana Daniela Moţiu, “Stabilirea masei active şi a masei pasive în
procedura insolvenţei” , Bucureşti, Wolters Kluver, 2009;
15. lex.justice.md;
16. www.cdep.ro//pls/legis

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

75

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

THE RELEVANCE OF CUSTOMER
SOLVENCY AS A MAIN SOURCE FOR
INTEREST AND LOANS REPAYMENT
Assoc. prof. Mariana Rodica ŢÎRLEA, PhD1
Abstract:
The goal of any banking company is profit making. In the category of
banking financial products, loans have a very large share. In any bank, credit
operations are based on credit agreements which include aspects related to
the contracting parties, on the contract’s objective materialized in the volume
of the credit, on the credit’s price which is represented by the interest or the
bank charges as well as on the terms or the granting periods. Loans require
an accurate assessment of the client’s solvency and the collaterals, knowing
the client from the perspective of the contractual obligations reimbursement
according to their schedule of monthly instalment and the use of the credit
according to the destination it was granted for by the bank. Customer credibility
is a major criterion for the refund of the credits at their proper bank maturity
by the willingness of the parties.
Keywords: credit, interest, bank commission, payment scheduling, credituse
and destination
1. Creditul, dobânda şi garanţia la credit						
				
“Necesitatea creditului este de natură obiectivǎ, în sensul cǎ procesul
reproducţiei sociale şi desfǎşurarea acestuia determinǎ, în ultimǎ instanţǎ,
manifestarea relaţiilor de credit. Funcţiile creditului reprezintǎ modul în care acesta
işi indeplineşte menirea sa socialǎ.”[1].
Necesităţile clienţilor au determinat diversificarea activităţilor bancare şi, ca
urmare, s-au diversificat şi produsele de creditare pentru clienţii bǎncii.
Creditul bancar reprezintǎ moneda care completeazǎ sursele proprii ale
societǎţilor comerciale, respectiv, necesarul de fond de rulment pentru activitatea de
producţie sau pentru investiţii, a societǎţilor comerciale. “Dacă, în succesiunea logică,
”Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, Faculty of Economic Sciences Cluj-Napoca, rodica.tirlea@
cantemircluj.ro
1
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creditul deţine o poziţie primară, dobânda reprezintă de fapt condiţia oportunităţii şi
eficienţei acestuia. Dobânda se află, în acelaşi timp, în ipostaza de efect şi cauză
a activităţii de creditare, reprezentând practic raţiunea unei bănci comerciale de a
acorda credite.”[2].
Dobânda reprezintǎ preţul creditului şi constituie specificul manifestărilor
relaţilor de credit.
Dobânda este suma care revine bǎncii, la rambursarea monedei împrumutate,
şi al cǎrei nivel este acceptat contractual, în fiecare caz în parte, prin negocieri
prealabile, între bancǎ şi client.
Costurile creditului sunt reprezentate de dobândă şi comisioane. Acestea se
plătesc la aprobarea creditului, iar dobânzile sunt diferenţiate în funcţie de tipul de
credit şi de gradul de riscul asociat.
Garanţiile, în vederea acceptării lor de către bănci, “trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
- să poată fi transformate rapid în lichidităţi;
- să fie materializate sub forma unui titlu, înscris autentic ;
- bunurile să fie în circuitul civil, să se afle în proprietatea solicitantului sau a
girantului şi să nu fie afectate de alte creanţe;
- proprietarul bunurilor să aibă capacitatea de a le gaja sau ipoteca;
- existenţa pieţelor de desfacere sau a potențialilor cumpărători pentru bunurile
propuse drept garanție;
- bunurile propuse a fi luate în garanție să fie în stare bună de funcționare
şi să se încadreze în uzura maximă admisă de normele tehnice în vigoare privind
evaluarea activelor fixe.’’[3].
Din punct de vedere al codului civil, „garanțiile sunt:
1) garanția reală rezultă din afectarea specială de către client sau, în asigurarea
rambursării creditului acordat. Aplicația acestor garanții o face gajul (amanetul) şi
ipoteca, fiind garanţii care se pot executa şi în afara procedurii falimentului;
2) garanții personale sunt cele procurate de una sau mai multe persoane care se
obligă, cu propriul patrimoniu, să plătească în locul clientului băncii, dacă nu achită
la scadenţă creditul acordat şi dobânda. Această obligaţie a garantului se numește
fidejusiune sau cauțiune, iar, în situaţia în care se afectează un bun determinat în
garantarea acoperirii obligaţiei clientului băncii, se realizează o cauțiune reală.”[4].
“Obligaţiile pe care clienţii băncilor în calitate de persoane împrumutate
trebuie să le respecte în cazul constituirii de garanţii bancare.”[5].
2. Capacitatea de platǎ a clienţilor
Băncile, sunt expuse la risc în permanență, prin serviciile oferite clienţilor lor.
Protecţia împotriva riscurilor la care sunt expuse băncile, din perspectiva bǎncii, se
realizeazǎ anticipat, prin aplicarea de strategii şi proceduri de verificare a clienţilor.
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Verificare se realizeazǎ la nivelul bǎncii, din punct de vedere:
- al criteriilor de eligibilitate;
- al algoritmului de calificare(punctajul obţinut) cu privire la aprobarea
creditului;
- împotriva spălării banilor;
- împotriva finanţării unor acte de terorism.
Beneficiarii creditelor sunt clienţii bǎncii.
Pentru a beneficia de credite, clienţii, trebuie sǎ fie verificați, atât din punct de
vedere al criteriilor de eligibilitate, cât şi al parametrilor algoritmului de calificare cu
privire la aprobarea creditului.
Verificarea clienţilor presupune parcurgerea următoarelor etape:
Etapa 1. Verificarea încadrǎrii societății în categoria de performanţǎ. Pentru
a beneficia de credite, persoanele juridice, trebuie sa se încadreze în categoria de
performanţă financiară A sau B.
Etapa 2. Verificarea restricțiilor de creditare
La data analizei creditului, banca urmărește şi restricțiile cu privire la situaţia
creditelor.
Aceste restricții urmăresc:
- informaţii existente în CRB, au înregistrat restanţe de tip B, D, E şi X ;
- dacǎ societatea înregistrează ordine de blocare prin poprire a conturilor în lei
şi valută;
- dacǎ sunt înregistrate în CIP, incidente de plată;
- dacǎ societatea, înregistrează datorii restante, la bugetul statului;
- dacǎ înregistrează datorii restante, la bugetul asigurǎrilor sociale.
Etapa 3. Verificarea documentaţiei
Documentația de credit necesară, o reprezintă piesele din dosarul de credit,
care constă în:
documentul tipizat denumit cererea de credit;
acordul de consultare în baza de date CRB;
certificatul constatator de la Registrul Comerţului, solicitat de cǎtre societatea
comercialǎ, condiţionat de faptul cǎ, acesta, sǎ nu fie mai vechi, de 30 de zile.
Existǎ şi posibilitatea pentru societatea comercialǎ ca acest certificate constatator sǎ
fie obţinut la solicitatea bǎncii;
- actul de constituire legală a societăţii;
- actele adiţionale la actul de constituire legală a societăţii;
- certificate de urbanism;
- acorduri;
- avizele;
- certificat constatator;
- copii acte identitate;
- Hotǎrârea AGA privind aprobarea contractǎrii creditului;
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- documentaţia garanţii;
- situaţiile financiare, depuse la Administraţia Financiară;
- contul de profit şi pierdere aferente ultimului exerciţiu annual;
- balanţa de verificare aferentǎ ultimului exerciţiu annual;
- situaţiile financiare, pe ultimii trei ani, depuse la Administraţia Financiară;
- balanţele de verificare la 31.decembrie, aferente ultimelor trei situatii
financiare depuse la Administraţia Financiară;
- buget de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
- buget de venituri şi cheltuieli pentru următorii 5 ani.
Costurile cu instrumentarea dosarului de credit se plătesc la data când are loc
analiza dosarului de credit al clientului bǎncii. Plata comisioanelor se poate face şi
din creditul contractat.
Suplimentar, dosarul de credit va cuprinde obligatoriu următoarele:
- raportul de întâlnire;
- foaia de decizie;
- fişa de evaluare a acționarilor;
- fişa de evaluare a managementului;
- fişa performantă financiară;
- fişa de configurare a creditului;
- fişa cu structura garanţiilor;
- fişa de clasificare a creditului;
- rapoarte de evaluare;
- copii ale actelor de proprietate;
- rezultate consultare obţinute din analiza: CIP;
- rezultate consultare obţinute din analiza: CRB.
Criteriile de eligibilitate trebuie sǎ urmǎrescǎ:
- punctajul obţinut la indicatori cantitativi şi la indicatorii calitativi ai activităţii
clientului;
- capitaluri proprii pozitive;
- profit net pozitiv;
- lichiditatea curentă;
- solvabilitatea;
- profitabilitatea activităţii de exploatare;
- calitatea acţionarilor să fie minim acceptabilă;
- calitatea managerilor să fie minim acceptabilă;
- expunere maximă acceptată;
- conduita tranzacţională să fie minim fără incidente în CRB;
- conduita tranzacţională să fie minim fără incidente CIP;
- expunere maximă client acceptată de cǎtre bancǎ;
- obiectul principal de activitate;
- dinamica cifrei de afaceri;
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- bugete-fără datorii restante;
- profil datorii fiscal;
- garanţii obligatorii şi garanţii cumulative;
- acord derulare.
Pe baza acestor criterii, se va stabili capacitatea de platǎ a clientului şi se va lua
decizia de acordare sau nu a creditului de cǎtre bancǎ. Rambursarea creditului este
stabilită de comun acord cu clientul, în baza unui grafic de rambursare a creditului.
După aprobarea creditului, se trece la întocmirea contractului de credit şi al
contractelor de garanție, respectându-se condiţiile în care a fost aprobat creditul.
3. Analiza clienţilor pe bazǎ de indicatori
Posibilităţile de rambursare sunt determinate pe baza analizei financiare şi
economice, a altor indicatori, date, studii, avizări.
În acest sens literatura de specialitate, defineşte eficienţa afacerii întreprinderii,
astfel: “o afacere este eficientă atunci când: realizează profit; nu produce dezechilibre;
nu afectează mediul ecologic; profitul pe termen lung are tendință de creştere.”[6].
Prezentăm câţiva indicatori reprezentativi, utilizați în activitatea de analiză a
bonității, activităţii societăților comerciale:
1. Gradul de îndatorare se determină astfel:
Grad de îndatorare = Capitaluri împrumutate x100
Active totale
Indicatorul, Gradul de îndatorare este bun, când valoarea acestuia este situată
până la 50%.
2. Lichiditatea reflectă capacitatea clientului de a-şi acoperi obligaţiile prin
lichidităţi sau prin active ce se pot valorifica şi transforma în lichidităţi imediate.
Lichiditatea totală = Active circulante
>1
Datorii pe termen scurt
Indicatorul, este considerat bun, când valoare sa se apropie de 100%.
3. Rentabilitatea capitalului propriu:
Rentabilitatea capitalului propriu = Profit net x 100
Capital social
4. Rentabilitatea activelor:
Rentabilitatea activelor = Profit net x 100 / Total Active
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5. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri:
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri = Venituri medii lunare x100
Cheltuieli medii lunare
Valoarea indicatorului este considerată bună, peste 120%.
6. Gradul de acoperire al cheltuielilor din vânzări exprimă proporția în care
cheltuielile sunt acoperite din vânzări şi se determină astfel:
Gradul de acoperire al cheltuielilor din vânzări = Vânzări medii lunare x100
Cheltuieli medii lunare
Valoarea indicatorului este considerată bună, peste 125%.
7. Gradul de acoperire al necesarului de capital circulant din credite exprimă
proporția în care este utilizat creditul în raport cu necesarul de capital circulant şi se
determină astfel:
Gr. de acoperire al necesarului de capital din credite = Credite pe termen scurt x100
Necesarul de capital
Valoarea indicatorului este considerată bună, când se situează, sub 40% pentru
activităţi de producție şi pentru activităţi de comerț între 60-70%.
8. Indicatorul serviciului datoriei:
Serviciul Datoriei = Profit+Amortizare
x100
Cheltuieli cu dobânzile
Valoarea indicatorului este considerată bună, peste 150%.
9. Rotaţia clienţilor:
Rotaţia clienţilor = Cifra de afaceri
Clienţi
Valoarea indicatorului este consideratǎ bunǎ, între 8-10 rotaţii pe an.
În funcţie de numǎrul de puncte obţinut, se procedeazǎ la încadrarea într-o
categorie sau alta. În baza acestei încadrări, într-o anumită categorie, se ia apoi
decizia.
Categoria A - este situaţia în care performanțele financiare ale societăţii
comerciale analizate sunt foarte bune, fără probleme la scadenţă cu plata ratelor şi a
dobânzilor;
Categoria B - este situaţia în care performanțele financiare ale societǎţii
comerciale analizate sunt bune, dar nu se pot menţine pe termen lung;
Categoria C - este situaţia în care performanțele financiare ale societăţii
comerciale analizate sunt satisfăcătoare, în scădere;
Categoria D - este situaţia în care performanțele financiare ale societǎţii
comerciale analizate, este scăzută, şi prezintă riscuri;
Categoria E - rezultatele financiare sunt negative.
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De remarcat este faptul că, în luarea deciziei de acordare sau nu a creditului,
pe lângă indicatorii de bonitate calculați, trebuie ţinut cont şi de următoarele aspecte:
credite angajate de la alte bănci, concurența firmei, managementul societǎţii, asociaţii,
numǎrul de personal, clienţii societǎţii etc.
“Analiza bonității financiare urmărește eficienţa întreprinderilor prin indicatori
de performanţǎ. Criteriul de personal urmǎreşte calitǎţile echipei manageriale. Criteriul
economic se bazează pe date, informaţii istorice şi prognoze, iar criteriul financiar
presupune utilizarea unor indicatori selectivii, construiți sub formă de rate “criteriu
oferă” posibilitatea calculării bonității financiare pe bazǎ de rate.”[7].
Modelul Altman se prezintă astfel: După profesorul Altman declinul unei
întreprinderi avansează în 5 faze:
1. Apariția semnelor de declin care însă sunt desconsiderate ;
2. Existenţa semnalelor clare pentru care nu se iau însă măsuri, în speranța că
acestea vor dispărea fără nici o intervenție;
3. Acţiune puternică a factorilor de declin cu agravări serioase a situaţiei
financiare;
4. Colapsul, imposibilitatea echipei manageriale de a asigura măsuri corective;
5. Intervenția, fie prin măsuri de redresare, fie prin declararea falimentului .
Z= 1.2X1+1.4X2+3.33X3+0.6X4+1.0X5,
în care: X1= reprezintǎ raportul între: Capital circulant şi Total active
Acest indicator arată măsura flexibilității firmei şi proporţia capitalului
circulant faţă de totalul activelor. Cu cât capitalul circulant este mai mare, cu atât
activitatea agentului economic este mai flexibilă. Dacă ponderea este apropiată de
cifra 1 înseamnă un capital circulant mai mare, deci capacitatea agentului economic
ca, prin accelerarea vitezei de rotaţie a activelor circulante, să obțină un profit mai
mare cu o pondere redusă a cheltuielilor constante în total cheltuieli.
X2= Profit reinvestit
Total active
Acest indicator fiind o măsură a capacității de finanţare internă a întreprinderii,
se recomandă ca valoarea raportului să fie cât mai mare.
X3= Profit brut
Total active
Acest indicator având semnificația unei rate de rentabilitate economică sau de
eficiență a utilizării activelor, este de dorit să fie cât mai mare.
X4= Capital social
Total datorii
Acesta exprimă gradul de îndatorare al întreprinderii prin împrumuturile pe
termen lung. În practica evaluării întreprinderilor din ţara noastră la numărătorul
raportului se utilizează capitalul social.
X5= Cifra de afaceri
Total active
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Acesta este tot un indicator de eficiență a utilizării activelor, care exprimă
rotaţia activului prin cifra de afaceri. Cu cat vânzările vor fi mai mari, activele se vor
înnoi mai repede prin cifra de afaceri.
Valorile modelului Altman după care o întreprindere poate fi caracterizată sunt:
Z < 1.81 – întreprinderea este insolvabilă;
1.81< Z < 2.90 – întreprinderea se găseşte în dificultate;
Z > 2.90 – întreprinderea poate fi considerată sănătoasă din punct de vedere
economic.[8].
Concluzii:									
		
Relevanța capacității de platǎ a clienţilor, este dovedită prin rezultatele obţinute
de cǎtre aceștia, în urma activităţilor desfășurate.
Pentru a veni în întâmpinarea clienţilor, băncile trebuie sǎ adopte direcții de
acţiune în vederea consolidării relaţiilor financiare dintre bancǎ şi client, la un nivel
înalt al calităţii.
Aceste direcții trebuie sǎ urmǎrescǎ:
- atitudine prietenoasă cu clienţii;
- comportament profesionist în procesul vânzării produselor bancare;
- orientarea spre nevoile clienţilor;
- îmbunătăţirea procesului de management în activitatea de cunoaştere a
clienţilor;
- cunoașterea clienţilor;
- colaborarea cu clienţii;
- fidelizarea clienţilor;
- furnizare continuă de produse şi servicii competitive şi comparabile cu cele
existente pe piață;
- aplicarea standardelor calităţii servirii;
- exercitarea de controale în scopul asigurǎrii calitǎţii serviciilor prestate
clienţilor;
- aplicarea standardelor calităţii la nivelul fiecǎrei tip de activitate care se
desfǎşoarǎ în bancǎ.
- creşterea duratei de acordare a creditelor;
- flexibilizarea regulilor de creditare .
Pentru a finanța nevoile de credite ale clienţilor, băncile trebuie sǎ răspundă
așteptărilor şi nevoilor clienţilor, în termeni de promptitudine, de o aşa manieră
încât sǎ permită obţinerea unui plus de eficiență în tratarea solicitărilor de credite,
prin simplificarea şi adaptarea procedurii de analiză şi acordare la caracteristicile
specifice ale fiecărui client în parte, ținând cont de capacitatea de platǎ al acestora.
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ISTORIA ULTIMULUI SFERT
DE SECOL VĂZUTĂ DE UN JURIST
Note de lectură la „România, săraca ţară bogată”
de prof. univ. dr. Dumitru Mazilu
Monica Diana STANCIU1
„Nimic nu e mai tare decât un stat ce înfăţişează o societate şi nimic mai slab
decât statul pe care societatea-l repudiază.”
Nicolae Iorga – „Cugetări”
Rezumat
Volumul recenzat se dovedeşte a fi o valoroasă critică adusă politicii
desfăşurate de statul român în ultimul sfert de secol. Având ca scop eliminarea
„cauzelor şi efectelor catastrofale ale sărăcirii deliberate a poporului român”,
autorul observă parcursul istoric paradoxal de la „suveranitatea limitată”,
pe care încerca să o impună Brejnev, la servilismul şi falsitatea discursului
aparent democratic actual.
Cuvinte cheie: istorie, lege, politică internă şi externă, regim politic.
THE HISTORY OF THE LAST QUARTER OF A CENTURY AS SEEN
BY A JURIST. Comments on „România, săraca ţară bogată” by Professor PhD.
Dumitru Mazilu
L’HISTOIRE DU DERNIER SIÈCLE VU PAR UN JURISTE.
Commentaire sur „România, săraca ţară bogată” par Professeur PhD. Dumitru
Mazilu
Abstract
The analysed volume proves to be a valuable critique to the policy of the
Romanian state in the past quarter of a century. Aiming to eliminate „the catastrophic
causes and effects of the deliberate pauperization of the Romanian people”, the
Student Doctorand în cadrul Şcolii Doctorale Drept a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti;
Referent de specialitate în cadrul Autorităţii Rutiere Române – ARR, monica_d_stanciu@yahoo.com.
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author observes the paradoxical historic path from the „limited sovereignty” that
Brejnev tried to impose, to the servility and the falsehood of the seemingly democratic
current discourse.
Key Words: history, law, internal and external politics, political regime.

U

n dicton latin spune „Historia, magistra vitae”, iar I. L. Caragiale nota, în
ultimii ani ai vieţii sale: „simt enorm şi văd monstruos”. Cartea domnului
părofesor universitar dr. Dumitru Mazilu, „România, săraca ţară bogată”, se
încadrează în acest tipar al observaţiei critice asupra contemporaneităţii, în speranţa
că va reuşi „să influenţeze gândirea şi acţiunea personalităţilor abilitate prin lege să
oprească sărăcirea, în continuare, a poporului român”2 şi, implicit, că va schimba
istoria. Volumul conţine o serie de studii publicate în ultimii ani, ilustrative pentru
convingerea autorului că există posibilitatea înlăturării „cauzelor şi efectelor
catastrofale ale sărăcirii deliberate a poporului român”.
Ceea ce frapează în acest volum este clarviziunea spiritului critic şi pasiunea
cu care autorul crede în propriul ideal, pe care îl regăseşte în varii domenii ale
culturii, spiritul umanist care pare să fi dispărut în totalitate la începutul secolului
XXI, în care juriştii sunt jurişti, filologii – filologi, inginerii - ingineri şi politicienii
sunt singuri, deasupra tuturor, legiuind liniştiţi, în propria fără-de-lege. Într-o ţară în
care noul limbaj de lemn propovăduieşte statul de drept şi separaţia puterilor în stat
şi democraţia înseamnă constatarea post-factum că un referendum a căzut cu mai
mult de jumătate din voturile exprimate, există – încă – un Don Quijote care îi citează
pe Mihai Eminescu, George Coşbuc, Montesquieu, Platon, J. J. Rousseau. Faptul
acesta nu este o surpriză nici pentru cititorii lucrărilor de specialitate şi nici pentru
foştii studenţi care îi cunosc, fără îndoială, stilul, dar, mutatis mutandis, e o diferenţă
majoră în raport cu tratatele de drept care detaliază ceea ce spune Legiuitorul.
Înainte de a citi „România, săraca ţară bogată”, lecturasem „Tablouri din
Războiul Rece” de Mircea Maliţa şi mă frapase, şi în acest caz, erudiţia şi privirea
critic retrospectivă. Citind astfel de cărţi, ai certitudinea că gândirea liberă şi lucidă
e primul germene al democraţiei şi că istoria e suma tuturor lucrurilor – bune şi rele
– care se întâmplă zilnic, dar pe care alegem să le ignorăm, susţinând că „Legiuitorul
are întotdeauna dreptate”. Am întâlnit această opinie în cursul studiilor mele de drept
şi m-a şocat, tot aşa cum, în cursul studiilor mele de filologie, mă terorizau citatele
din critica literară pe care nu reuşeam să le reţin decât în mod fragmentar. Mi se părea
inutil - şi mi-am menţinut această părere - să repeţi ceea ce spusese înaintea ta altul,
chiar dacă am înţeles scopul acestei activităţi ca fiind unul pedagogic.
Ceea ce lipseşte în mare parte din cursurile de drept pe care le-am studiat în
facultate este sentimentul istoriei. Comentariul legii e pragmatic, concret şi rece.
D. Mazilu, „România, săraca ţară bogată”, Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,
Bucureşti, 2013, p. 16
2
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Cărţile de drept seamănă unele cu altele bucăţică-ruptă şi, la sfârşitul facultăţii, rămâi
cu harta parţială a unui sistem. Juriştii scriu post factum, despre legile pe care le fac
alţii.
Cartea domnului profesor D. Mazilu este pentru publicul larg, dar şi pentru
jurist, o dovadă a faptului că „oamenii sunt sub vremi” şi că „o putere devine ilegitimă
prin contestarea ei de către naţiune sau de către majoritatea populaţiei”3.
Tema abordată este o obsesie dureroasă, care revine în studii, precum corul
în tragedia antică: sărăcirea programatică a României care a avut loc în ultimii 25
de ani. Şi exemplele sunt subiecte fierbinţi, cu miză mare: de la Roşia Montană, la
Acordul Stand-by cu FMI, de la problema pensiilor private, la deficitul bugetar şi
topirea dreptului comercial în dreptul civil ca dovadă a white collar criminality4,
de la problemele sănătăţii, la referendumul din 2012 şi amestecul birocraţiei de la
Bruxelles în treburile interne ale statului român. Fiecare studiu al cărţii ilustrează,
într-un discurs acid şi bine documentat, faţetele aşa-zisei „reconstrucţii democratice”
a României care au avut ca efect distrugerea sistematică şi cinică a economiei
României în această perioadă.
Primul dintre studii prezintă cele 10 „operaţiuni complexe” ale acestui
program de sărăcire: „1. Lichidarea industriei (...); 2. Destructurarea marilor unităţi
de producţie din agricultură şi reducerea producţiei agricole la un statut de subzistenţă
(...); 3. Falimentarea băncilor naţionale şi subordonarea sistemului bancar capitalului
internaţional; 4. Acapararea resurselor naturale de către multinaţionale prin contracte
care conţin clauze înrobitoare pentru România (...); 5. Impunerea obligaţiei de a
accepta înstrăinarea pământului; 6. Deschiderea pieţei pentru produsele străinătăţii
şi impunerea unor restricţii, greu de depăşit, pentru accesul produselor româneşti
pe pieţele externe; 7. Descurajarea muncii (...); 8. Încercarea de a transforma
sănătatea dintr-o „prioritate naţională”, într-o „afacere privată”, chiar într-o „marfă”
a corporaţiilor care au reuşit performanţa de a prelua controlul asupra producerii
medicamentului în sistemul sanitar european şi american; 9. Reducerea speranţei
de viaţă a persoanelor de vârsta a III-a prin impunerea obligaţiei de a transfera o
importantă parte din contribuţia la pensie, din anii angajaţi în muncă, unor bănci
private, (...); 10. Impunerea – la conducerea ţării – a unor lideri obedienţi în relaţiile
cu acei funcţionari din instituţiile internaţionale, care acţionează la dispoziţia
imperiilor transnaţionale.”5
Cartea se desfăşoară apoi, amplificând detaliile şi prezentând o gamă largă de
argumente economice, istorice, politice şi juridice. Nu ne vom opri în prezentul articol
decât asupra celei de a zecea operaţiuni întrucât, după terminarea lecturii, înţelegi
că e sursa tuturor relelor. Autorul constată „existenţa mai multor asemănări între
„suveranitatea limitată” – impusă în epoca lui Leonid Ilici Brejnev, şi „suveranitatea
L. Dragne, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Vol. I, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2011, p. 49.
4
D. Mazilu, op.cit., p. 69.
5
Ibidem, p. 9-11.
3
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limitată” – impusă de reprezentanţii unor mari puteri, care execută dispoziţiile
„noilor imperii transnaţionale”, cu singura deosebire că regimul totalitar sovietic îşi
promova dominaţia „lovind cu pumnul”, pe când regimurile democratice – înainte de
a lovi cu pumnul „îl îmbracă într-o mănuşă de catifea”6.
Concluzia articolului este una patetică: „Dacă în anii Războiului Rece,
eforturile noastre de combatere a practicilor „suveranităţii limitate” – impuse în
epoca lui Leonid Ilici Brejnev, erau încurajate atât din interior, cât şi din exterior,
în zilele noastre, cei care îndrăznesc să combată „suveranitatea limitată” – impusă
de reprezentanţii unor mari puteri, care execută dispoziţiile transnaţionalelor – sunt
trataţi, în cel mai bun caz, cu indiferenţă, dar, adesea, sunt denigraţi, calomniaţi”7.
Am întâlnit observaţii asemănătoare în medii universitare diverse. Astfel,
dincolo de ocean, prof. univ. dr. Paul Gottfried, observă că „statul universal
omogenizant care nivelează până la anihilare naţiuni, sexe şi comunităţi e acum
pericolul care i-a luat locul lui Hitler, Stalin, Ceauşescu și altor tirani recenţi. Dacă
vechii tirani mărşăluiau împotriva duşmanilor naţionali sau mobilizau masele
împotriva aşa-ziselor “clase duşmănoase”, noul inamic îmbrăţişează întreaga omenire
pentru a o reeduca. Nu ştiu ce e mai periculos, tiranul care ne lipseşte de viaţă sau cel
care ne lipseşte de identitate, de tradiţie. Aș prefera, în orice caz, să nu am de-a face
cu niciunul.”8 Cu armele istoricului, dl. Prof. univ. dr. Ioan Scurtu nota: „Istoriografia
românească a cunoscut şi ea perioade de tranziţie, odată cu întreaga societate. Ceea
ce uimeşte este extraordinara asemănare pe care le-a îmbrăcat această tranziţie în anii
’50 şi în anii ’90.”9 O observaţie asemănătoare făcea, în cadrul unei intervenţii la o
lansare de carte desfăşurată recent Prof. univ. dr. Ion Bulborea, care ajunsese, după
o lungă carieră de analiză a istoriei economice, la concluzia că istoria nu e o ştiinţă,
din moment ce, de îndată ce se schimbă regimul politic, e necesar ca aceasta să fie
rescrisă10.
Într-o lume în care juriştii, pătrunşi de „mitul legiuitorului personificat şi
omnipotent”11, sunt zdrobiţi sub cinismul politicienilor care utilizează legea după
bunul plac şi se joacă iresponsabil cu soarta acestui popor – călcând în picioare
individul şi statul deopotrivă, Excelenţa sa Dumitru Mazilu critică vehement, convins
fiind că „suprastatalitatea nu este şi nu poate fi o năzuinţă obiectivă a naţiunilor
lumii în etapa actuală. Progresul şi dezvoltarea implică respectul pentru suveranitatea
statelor, care acţionează în cooperare cu celelalte state, în Comunităţi de naţiuni
constituite în beneficiul comun al menţinerii păcii şi bunei înţelegeri, precum şi
Ibidem, p. 119
Ibidem, p. 122
8
O. Rotaru, „Paul Gottfried: Ce se întâmplă cu naţiunile istorice ale Europei”, http://www.ziuaonline.ro/eveniment/romania-profunda/paul-gottfried-ce-se-intampla-cu-natiunile-istorice-ale-europei.html
9
I. Scurtu, „Istoria românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu. Culegere de studii”, Editura Mica Valahie,
Bucureşti, 2010, p. 14
10
I. Bulborea intervenţie în cadrul lansării volumului C. Lupeş, „Diplomaţi-scriitori, scriitori-diplomaţi”, Editura
Oscar Print, Bucureşti, 2013, lansare desfăşurată la Fundaţia Europeană „Nicolae Titulescu”, în data de 21 ianuarie
2013.
11
M. I. Manolescu, „Ştiinţa dreptului şi artele juridice”, Editura „Continent XXI”, Bucureşti, 1993, p. 29
6
7
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respectului reciproc”.12 Revine obsesiv constatarea amară şi plină de revoltă că
Revoluţia din 1989 a generat „o acţiune concretă a celor care jefuiesc bogăţiile acestei
ţări dinăuntru şi dinafara României” care are ca efect „sărăcirea poporului român”13.
Poate că ar fi momentul, ca, în loc de concluzii, să îl cităm pe Titu Maiorescu,
cel care scria în 1887: „Noi (românii s.n.)... nu suntem revoluţionari. Nu doară că
revoluţia nu ar fi una din căile pe care, în general vorbind, s-a văzut silită istoria
popoarelor a merge spre progres. Dar pentru ţara noastră, o ţară mică, intercalată
între două mari puteri cotropitoare, o revoluţie este totdeauna o calamitate. Cine
începe ştie pentru ce o face, dar nu ştie niciodată în al cui folos sfârşeşte.”14
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SOLUŢIONAREA
ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR
DINTRE CONSUMATORI ŞI
PROFESIONIŞTI DIN PERSPECTIVA
NOILOR REGLEMENTĂRI
ALE UNIUNII EUROPENE
Lector univ. dr. Silvia ZAHARIA1
Abstract
Dezvoltarea mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor a
reprezentat o preocupare constantă a Comisiei Europene în a încuraja statele
membre într-un asemenea demers.
Justificările propunerilor şi problematicilor puse în discuţie pot avea
diverse explicații, cum ar fi anumite corective aduse actului de justiţie sau
găsirea unor soluţii mult mai simple, mai puţin costisitoare şi cu soluţii rapide.
Susţinute, în general, de practicieni dar şi de teoreticieni, nu de puține
ori, totuşi, criticile aduse acestora au fost numeroase şi au venit din partea
doctrinarilor neîncrezători într-o astfel de procedură.
În pofida tuturor impedimentelor, studiul nostru a încercat să cuprindă
pe scurt evoluţia legislativă a domeniului, în special, la nivelul Uniunii
Europene, sistemele şi tipurile de mijloace alternative de soluţionare care pot
fi reglementate de către statele membre UE atât pentru litigiile născute între
un consumator şi un comerciant pe teritoriul aceluiași stat membru, cât şi
pentru cele transfrontaliere.
Din acest context, nu a putut lipsi o scurtă prezentare a Directivei
2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013
privind soluţionarea alternativă a litigiilor de consum, cu noutățile pe care
aceasta le aduce domeniului de referință.
Cuvinte cheie: consumator, comerciant, litigiu intern, litigiu transfrontalier,
entitate SAL, procedură SAL.

1
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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BETWEEN CONSUMERS
AND PROFESSIONALS IN THE LIGHT OF THE NEW EU REGULATIONS
Abstract
The development of alternative dispute resolution was a constant
concern of the European Commission to encourage Member States in such an
approach.
Justification proposals and issues raised may have various explanations,
such as certain remedies made of justice or finding much simpler solutions,
less expensive and quicker solutions.
Supported in general by practitioners and theorists, however, not
infrequently their criticisms was numerous and came from doctrinarians
disbelief in such a procedure.
Despite all the obstacles our study tried to cover briefly the legislative
evolution of the field, especially at EU level, systems and alternative media
types that can be regulated by EU Member States both for disputes arising
between a consumer and a trader in the same Member State and for the border
ones. In this context it could not lack a brief description of the Directive
2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013
on alternative dispute resolution for consumer disputes, with news that it
brings to the reference range.
Keywords: consumer, trader, domestic dispute, cross-border dispute, ADR
entity, ADR procedure.

1

Reglementarea unor mijloace alternative de soluţionare a litigiilor dintre
consumatori şi profesioniști a reprezentat o preocupare constantă a
Comisiei Europene, având în vedere vulnerabilitatea consumatorului ca subiect al
raportului juridic dedus analizei.
De cele mai multe ori, litigiile de consum, având o valoare redusă, o procedură
de drept comun de protecţie a dreptului subiectiv, ar însemna mai multe costuri,
eforturi pentru susţinerea cauzei în faţa instanţelor de judecată, raţiuni care fac de
plano descurajant un asemenea demers.
S-a încercat ca impedimente la care ne referim să fie surmontate prin
reglementări şi proceduri suple, care să confere o soluţie justă, într-o manieră de
maximă celeritate şi cu costuri cât mai reduse, cunoscute sub denumirea de mijloace
alternative de soluţionare a disputelor (acronimul consacrat în limba engleză fiind
acela de ADR)2.
Apariția Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al
2

Alternative dispute resolution;
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Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de
consum şi a Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21
mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor de consum3 sunt temeiurile de
drept care readuc în atenție această problematică, pe cât de vastă, pe atât de difuză.
Necesitatea reglementării unor mijloace alternative de soluţionare atât la
nivelul U.E., cât şi în legislaţia fiecărui stat membru a fost pusă, pentru prima dată,
în discuţie, în cuprinsul Cărţii verzi a Comisiei Europene care a dorit să aducă în
dezbaterea statelor membre o cale alternativă, opinând că asemenea litigii ar putea fi
soluționate şi printr-o modalitate extrajudiciară.
În general, în practica Comisiei Europene, fiecare directivă este precedată de
o Carte verde sau albă care fundamentează liniile directoare ale viitoarei directive.
Astfel, în anul 2002, Comisia Europeană a publicat un document de discuții privind
căile alternative de soluţionare a litigiilor. Această acţiune a reprezentat o continuare
a planului de acţiune de la Viena din 1998 şi a concluziilor Consiliului European de
la Tampere din 1999, unde Consiliul de miniștri ai justiției şi ai afacerilor interne au
solicitat Comisiei să prezinte o Carte Verde privind căile alternative de soluţionare a
litigiilor în cadrul dreptului civil şi comercial, altfel decât prin intermediul arbitrajului,
luând în considerare situaţia de atunci.
În Cartea verde4 s-a menționat că soluţionarea alternativă a litigiilor nu trebuie
privită ca un mod de a corecta deficiențele apărute în funcționarea justiției, ci ca o
alternativă, adică o formă de menținere a păcii sociale şi de soluţionare a conflictelor
şi a litigiilor pe bază de consens (amiabilă), care în cele mai multe cazuri, va fi
mai potrivită decât soluţionarea litigiilor de către instanțele judecătorești, sau cele
arbitrale.
De exemplu, s-a apreciat că medierea este o tehnică care permite dialogul şi
părtile pot să ajungă la o soluţie reală şi nu doar la una formală. Rămânerea într-o
stare conflictuală a părților nu ajută nici la soluţionarea şi nici la păstrarea unui
echilibru social5.
Scopul Cărții verzi a fost de a consulta publicul pentru aflarea opiniei generale
a tuturor mediilor implicate şi reacțiile acestora cu privire la întrebările formulate.
De altfel, eforturile s-au concretizat în Directiva 2008/52/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în
materie civilă şi comercială6.

2

ADR (MARC)7 corespunde unei noțiuni cunoscute în toate sistemele de
drept ale statelor membre UE şi ale SUA şi Canada. Acest termen cunoaște
totuşi multiple accepțiuni, de multe ori, specifice fiecărui stat.
3
4
5
6
7
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Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165/63 din 18.6.2013;
Traducerea textului în limba română nu este oficială, ea aparţine autorului în colaborare cu Victor Zaharia;
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_en.htm
Publicată în JO L136,24.5.2008, p.3-8;
Acronimul consacrat de doctrina juridică franceză;
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De aceea, este necesar să stabilim care este tipul ADR disponibil, identificând
în acelaşi timp, procedura şi cazul în care el este utilizat (şi, foarte important, dacă
utilizarea unei asemenea căi alternative este impusă de lege sau nu).
Costul procedurii poate varia în funcţie de obiectul său, sau de forma de
organizare a ADR-ului. Dacă aceasta este organizată de o instituție a statului, este
posibil ca şi costul să fie minim, sau să nu existe.
Oricare din formele ADR au ca efect voința părților de a evita procedura
judiciară, ceea ce poate avea mai multe explicații.
Interesul celor două părţi de a recurge la o asemenea procedură poate izvorî
dintr-o rațiune de timp, sau, poate, pentru o mai mare suplețe a procedurii.
De regulă, în acest caz, costurile sunt mai mici/sau nu există în comparație cu
o procedură obișnuită.
Motivaţia recurgerii la ADR poate consta şi în confidențialitatea sau voința
părților de a soluționa litigiul prin aplicarea unei soluţii strict axată pe domeniul
respectiv (o soluţie profesionistă). Din aceste considerente, ADR poate fi o modalitate
de soluţionare a litigiului foarte tehnică, rezervată doar anumitor tipuri de litigii.
Avantajele utilizării unei asemenea scheme rezidă în:
- imparțialitatea procedurii;
- confidențialitatea ei;
- celeritatea soluționării unei plângerii;
- costuri scăzute/fără costuri.
Perspectiva din punct de vedere istoric al reglementării a fost cea enunţată mai
sus, în timp, dezvoltându-se variate mijloace alternative de soluţionare a litigiilor de
consum, proprii fiecărui stat membru şi chiar adevărate rețele de soluţionare la nivelul
Uniunii Europene, ca de exemplu, rețeaua FIN-NET. Organismele care compun
rețeaua FIN-NET sunt organisme naţionale de soluţionare alternativă a litigiilor,
stabilite de fiecare stat din Spaţiul Economic European şi care sunt însărcinate să
regleze litigiile între consumatori şi prestatorii de servicii financiare8, litigii care au
un element de extraneitate.

3

Acte juridice ale Uniunii Europene cu forță juridică sau fără forță
juridică obligatorie cu relevanță în domeniul ADR

- Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile
naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei privind cooperarea în materie de
protecţie a consumatorilor9
- Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă10;
- Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
8
9
10

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/redress/index_fr.htm
Publicat în JO L 364/9.12.2004, p.1 cu modificările ulterioare;
Publicat în JOUE L 199/7 din 31.7.2007;
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din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor de consum şi de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CED (Regulamentul
SOL în materie de consum)11;
- Directiva nr. 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind
îmbunătăţirea accesului la justiţie în cadrul litigiilor internaţionale prin stabilirea
unor reguli comune minime legate de asistenţa judiciară şi alte aspecte financiare ale
procedurii civile12;
- Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţional,
în special ale comerţului electronic, pe piaţă internă (directiva privind comerțul
electronic);13
- Directiva 2002/21/CE a parlamentului European şi a Consiliului din 7
martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele şi serviciile de
comunicații electronice (directivă cadru);14
- Directiva 2008/52/CE privind unele aspecte ale medierii în materie civilă şi
comercială15;
- Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23
aprilie 2009 privind acţiunile în încetare în ceea ce privește protecţia consumatorilor
(versiune consolidată)16
- Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21
mai 2013 privind soluţionarea alternativă în materie de consum şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind
SAL în materie de consum)17
- Recomandarea Comisiei din 30 mai 1998 privind principiile aplicabile
organismelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor
consumatorilor18;
- Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile
organismelor responsabile de soluţionarea consensuală a litigiilor consumatorilor19;
- Cartea verde privind căile alternative de soluţionare a litigiilor în cadrul
dreptului civil şi comercial ( Bruxelles, 2002).

4

Forme ADR

Procedura ADR se poate derula în faţa unei jurisdicţii a statului sau a unei
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Publicat în JO L165/1, 18.6.2013;
Publicată în JOUE L 26 din 31.1.2003;
Publicată în JOCE L 178 din 17.7.2000;
Publicată în JOCE L 108 din 24.4.2002;
Publicată în JOCE L136 din 24.5.2008;
Publicată în JO L110/30 din 1.5.2009;
Publicată în JO L165/63 din 18.6.2013;
Publicată în JOCE L115/31 din 17.4.98;
Publicată în JOCE L109/56 din 19.4.2001;
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persoane distincte de această jurisdicţie. Această dihotomie este absolut necesară,
întrucât există legislaţii, în care modul de soluţionare alternativ poate fi atât într-o
formă „privată”, cât şi în una „publică”.
Pe de o parte, modul alternativ poate fi considerat ca o procedură de
mediere sau de conciliere distinctă de jurisdicţie (sensul restrâns al ADR).
Pe de altă parte, modelele alternative pot face obiectul unei definiţii mai
largi, atunci când, se consideră că modelele alternative de soluţionare a litigiilor
pot avea loc şi în faţa instanţelor de judecată (sensul larg al ADR).
Cele două clasificări nu sunt exclusive. În esenţă, persoana însărcinată
să soluționeze litigiul sau să asigure negocierea între părţi poate fi numită prin
jurisdicția statului, sau poate aparţine unui ordin profesional, ori poate fi o persoană
independentă.
Din aceste considerente, doctrina nu este unitară în clasificarea acestor forme.
Astfel, o clasificare ADR prezintă următoarele forme:
- arbitrajul (constă în a face apel la un „terţ” faţă de sistemul judiciar. Acest
terţ are rolul să instrumenteze cazul, în sensul de a asculta părţile, şi de a lua o
hotărâre”);
- concilierea constă în recurgerea la un terţ, dar, în general, această etapă este
prevăzută în cadrul unei proceduri, pentru a asculta părţile şi de a le face propuneri
de soluţionare a conflictului, pe o cale extrajudiciară;
- medierea este o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau
mai multe părţi care doresc să ajungă la o înţelegere, cu ajutorul unei terțe persoane,
specializate în calitate de mediator;
- negocierea constă în a cădea la o înţelegere cu partea „adversă”. Există mai
multe forme de negociere care ţin de anumite aspecte cum ar fi: raportul de forţe
dintre părţi;
- med-arb este o mixtură între tehnica medierii şi cea a arbitrajului. Poate este
cea mai complexă pentru că presupune şi o consiliere a părţilor, dar şi găsirea unei
soluţii pentru rezolvarea pe cale amiabilă a conflictului;
- recursul colectiv permite consumatorilor de a pune capăt unei practici
incorecte sau unei tehnici din partea producătorilor sau chiar a distribuitorilor;
- OADR sunt mijloace de soluţionare alternativă a litigiilor, dar prin
intermediul unei tehnici de comunicație la distanță, deci părţile nu sunt puse faţă în
faţă;
- conflictele financiare20, adică cele izvorâte din raporturile juridice născute
între consumatori şi un operator economic prestator de servicii financiare. În mai
multe state membre UE, aceste dispute se reglează de către un ombudsman, mediator
sau un comitet de plângeri.
Interesul pentru aceste mijloace alternative de soluţionare a disputelor în U.E.
poate fi explicat prin trei argumente:
20

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_alternatif_de_r%C3%A9solution_des_conflits
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- primul s-ar referi la o conștientizare mai mare a ADR ca modalitate de
îmbunătăţire a accesului la justiţie;
- al doilea se referă la faptul că majoritatea statelor membre au deja reglementări
naţionale cu privire la ADR şi doresc chiar o îmbunătăţire a acestora;
- al treilea se referă la faptul că ADR-ul este o prioritate politică a instituțiilor
europene, în sensul dezvoltării şi asigurării calităţii sale. Prioritatea politică a fost
declarată în contextul societăţii informaționale, unde rolul soluționării alternative
a disputelor „on-line” a fost recunoscut ca o modalitate de soluţionare alternativă a
disputelor.
De altfel, Cartea verde s-a dorit a fi o oportunitate pentru familiarizarea
cetățenilor asupra facilităților pe care ADR- ul le conferă şi de a face mai vizibile
inițiativele statelor membre şi cele ale Comunităţii luate în acest sens.
Scopul în sine al consultării a fost aflarea opiniei generale cu privire la unele
întrebări care se nasc în legătură cu ADR-ul.
Bineînțeles că aceste întrebări sunt de ordin juridic, în principal, şi se referă la
anumite aspecte care ţin de natura ADR- ului, de principiile care trebuie respectate
atunci când sunt reglementate forme ADR, efectele juridice asupra prescripției, în
situaţia în care, se optează pentru o formă ADR, caracterul obligatoriu, sau facultativ
al acestuia, precum şi calitatea celui care este investit a conduce sau a exercita un
ADR.
Dezvoltarea, în ultimul timp, a diverselor modalităţi de soluţionare alternativă
a disputelor de către statele membre, chiar dacă unele dintre acestea sunt foarte vechi,
a demonstrat că o formă de justiție „privată” poate fi o altă variantă faţă de ineficiența
justiției, în anumite situaţii.
În concepția Cărții verzi, metodele de soluţionare a disputelor sunt definite
ca „procese de soluţionare în afara instanțelor conduse de un terţ neutru21 excluzând
arbitrajul propriu-zis22”23.
Cartea verde denumește sub acronimul ADR toate aceste mijloace alternative
de soluţionare a disputelor, în materie civilă şi comercială.
Astfel, prima distincție care se face este aceea între ADR-urile coordonate
de tribunal sau încredințate de instanță unui terţ (ADR-ul în contextul procedurilor
Definiţia rezultă din excluderea următoarelor proceduri din scopul Cărţii verzi:
- Opiniile experţilor, care nu sunt o metodă de soluţionare a disputelor doar o procedură care implică recurgerea
la un expert în susţinere, de exemplu, o procedura judiciară sau de arbitrare.
- Sistemele de gestionare a reclamaţiilor puse la dispoziţia consumatorilor de către profesionişti. Aceste proceduri nu sunt coordonate de terţi, ci de una din părţile implicate in dispută.
- ,,Sistemele automate de negociere”, care nu implica intervenţia umana, sunt oferite de furnizorii serviciilor IT.
Aceste sisteme nu sunt proceduri de soluţionare a disputelor coordonate de terţi ci instrumente tehnice create pentru
a facilita negocierile directe intre părţile implicate in dispută.
22
Arbitrajul este mai apropiat de o procedura cvazi judiciară decât de ADR la fel cum deciziile arbitrilor înlocuiesc
hotărârile judecătoreşti. Arbitrajul este subiectul unui anumit număr de instrumente legislative în statele membre şi
la nivel internaţional, ca si Convenţia de la New York din 1958, pentru recunoaşterea şi executarea deciziilor arbitrajului străin http://www.uncitral.org/en-index.htm, sau, în uzanţa Consiliului Europei, Convenţia Europeana din
1966, care fundamentează Legea Unică în arbitraj http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm.
23
Cartea verde, p. 3;
21

96

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

UNIVERS JURIDIC
judiciare) şi ADR-urile utilizate de parte într-o procedură ce excede procedurii
judiciare (ADR convențional).
A doua distincție care se face este aceea între diferitele ADR- uri convenționale24.
În anumite forme ADR, terțul sau terții însărcinați cu această procedură, pot fi
solicitați pentru a lua o hotărâre care să fie obligatorie pentru o parte25,sau acesta ia
o hotărâre care are doar un caracter de recomandare pentru părţi, ele fiind libere să o
respecte sau nu26.
În alte forme ADR, terţii nu adoptă formal o poziţie în ceea ce priveşte
soluţionarea disputei, ci pur şi simplu ajută părţile să ajungă la o înţelegere27.
ADR nu este o noutate dar dezvoltarea lui în ultimii ani şi atenția din partea
specialiștilor de care a beneficiat fac ca acesta să se impună tot mai pregnant ca o
realitate de necontestat28.
Scopul dorit de Comisie, prin dezvoltarea formelor ADR, este în primul rând,
un acces mai larg la justiţie al cetăţenilor.

5

În contextul acestei secțiuni, vom încerca doar să punctăm noutățile pe
care le aduce, în special, Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie
de consum, pe care o vom denumi în continuare directiva SAL.
În preambulul directivei, se menționează că, în pofida reglementărilor de la
nivelul Uniunii Europene29 dar şi a celor naţionale, în prezent, anumite aspecte cum
ar fi, de exemplu, insuficienta dezvoltare a mijloacelor alternative de soluţionare
a litigiilor în unele statele membre, diversitatea acestora în funcţie de specificul
naţional precum şi diferenţele de calitate ce le caracterizează, şi nu în ultimul rând,
necunoaşterea procedurilor alternative de către consumatori sunt argumente care au
condus la necesitatea adoptării prezentului act. Deşi, în mod oficial, în acest moment,
Aceste doua tipuri de ADR fac obiectul Recomandării Comisiei 98/257/EC din 30.03.1998 care privesc principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a disputelor consumatorilor, OJ L 115,
17.4.1998, p. 31. Aceasta recomandare acoperă de asemenea arbitrajul;
25
Aşa cum este cazul în anumite situaţii, instituţia Ombudsman-ului creat în anumite sectoare profesionale, ca în
cazul societăţilor bancare, al societăţilor de asigurare etc;
26
Ca în cazul Board-ului reclamaţiilor în ţările scandinave;
27
Această formă de procedură, în domeniul protecției consumatorului, face parte din Recomandarea Comisiei
2001/310/EC din 04.04.2001 pe principiile aplicabile corpurilor autorizate pentru a soluționa consensual disputele
consumatorilor, OJ L 109, 19.04.2001, p.56;
28
Unele din acestea datează de mult timp, ca şi fondarea în 1994 a Grupului de interese economic European spre
o reţea de arbitraj si centre de mediere în Franţa, Italia, Spania și U.K. Această Reţea Europeană de Soluţionare
a Disputelor (ENDR) a beneficiat de susținere financiară din partea Comunităţii, condusă de Directoratul General
XXIII al Comisiei (Întreprinderi mici si mijlocii).
29
Aici avem în vedere, în special, ce două recomandări ale Comisiei prin care s-au pus bazele dezvoltării entităților
de soluţionare extrajudiciară a litigiilor dintre consumatori şi comercianți, respectiv:
- Recomandarea Comisiei din 30 mai 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru
soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor, publicată în JOCE L115/31 din 17.4.98;
- Recomandarea Comisiei din 4 aprilie 2001 privind principiile aplicabile organismelor responsabile de soluţionarea consensuală a litigiilor consumatorilor, publicată în JOCE L109/56 din 19.4.2001;
24
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sunt notificate Comisiei 750 de organisme 30 SAL31, totuşi, acestea ori nu sunt suficient
de eficiente, ori nu sunt cunoscute subiecților cărora li se adresează, iar în ceea ce
privește litigiile transfrontaliere, acestea, de cele mai multe ori, nu fac obiectul unei
soluționări printr-o astfel de procedură.
„Diferențele dintre statele membre în materie de acoperire, calitate şi
conștientizare în ceea ce privește SAL constituie o barieră în calea pieței interne şi
reprezintă unul dintre motivele pentru care numeroşi consumatori nu fac cumpărături
dincolo de frontiere şi nu au convingerea că potenţialele litigii cu comercianţii pot fi
soluţionate întru-un mod uşor, rapid şi necostisitor”32.
Funcţionarea corectă a pieţei impune mecanisme adaptate şi adecvate atât
tranzacţiilor naţionale dar şi celor transfrontaliere, astfel încât, consumatorii să fie
încurajați în dobândirea unor produse sau servicii care să nu aducă atingere normelor
juridice de protecţie edictate în favoarea lor.
Noutatea reglementărilor Directivei SAL sunt salutare, nu numai din punctul
de vedere al modului de organizare, al procedurilor stabilite, al competențelor etc.
SAL, dar şi al modului de abordare a domeniului dreptului consumatorului.
Astfel, ceea ce ne-a reţinut atenția, tot în preambulul directivei, a fost faptul
că legiuitorul doreşte o extensiune a noțiunii de consumator, ştiut fiind că, în acest
moment, consumatorul ca titular al normei de protecţie este doar persoana fizică
care dobândește bunuri sau servicii în afara unei activităţi profesionale, economice,
de producție etc. Or, pct. 18 precizează: „Definiția „consumatorului” ar trebui
să includă persoanele fizice care acționează în afara activității lor comerciale,
de afaceri, meșteșugărești sau profesionale. Dacă însă contractul este încheiat în
scopuri parțial circumscrise activității comerciale a persoanei și parțial aflate în
afara acesteia (contracte cu dublu scop) și dacă scopul comercial este într-atât
de limitat, încât nu are o pondere predominantă în contextul general al furnizării,
respectiva persoană ar trebui să fie, de asemenea, considerată drept un consumator”.
O extensiune a noțiunii de consumator, opinăm că, nu poate fi decât salutară,
având deja o experienţă atât în doctrina juridică străină, cât şi în jurisprudenţa unor
state membre, în acest sens. Textul din preambulul directivei vine să încurajeze
statele membre spre o reglementare mai realistă a noţiunii de consumator care, de
cele mai multe ori, este o persoană fizică care acţionează într-un scop strict personal
sau familial, dar pot fi şi persoane fizice care desfăşoară o activitate economică, dar
dobândesc bunuri sau beneficiază de servicii care exced domeniului de activitate
putând astfel să beneficieze de norma de protecţie, fără a se crea o imixtiune într-un
raport de drept civil sau comercial. Din păcate, în textul directivei (art.4) se menţine
totuşi definiţia tradiţională a consumatorului.
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_odr_eu_en.htm
Pentru o mai facilă parcurgere a textului vom utiliza acronimul SAL pentru organismele de soluţionare alternativă
a litigiilor;
32
Pct.(6) din preambulul Directivei SAL;
30
31
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Ne vom referi, punctual, în cele ce urmează, la aspectele de noutate pe care le
aduce Directiva SAL şi pe care le considerăm că sunt de un interes imediat.
În ceea ce priveşte obiectul directivei, aceasta îşi propune ca, prin reglementările
sale, să se asigure un nivel înalt de protecţie a consumatorilor, „să contribuie la
buna funcţionare a pieţei interne prin garantarea faptului că reclamaţiile împotriva
comercianţilor pot fi prezentate de către consumatori”, într-un mod voluntar, unor
entităţi care se circumscriu mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor şi care
respectă următoarele principii:
- independență;
- imparțialitate;
- transparență;
- eficacitate;
- rapiditate;
- echitate.
Directiva nu aduce atingere legislaţiilor naţionale care prevăd obligativitatea
parcurgerii unei asemenea proceduri, cu condiţia ca legiuitorul naţional să respecte
dreptul părților de a avea acces liber la sistemul judiciar.
Domeniul de aplicare al directivei îl constituie procedurile de soluţionare
alternativă a litigiilor atât naţionale, cât şi cele transfrontaliere, care privesc obligaţiile
contractuale prevăzute în contractele de vânzare sau în contractele de prestări servicii
încheiate între un comerciant al cărui sediu social se află în Uniune şi un consumator
rezident în Uniunea Europeană. Entitatea SAL33 competentă să soluţioneze litigiul
poate să propună, să impună o soluţie sau să reunească părţile în scopul de a se
ajunge la o soluţie amiabilă.
Astfel, statele membre trebuie să faciliteze accesul consumatorilor la procedurile
SAL „şi să se asigure că litigiile care intră sub incidenţa prezentei directive şi care
implică comercianţi ale căror sedii se află pe teritoriile lor por fi prezentate unei
entităţi SAL care îndeplineşte cerinţele prevăzute de prezenta directivă”34.
În acest sens, statele membre sunt obligate să întrețină un site internet cu
date actualizate despre entităţile SAL competente, procedura acestora, precum şi
posibilitatea prezentării de către consumator a unei reclamații online şi documentele
justificative necesare.
Se garantează totodată că prelucrarea informațiilor primite prin aceste mijloace
şi care se referă la datele cu caracter personal să fie protejate în conformitate cu
prevederile actelor normative naţionale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE35
În conformitate cu prevederile art.4 lit. h) din Directiva SAL entitatea SAL este definită ca fiind “orice entitate,
indiferent cum este numită sau menţionată, care este stabilită pe o bază durabilă şi oferă soluţionarea unui litigiu
printr-o procedură SAL şi care este înscrisă pe listă în conformitate cu articolul 20 alineatul (2)”;
34
Art. 5 (1) din Directiva SAL;
35
Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date (JO L 281,
23.11.1995, p. 31), modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 septembrie 2003, publicat în JO L 284, p.1 din 31.10.2003;
33
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din statul membru în care entitatea SAL îşi are sediul.
Din punctul de vedere al competenţelor entităţilor SAL, se prevede că acestea
sunt competente, în principiu, să soluţioneze orice litigiu dintre un consumator şi un
comerciant, avându-se în vedere caracterul naţional sau transfrontalier al litigiului,
fiecare stat membru având posibilitatea reglementării propriilor lor entităţi SAL, cu
respectarea condiţiilor impuse de prezenta directivă şi cu respectarea unor reguli pe
care fiecare entitate o poate impune. Astfel, se pot impune praguri minime valorice
ale unui litigiu, dar fără a afecta accesul liber la o asemenea procedură, sau să refuze
soluţionarea conflictului din anumite motive cum ar fi, de exemplu:
- Consumatorul nu a încercat să contacteze iniţial comerciantul şi să încerce o
soluţionare amiabilă a litigiului;
- Litigiul este nepertinent sau jignitor;
- Litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de o
instanţă;
- Valoarea despăgubirii este inferioară sau superioară unui prag financiar
prestabilit;
- Consumatorul nu a prezentat reclamaţia entităţii SAL într-un anumit termen;
- Soluţionarea unui astfel de litigiu ar afecta grav funcţionarea eficientă a
entităţii SAL.
Termenul în care entitatea SAL este obligată să prezinte părţilor o explicaţie
cu privire la motivul pentru care nu a putut da curs soluționării litigiului este de trei
săptămâni de la primirea dosarului de reclamație.
Cu privire la calitatea persoanei sau persoanelor care fac parte dintr-o entitate
SAL, este de remarcat faptul că directiva impune anumite principii care trebuie
respectate.
În primul rând statele membre trebuie să se asigure că persoanele fizice
responsabile de SAL au experienţa necesară şi sunt independente şi imparţiale.
Aceste „competenţe” sunt asigurate de cunoştinţele pe care le deţin persoanele
desemnate să facă parte din entitatea SAL, mandatul pentru care sunt numite trebuie
să aibă a durată în timp suficientă pentru a asigura independenţa acţiunilor lor
(mandatul trebuie să fie pe o perioadă de cel puţin 3 ani), neputând fi eliberate din
funcţie în absenţa unor motive temeinice, părţile nu au dreptul de a le da indicaţii
cu privire la soluţia litigiului, iar remunerarea nu se face în funcţie de rezultatul
procedurii.
Obligaţia respectării acestor principii revine statelor membre, acestea
beneficiind şi de mecanismele juridice de protecţie la adresa persoanelor desemnate
să desfășoare o asemenea activitate.
Ceea ce este important, opinăm noi, este modul în care sunt numite persoanele
responsabile cu soluţionarea litigiilor. Aceste persoane „sunt numite de un organism
colegial compus dintr-un număr egal de reprezentanţi ai organismelor de consumatori
şi reprezentanţi ai comerciantului sau fac parte din organismul respectiv, numirea
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fiind rezultatul unei proceduri transparente36”.
În ceea ce priveşte transparenţa activităţii desfăşurate de entitatea SAL, statele
membre trebuie să se asigure că acestea publică „pe site-urile lor de internet, pe un
suport durabil, la cerere, şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate,
clare şi uşor de înţeles informaţii privind”: datele lor de contact, faptul că entitatea se
află pe o listă de conformitate, persoanele fizice responsabile din SAL şi modalităţile
de numire a acestora, apartenenţa acestora la reţele entităţilor SAL din care fac
parte, precum şi orice altă informaţie relevantă pentru cei care compun entitatea şi
pertinentă pentru procedura, felurile de litigii care pot fi soluţionate.
Eficacitatea este un alt principiu care trebuie să stea la baza entităţilor SAL,
cerinţa fiind considerată a fi îndeplinită atunci când:
- Procedura SAL este disponibilă şi uşor accesibilă online şi offline pentru
ambele părţi indiferent de locul unde se află acestea;
- Părţile au acces la procedura SAL fără să aibă nevoie de a fi asistate sau
reprezentate de către un avocat sau consilier juridic, fără însă a încălca dreptul
acestora de a fi apărate sau consiliate de persoane de specialitate;
- Procedura SAL este disponibilă gratuit sau la un preţ modic pentru
consumatori;
- Entitatea SAL este obligată să notifice părţile în momentul în care a primit
toate actele necesare soluţionării litigiului;
- Rezultatul procedurii SAL trebuie pus la dispoziţia părţilor în termen de
90 de zile calendaristice din momentul primirii dosarului complet al cauzei. Din
motive legate de complexitatea cauzei termenul de 90 de zile calendaristice poate
fi prelungit, dar cu obligaţia ca părţile să fie informate cu privire atât la termenul de
prelungire dar şi la termenul estimativ în care se consideră că litigiul va fi soluţionat.
Corectitudinea este un alt principiu al procedurii SAL, acesta realizânduse, în principal, prin posibilitatea părţilor de a-şi exprima punctul de vedere „într-o
perioadă rezonabilă” şi de a primi din partea entităţii SAL argumente, probe, acte şi
elemente de fapt prezentate de cealaltă parte, avize ale experţilor.
Atunci când este cazul, entitatea SAL trebuie să pună părților în vedere
necesitatea de a fi reprezentate sau asistate de către un avocat sau un consilier juridic,
sau pot fi reprezentate de către o altă persoană, în orice fază s-ar afla procedura.
Părţile vor fi informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris. şi li se
oferă o declaraţie precizând motivele pe care se întemeiază rezultatul.
Un alt principiu care trebuie respectat de entitatea SAL este acela al libertății,
în sensul că orice acord intervenit între consumator şi comerciant referitor la faptul că
o eventuală reclamație nu va fi depusă unei entităţi SAL înainte de apariția litigiului
și nu poate priva consumatorul de a-şi proteja dreptul său, ori printr-o modalitate
alternativă de soluţionare, ori prin valorificarea dreptului prin intermediul instanţei
de judecată.
36

Art. 6 pct. 3 lit.(a) din Directiva SAL;
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O problemă care trebuie reglementată prin legislaţia statelor membre se referă
la situaţia în care entitatea SAL este competentă să impună o anumită soluţie părţilor,
fapt pentru care, acestea trebuie informate de la început despre efectul obligatoriu al
procedurii exprimându-şi acordul în acest sens. Dacă obligativitatea soluţiei se referă
exclusiv la comerciant, acordul specific nu este necesar a fi prevăzut în legislaţia
naţională.
Legalitatea este un alt principiu care trebuie respectat, astfel că statele membre
sunt obligate să asigure în cadrul procedurilor SAL care se finalizează printr-o soluţie
obligatorie pentru consumatori:
- In situaţia în care nu există un conflict de legi, soluţia impusă consumatorului
nu poate să-l priveze pe acesta de protecţia asigurată de dispozițiile de la care nu se
poate deroga prin convenție, în temeiul legii statului membru unde consumatorul şi
comerciantul îşi au reşedinţa obişnuită;
- În situaţiile în care există un conflict de legi, atunci când legea aplicabilă
contractului de vânzare sau contractului de prestări de servicii este stabilită în
condiţiile art. 6 alin. (1) şi (2) din Regulamentul CE nr. 593/200837, soluţia impusă de
entitatea SAL nu ar trebui să aducă atingere gradului de protecţie oferit prin legislaţia
naţională a statului în care consumatorul îşi are reşedinţa obişnuită;
- Atunci când există un conflict de legi şi legea aplicabilă contractului de vânzare
sau de servicii este stabilită în conformitate cu art.5 alin. (1) – (3) din Convenţia de
la Roma din 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, soluţia
impusă de entitatea SAL nu ar trebui să aducă atingere nivelului de protecţie al
consumatorului garantat de către legislaţia statului în care îşi are reşedinţa obişnuită.
Un aspect deosebit de important referitor la procedurile exercitate de către
entităţile SAL se referă la efectele pe care acestea le au asupra termenelor de
prescripţie şi decădere. Astfel, statele membre trebuie să asigure că, în cazul în care
părţile se supun unei proceduri SAL a cărei soluţie nu este obligatorie pentru părţi,
acestea nu vor putea fi împiedicate să iniţieze, ulterior, o procedură judiciară privind
respectivul litigiu, ca urmare a împlinirii unor termene de prescripţie sau de decădere
datorită duratei în timp a procedurii SAL.
Art. 11 alin. (2) din directivă precizează că prevederile mai sus menţionate
nu pot aduce atingere dispoziţiilor privind decăderea şi prescripţia din acordurile
internaţionale la care statele membre sunt părţi.
Directiva cuprinde şi dispoziţii privitoare la modul de informare a
consumatorilor cu privire la entităţile SAL de către comercianţi, de către statele
„(1)  Fără a aduce atingere articolelor 5 și 7, contractul încheiat de o persoană fizică într-un scop care poate fi
considerat ca neavând legătură cu activitatea sa profesională („consumatorul”) cu o altă persoană, care acționează în
exercitarea activității sale profesionale („profesionistul”), este reglementat de legea statului în care își are reședința
obișnuită consumatorul, cu condiția ca profesionistul:
(a) să-și desfășoare activitatea comercială sau profesională în țara în care își are reședința obișnuită consumatorul;
sau
(b) prin orice mijloace, să-și direcționeze activitățile către țara în cauză sau către mai multe țări, printre care și țara
în cauză,”.
37
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membre, în special, prin Centrele Europene ale Consumatorilor existente în fiecare
stat membru şi, nu în ultimul rând ,oferirea de asistență consumatorilor în litigiile
născute din contractele de vânzare sau prestare transfrontaliere, consumatorii având
dreptul de a obţine asistenţă cu privire la entitatea SAL competentă să soluţioneze
litigiul, mai ales dacă, aceasta se află pe teritoriul unui alt stat membru.
În vederea unei bune desfăşurări a activităţii entităţilor SAL, Comisia sprijină
schimbul de informaţii între acestea precum şi schimburile de bune practici, atât în
ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontaliere, cât şi naţionale. Se încurajează
chiar formarea unor reţele de entităţi SAL care soluţionează litigii transfrontaliere
într-un anumit domeniu, în acest fel, putându-se realiza şi un schimb de informaţii
dar şi de bune practici.
Fără a avea pretenţia de a epuiza întreaga problematică pe care o relevă
directiva, opinăm că prin complexitatea reglementării, se impune o continuare a
analizei, în contextul unui alt demers.
Ca o concluzie, putem remarca lipsa reglementării unor entităţi naţionale
SAL specializate în soluţionarea litigiilor de consum în legislaţia română. În
adevăr, consumatorul român poate opta pentru mediere într-un eventual litigiu cu
un profesionist, dar lipsa schemelor specializate SAL, în materia acestor litigii se
resimte, fapt ce va trebui complinit prin efortul legiuitorului român.
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JURISPRUDENŢA INSTANŢELOR
ROMÂNE ÎN MATERIA MĂSURILOR
PREVENTIVE ÎN LUMINA
EXIGENŢELOR CONVENŢIEI
EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Lector univ. dr. William BRÎNZĂ1
THE CASE OF LAW OF THE ROMANIAN RESORTS IN THE AREA
OF THE PREVENTIVE MEASURES IN THE LIGHT OF THE XIGENCIES
OF THE EUROPEAN CONVENTION OF THE HUMAN RIGHTS
Abstract
We hope that the current codes, both the criminal law and the criminal
procedure will be a way of smoothing criminal law ECHR compliant
requirements and also a fulfillment of the old legislative goals that will have
the desired effect that there is no more so many condemnations of the Roman
state to the ECHR
Keyword: preventive measures, justice, jurisprudence, the ECtHR

C

onvenția europeană a drepturilor omului, cooperarea judiciară în materie
internaţională, mandatul european de arestare sunt noțiuni care s-au
impus în limbajul juridic de specialitate din România, cu precădere în ultimii ani,
odată cu integrarea ţării noastre în structurile europene.
Devenită parte a Convenției europene a drepturilor omului la 20 iunie 1994,
odată cu ratificarea acesteia, România era obligată să-şi adapteze sistemul instituțional
celui solicitat de exigențele acesteia. După aproape 18 ani de la implementarea în
ţara noastră, Convenția s-a dovedit un instrument eficace de reformă instituţională.
Influența ei s-a făcut simțită îndeosebi în materie penală, acolo unde o hotărâre a
Curții Europene a Drepturilor Omului a determinat schimbarea radicală a codului de
procedură penală.
Dreptul la libertate şi siguranță, consacrat de art. 5 din Convenție, drept
1
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inalienabil, reprezintă unul dintre cele mai importante drepturi consacrate de acesta
şi are ca scop principal protejarea libertății fizice a individului împotriva oricărei
arestări sau detenții arbitrare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut
importanța specială a acestui drept într-o societate democratică, însă statul trebuie să
aibă posibilitatea de a-i priva de libertate pe cei care reprezintă o ameninţare pentru
ordinea socială.
Orice privare de libertate trebuie să fie conformă cu exigențele Convenției.
Odată cu asimilarea acesteia dreptului intern, instituția arestării preventive a suferit
transformări radicale, care nu pot fi disociate de jurisprudența Curții. Nicicând
arestarea preventivă nu a stârnit dezbateri şi controverse mai mari, nu numai între
specialiști, ci şi în rândul opiniei publice, mai ales în ultimii ani, când actul de justiție
a fost mediatizat excesiv2.
Pentru admiterea propunerii de arestare preventivă trebuie îndeplinite anumite
condiţii. Prin urmare, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 143 NCPP, dar şi
cele prevăzute de art. 5 parag. 1 lit. c) din Convenția europeana a drepturilor omului,
dacă există motive verosimile de a bănui că inculpatul a comis o infracțiune, motive
care, în jurisprudența C.E.D.O., au fost definite ca acele fapte şi informaţii care ar
indica unui observator obiectiv că persoana respectivă ar fi putut săvârși infracțiunea,
iar această analiză trebuie făcută în raport cu toate circumstanțele cauzei.
În condiţiile în care inculpatul se ascunde cu scopul sustragerii de la urmărirea
penală şi exercită presiuni asupra unor martori pentru a-i determina să-şi schimbe
declaraţiile, precum şi având în vedere infracțiunea săvârșită - luarea de mită - şi
calitatea făptuitorului - magistrat- , sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 148 alin.
(1) lit. a) NCPP pentru dispunerea arestării preventive a acestuia3.
Considerăm că măsura arestării preventive, întemeiată pe art. 223 NCPP, poate
fi luată numai în cazurile de extremă periculozitate a inculpatului sau dacă acesta,
cu rea-credință, a încălcat o altă măsură restrictivă de libertate ori obligaţiile care îi
revin pe durata acestei măsuri. Reaua credință, în încălcarea unei măsuri restrictive de
libertate sau de drepturi, ori a obligaţiilor care îi revin inculpatului pe durata acestei
măsuri, nu se prezumă, ci trebuie dovedită prin informațiile furnizate de organul
de politie desemnat să supravegheze executarea măsurii, judecătorului sau instanţei
de judecată revenindu-i obligaţia de a aprecia dacă măsura sau obligaţiile au fost
încălcate, cu rea credință, de către inculpat4.
Cu privire la necesitatea dispunerii arestării preventive, s-a reţinut că în
constituirea unor rețele de valorificare a produselor alcoolice şi vinurilor contrafăcute,
fără plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, precum şi achiziționarea
de firme fantomă în scopul creări unei aparențe de legalitate a tranzacțiilor reprezintă
fapte cu un grad ridicat de pericol social.
Măsura arestării preventive a inculpaților se impune cu necesitate în astfel de
2
3
4

A se vedea Laura Codruţa Kövesi, D Tiţian, D. Frăsie, Arestarea preventivă, Ed Hamangiu, Bucureşti, prefaţă.
C.A. Cluj, încheierea nr 67 din 26 August 2006, legalis.ro.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 1674 din 28 aprilie 2010, www.scj.ro
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situaţii, ea răspunzând scopului prevăzut de legiuitor şi fiind în deplin consens atât cu
prevederile interne, cât şi cu practica C.E.D.O5.
Dacă inculpatul, trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni privind
traficul de persoane, a remis o sumă de bani victimei infracțiunii şi imediat după
încasarea sumei de bani, victima a declarat în fața instanţei că îşi retractează
declaraţiile anterioare împotriva inculpatului, fără motive pertinente care să justifice
retractarea, există date că inculpatul încearcă o înţelegere frauduloasă cu persoana
vătămată, fiind incidente dispozițiile art. 148 alin. (1) lit. e) vechiul Cod de Procedură
Penală (Cod proc.pen.)6
Când un funcționar public – în speță, primar – profită de funcţia publică
deținută şi întreprinde activităţi în urma cărora dobândește foloase necuvenite (luare
de mită), prejudiciind şi imaginea instituției pe care o reprezintă, se poate dispune
faţă de aceasta o măsură privativă de libertate, chiar şi cea mai severă dintre acestea
şi anume arestarea preventivă7.
Majoritatea legislațiilor care operează cu noţiunea de ,,pericol’’ subliniază
gravitatea sa prin efectele produse. În speță, efectele s-au produs, armele aflate în
depozit au fost sustrase, datele existente conducând la concluzia că inculpații au
sustras acele arme, fapta reprezentând infracțiunea de furt calificat cu consecinţe
deosebit de grave.
Consecinţa deosebit de gravă este determinată de faptul că prin siguranța
militară se ocrotește siguranţa națională, acesta fiind fundamentul cadrului normativ
care a impus protecţie militară permanentă a obiectivului militar ce cuprinde muniții,
arme, echipamente, supravegherea şi paza fiind prevăzute în cele mai mici detalii
prin consemnul general si particular.
Protecţia obiectivului militar este direct legată de obligaţiile rezultate din
consemnul general şi particular. Or, din datele cauzei, consemnul a fost ,, călcat’’ de
către inculpați, iar urmarea imediată a faptei a reprezentat-o furtul valorilor (arme)
aflate în interiorul obiectivului militar.
Un obiectiv militar este un obiectiv de interes public, iar punerea lui în pericol
prin neasigurarea protecției efective are consecinţe deosebit de grave, rezultate
din pericolul pentru siguranţa publică creat de posibila prezență în spaţiul public a
armelor sustrase8.
O propunere de arestare preventivă este justificată doar dacă gradul de pericol
social al infracțiunilor săvârșite este unul ridicat, iar inculpații încearcă să denatureze
realitatea, fiind respectate în acest caz dispozițiile art. 148 NCPP şi cele ale art. 5 din
Convenția europeană a drepturilor omului cu privire la luarea măsurii privative de
libertate în vederea aducerii în fața organelor judiciare competente, cu atât mai mult
cu cât, în raport cu unul din inculpați, există date că încearcă să zădărnicească aflarea
5
6
7
8

Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală încheierea din 28 septembrie 2007, nepublicată.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 4313 din 29 decembrie 2009, www.scj.ro
Tribunalul Alba, Secţia penală, sentinţa nr . 44 din 28 februarie 2008, nepublicată.
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, decizia penală nr. 1 din 17 februarie 2009.
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adevărului prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de probe9.
Lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol concret pentru ordinea
publică, în sensul art. 148 alin. (1) lit. f) vechiul Cod. proc. pen., dacă există probe
sau indicii temeinice care justifică presupunerea rezonabilă că inculpatul - având
calitatea de subofițer în cadrul Inspectoratului pentru situaţii de urgență şi, potrivit
statutului său profesional, obligaţia să acționeze pentru salvarea vieților omenești
- a comis, împreună cu alte patru persoane, faptele de lipsire de libertate în mod
ilegal şi de șantaj, prin supunerea victimei la suferințe fizice şi morale, fapte care,
prin rezonanţa lor socială, creează o stare de teamă, de insecuritate şi de neliniște în
rândul opiniei publice10.
Măsura arestării preventive se poate lua numai dacă există probe şi indicii
temeinice că învinuitul sau inculpatul a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.
Atunci când se constată, pe baza probelor administrate, că infracțiunile
săvârșite sunt de o gravitate deosebită, că faptele s-au derulat pe o perioadă lungă
de timp, cu o relativă ritmicitate, că valoarea de patrimoniu şi valoarea materială a
prejudiciului este mare, măsura arestării preventive se impune ca o necesitate, fiind
întrunite condiţiile prevăzute de art. 148 alin. (1) lit. f) vechiul Cod proc. pen., în
sensul că lăsarea în libertate a inculpaților prezintă pericol concret pentru ordinea
publică11.
Indiciul este un element care poate indica sau poate fi revelator asupra unui
fapt sau asupra vinovăției celui care l-a comis. El conține o ştiinţă sau o cunoștință
certă şi directă asupra unui fapt, circumstanțe, situaţii, iar prin informația şi revelația
produsă de această ştiinţă dă o probă indirectă cu privire la existenţa infracțiunii şi a
vinovăției – proba indicială.
În toate cazurile, atât în probe, cât şi din indiciile temeinice, trebuie să rezulte
propunerea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune. Urmele de sânge
care, prin constatări tehnico-ştiinţifice biocriminalistice, s-a stabilit că aparțineau
presupusului făptuitor şi victimei pot fi considerate indicii temeinice sau ,,urme’’
rezonabile săvârșirii unei infracțiuni contra vieţii, însă lipsa cadavrului poate constitui,
în aprecierea instanţei, un element mai puternic cât privește alibiul suspectului,
reţinându-se că această împrejurare prezintă un risc semnificativ ca în realitate să fie
vorba doar de o dispariție de la domiciliu12.
Referitor la durata rezonabilă a arestării preventive într-o speță cu privire
la tentativă de viol. Infracțiunea de viol este o infracțiune gravă, cu un grad ridicat
de pericol social, dar răspunsul judiciar trebuie să fie prompt. Durata unui proces de
peste 18 luni pentru trei grade de jurisdicție, cu inculpatul în stare de arest preventiv,
timp în care 5 instanțe au judecat cauza, denotă o deficiență serioasă a sistemului
9
10
11
12

C.A Braşov, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, încheierea nr. 2/F din 16 ianuarie 2008, nepublicată.
Î.C.C.J., Secţia penală, încheierea nr. 3802 din 16 noiembrie 2009, www.scj.ro.
Tribunalul Iaşi, încheierea din 19 iulie 2008, nepublicată.
Î.C.C.J., Secţia penală, Încheierea nr. 4373 din 23 septembrie 2007, nepublicată.
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judiciar, consecință a trimiterii spre rejudecare a cauzei ca urmare a erorilor comise
de instanţa inferioară, care a agravat situaţia inculpatului în propria cale de atac,
încălcând astfel unul dintre principiile fundamentale ale procesului penal13.
Termenul rezonabil al arestării preventive în cursul judecății în apel şi în
recurs se examinează prin prisma art. 6 paragraf 1 din Convenția pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, ținând seama de criteriile stabilite
în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, constând în complexitatea
cauzei, comportamentul inculpatului şi al autorităților.
În cazul în care instanţa de judecată constată că, în raport cu criteriile
menționate, termenul rezonabil al arestării preventive a fost încălcat în cursul
judecății în apel sau în recurs, aceasta poate dispune, conform art. 139 alin. (1)
vechiul Cod proc. pen., înlocuirea măsurii arestării preventive, luată în temeiul art.
148 alin. (1) lit. f) vechiul Cod de proc. pen, cu măsura privind obligarea de a nu
părăsi localitatea, conferind încălcării termenului rezonabil al arestării preventive
semnificația schimbării temeiului care a determinat luarea măsurii, prevăzut în art.
148 alin. (1) lit. f) vechiul Cod proc. pen., şi anume a condiţiei referitoare la pericolul
concret pentru ordinea publică14.
Potrivit art.159 alin. 13 vechiul Cod proc. pen., durata totală a arestării
preventive în cursul urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil, şi nu mai
mult de 180 de zile. Limita maximă menționată nu poate fi depășită nici în cazul în
care măsura arestării s-a dispus anterior intrării în vigoare, la 29 octombrie 2003, a
O.U.G. nr. 109/2003 care a modificat textul art. 159 alin. 13 vechiul Cod proc. pen.,
noile prevederi fiind de imediată aplicare15.
În raport cu reglementările internaţionale ratificate de statul roman, cu referire
expresă la arestarea preventivă, s-a stipulat, printre altele, că privarea de libertate
trebuie să se realizeze numai în formele legale şi după procedura prevăzută în legislaţia
fiecărui stat, respectiv cu respectarea procedurii prevăzute de legea procesual penală,
prin raportarea şi la dispozițiile constituționale.
Dispunerea măsurii arestării preventive şi menţinerea acesteia trebuie să se
facă cu respectarea dispozițiilor generale înscrise în legea procesual penală, fiind
subordinate dovedirii interesului superior pe care îl deservesc. Când se constată că,
în funcție de modul de concepere a activităţii infracționale, de împrejurările comiterii
faptei şi de urmările acesteia, lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol
social concret pentru ordinea publică, prin crearea unui sentiment de insecuritate şi
neîncredere în buna desfășurare a actului de justiție, se dispune menţinerea măsurii
arestării preventive, fiind respectate dispozițiile constituționale şi cele din Convenția
europeană a drepturilor omului privind privarea de libertate16.
Potrivit art. 159 alin. 2 vechiul Cod proc. pen., propunerea de prelungire a
13
14
15
16

C.A. Galaţi, Secţia de minori şi familie, decizia penală nr 48/A din 22 iunie 2007, nepublicată.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 1730 din 12 mai 2009, www.scj.ro.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 5023 din 6 noiembrie 2003.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 3034 din 11 mai 2006, www.scj.ro.
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arestării preventive se soluționează în camera de consiliu.
Încălcarea acestei dispoziții, prin soluţionarea propunerii în ședință publică
reprezintă un caz de nulitate relativă, care, potrivit art. 197 alin. (1) atrage nulitatea
actului numai dacă s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin
anularea acelui act.
Nulitatea absolută, derivând din încălcarea dispozițiilor privitoare la
publicitatea ședinței, prevăzută în art. 197 alin. (2), ce nu poate fi înlăturată în nici un
mod, se referă la situaţia în care legea prevede judecata în ședință publică şi se judecă
fără publicitate, iar nu la cazurile când, dimpotrivă, legea prevede soluţionarea cauzei
fără publicitate şi se judecă în ședință publică17.
Potrivit art. 139 alin. (1) vechiul Cod proc. pen., măsura preventivă luată se
înlocuiește cu altă măsură preventivă, când s-au schimbat motivele care au determinat
luarea măsurii.
Admiterea unei căi ordinare de atac, cu trimiterea cauzei pentru rejudecare la
prima instanță, deși presupune prelungirea duratei procesului, nu constituie un temei
pentru înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi ţara,
dacă motivele care au determinat arestarea subzistă18.
Dacă, de la data arestări până la sesizarea instanţei, temeiurile avute în vedere
la arestare nu s-au schimbat, măsura se menţine. Verificarea arestări se face din
oficiu, în camera de consiliu, iar hotărârea se pronunţă, conform art. 310 vechiul Cod
pr. pen., în ședință publică19.
În cursul judecății, dacă se constată că temeiurile care au dus la arestarea
preventivă nu mai subzistă, se dispune revocarea şi punerea, de îndată, în libertate,
iar când se constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă impun în
continuare privarea de libertate sau că există temeiuri care justifică respectiva măsură
preventivă, se va dispune, prin încheierea motivată, menţinerea măsurii arestării
preventive.
Potrivit art. 141 alin. (1) vechiul Cod proc. pen., care constituie norma specială
în materia căilor de atac împotriva încheierii pronunțate de instanță în cursul judecății
privind măsurile preventive, poate fi atacată separat cu recurs numai încheierea
dată în primă instanță şi în apel, prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea,
încetarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin care se constată încetarea
de drept a arestării preventive. Prin urmare, recursul declarat împotriva încheierii
pronunțate de instanță în recurs prin care se dispune menţinerea arestării preventive
este inadmisibil.
Admisibilitatea unui astfel de recurs nu se impune nici din perspectiva art.
5 paragraf 4 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților
fundamentale, care instituie obligativitatea efectuării controlului de legalitate asupra
arestării preventive şi garantează cel puţin un grad de jurisdicție, reprezentat de o
17
18
19

Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 5025 din 6 noiembrie 2003., www.scj.ro.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 4141 din 13 august 2004.www.scj.ro.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 357 din 22 ianuarie 2007, www.scj.ro.
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instanță independentă, neprevăzând dreptul la o cale de atac împotriva hotărârii de
luare a măsurii preventive sau de prelungire a acesteia20.
Instanţa poate aprecia că menţinerea stării de arest preventiv este justificată şi
pentru buna administrare a probelor în faza de cercetarea judecătorească, la dosarul
cauzei existând date certe că unii inculpați încearcă, printre altele, să influențeze
dispozițiile martorilor pentru a ascunde adevărul21.
Constituirea unui grup infracțional din 17 persoane, cu scopul săvârșirii
infracțiunilor de șantaj, proxenetism şi vătămare corporală gravă, cu participarea mai
multor cadre din poliție, prezintă un pericol concret pentru ordinea publică şi justifică
menţinerea arestării preventive a inculpaților în cursul judecății, cu respectarea
dispozițiilor prevăzute de lege22.
Arestarea preventivă a inculpatului, întemeiată pe dispozițiile art. 148 alin. (1)
lit. f) vechiul Cod proc. pen., nu poate fi menținută de către instanţa de apel, dacă
prima instanță a schimbat încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu şi a dispus
condamnarea inculpatului în primă instanță pentru săvârșirea unei infracțiuni pentru
care legea nu prevede pedeapsa detențiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare
de 4 ani. În acest caz, dacă nu există niciun alt temei care să justifice privarea de
libertate, arestarea preventivă se revocă, în conformitate cu prevederile art. 160, alin.
(2) vechiul Cod proc. pen23.
În concluzie, ne exprimăm speranța că actualele Coduri, atât cel penal cât
și cel de procedură penală, vor constitui o modalitate de uniformizare legislativă
în materie penală conformă exigențelor CEDO și de asemenea, o împlinire a unor
deziderate legislative vechi care vor avea efectul scontat acela de nu mai exista atât
de multe condamnări ale statului roman la CEDO.

20
21
22
23

Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 5787 din 18 octombrie 2005, www.scj.ro.
Î.C.C.J. Secţia penală, decizia nr. 2574 din 18 aprilie 2006, www.scj.ro.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 2782 din 26 aprilie 2005.
Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 1915 din 13 mai 2010.
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PROTECŢIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
ÎN CADRUL PROCESULUI
DECIZIONAL ADMINISTRATIV
ÎNTRE NECESITATEA ASIGURĂRII DREPTULUI LA VIAŢĂ
PRIVATĂ ŞI NECESITATEA APLICĂRII MĂSURILOR PENTRU
ÎNTĂRIREA SECURITĂŢII NAŢIONALE
Conf.univ.dr. Ancuta OPRE1
Abstract
Dreptul la viaţă privată este mereu invocat atunci când apare câte o nouă
iniţiativă legislativă în contextul dorinţei autorităţilor şi instituţiilor abilitate de a
întări securitatea naţională prin luarea unor măsuri care îngrădesc drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti, în special dreptul la corespondenţă, aşa cum este el definit
în Constituţie. Urmare a atentatului terorist din iulie 2012 de la Burgas, Bulgaria,
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a solicitat modificarea O.U.G. 111/2011
privind comunicaţiile electronice prin inserarea obligaţiei operatorilor de telefonie
mobilă de a solicita şi stoca datele de identificare ale posesorilor de cartele prepay, fapt care a născut vii dezbateri în mass-media româneşti pe motivul încălcării
dreptului la viaţă privată prin limitarea dreptului de a utiliza anonim mijloacele de
comunicaţii electronice. În acest context în care instituţiile statului doresc înăsprirea
legislaţiei aferente iar organizaţiile non-guvernamentale atrag atenţia asupra
tratatelor internaţionale privind legislaţia în materie, Autoritatea Naţională Pentru
Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate reprezenta echilibrul
la nivel instituţional, veghind ca operatorii de telefonie mobilă şi instituţiile abilitate
să respecte procedurile stipulate în legislaţia naţională şi europeană dar şi informând
cetăţenii cu privire la drepturile pe care le au în această privinţă.
Cuvinte-cheie: Autoritatea Națională Pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, comunicaţii electronice, viaţă privată, date personale,
administraţie publică, securitate naţională.
1
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THE PROTECTION OF THE PERSONAL RECORDS IN THE
FRAMEWORK OF THE ADMINISTRATIVE DECISIONAL PROCESS
BETWEEN THE NECESSITY OF THE ASSURANCE OF THE PRIVATE
LIFE RIGHTS AND THE NECESSITY OF THE AFFIXATION OF THE
CONSOLIDITATION OF THE NATIONAL SECURITY RELATED
MEASURES
Abstract
The individuals right to private life is always brought to discussion whenever
a new legislative initiative is conceived in the context of the authorities’ desire to
strengthen the national security by taking measures which limit the rights and the
freedoms of the citizens, especially the right to communicate freely, as it is defined
by the Romanian Constitution. Following the terror act committed on July 2012 in
Burgas, Bulgaria, The Romanian Supreme Council of National Defense asked for
the changing of the Government Emergency Ordinance no. 111/2011 regarding the
electronic communications by inserting the obligation of the mobile phone operators
to ask for and to stock in a database the personal data of the pre-pay cards owners,
which resulted in lively debates in Romanian mass-media on the grounds of violating
the right for a private life by limiting the right of using anonymously the electronic
means of communication.
In this context when governmental institutions wish for the tightening of the
legislation and the NGOs draw attention upon the international treaties regarding
the matter, the National Authority for Data Protection may represent the equilibrium
factor at the institutional level, by watching for the mobile phone operators and the
concerned public institutions to abide by the national and European procedures in
this case but also by informing the citizens about the rights they have regarding this
matter.
Keywords: The National Authority for Data Protection, electronic
communication, private life, personal data, public administration, national security.

A

ctualul context geo-politic la nivel mondial şi european, ameninţarea
constantă venită din sfera terorismului ideologic, globalizarea accentuată,
dar şi realităţile cotidiene au făcut ca securitatea naţională a unei ţări să nu mai fie
limitată doar la apărarea graniţelor proprii sau, într-un anumit context, ale aliaților,
ci să ia forme dintre cele mai moderne şi neîntâlnite pînă nu demult. Securitatea
cibernetică şi a comunicaţiilor a devenit un punct pe ordinea de zi a procesului
decizional administrativ central şi chiar un subiect din ce în ce mai prezent pe agenda
mass-media autohtone. Acest tip de securitate interesează însă nu numai statul în
112

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

UNIVERS JURIDIC
sine, ci şi pe fiecare dintre cetăţenii lui, utilizatori la rândul lor de internet şi de
mijloace de comunicaţii electronice. Interesele instituţiilor de aplicare a legii se
focusează însă nu numai pe protejarea securităţii naţionale, ci şi pe protejarea valorilor
fundamentale ale statului, iar aici lupta împotriva corupţiei poate constitui cel mai
bun exemplu; tocmai aceste eforturi ale instituţiilor abilitate au născut controverse în
ceea ce priveşte mijloacele procedurale conferite prin lege ca, în anumite situaţii de
strictă reglementare, să poată fi culese şi stocate date personale şi informaţii privind
utilizarea de către cetăţeni a mijloacelor de comunicaţii electronice.
Din acest punct de vedere putem spune că s-au conturat două tabere, de
interese antagonice: pe de o parte, instituţiile statului interesate în cadrul procesului
administrativ de întărirea securităţii naţionale şi de lupta împotriva infracţionalităţii
şi terorismului; pe de altă parte, societatea civilă, care susţine dreptul fiecărui individ
la intimitate în ceea ce priveşte comunicaţiile de orice tip purtate prin reţele de tip
telecom.
Dreptul la viaţă privată este unul din drepturile fundamentale la nivel
european şi naţional. Încă din Constituție, observăm atenția legiuitorului pentru a
ocroti dreptul la intimitate: „Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă,
familială şi privată”2. Acest articol este urmat, deloc întâmplător, de alte două, care îl
completează, privind inviolabilitatea domiciliului şi secretul corespondenţei.
Poate şi urmare a anilor în care regimul comunist se impusese folosindu-se
de proceduri ilegale prin care se încălca grav dreptul la intimitate al cetăţenilor prin
interceptarea pe scară largă a convorbirilor telefonice sau poate dintr-o năzuinţă
normală de a aşeza societatea românească pe noi principii democratice, legiuitorul
constituant şi societatea civilă au militat, după 1990, pentru eliminarea din procedurile
instituţiilor de aplicare a legii şi de apărare a securităţii naţionale a oricăror abuzuri
care ar fi putut aduce atingere vieţii private a cetăţenilor. Modalitatea în care a fost
construit din punct de vedere legal articolul 28 din Constituţie nu lasă nicio îndoială
sau interpretare privind această intenţie: „Secretul scrisorilor, al telegramelor, al
altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de
comunicare este inviolabil”3.
Legiuitorul constituant român s-a inspirat în momentul redactării acestui
articol din legislaţia internaţională în materie, mai precis din articolul 8 din Convenţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptată la
Roma în 1950 şi intrată în vigoare în 1953, care stipulează faptul că „orice persoană
are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a
corespondenţei sale.”4
Între timp, o serie de legi au preluat aceste deziderate şi le-au transpus în norme;
de exemplu, noul Cod Civil prevede că „orice persoană are dreptul la respectarea
2
3
4

Constituţia României, art. 26;
Ibidem, art. 28;
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Roma 1950, art. 8;
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vieţii sale private”5, ca, ulterior, să precizeze faptul că se consideră imixtiune în viaţa
privată a individului „interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită
prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea
interceptări”6.
Tot la viaţa privată face referire şi Noul Cod Penal, care a rezervat un întreg
capitol, capitolul IX din Titlul I - Infracţiuni contra persoanei, infracţiunilor ce aduc
atingere domiciliului, vieţii private şi corespondenţei, titlu fundamentat pe cele
trei mari direcţii consacrate în Constituţie. Modalitatea în care a definit legiuitorul
acţiunile care aduc atingere vieţii private, şi anume fotografierea, captarea sau
înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a
unei persoane aflate într-o locuinţă, încăpere, dependinţă ori loc împrejmuit ţinând
de acestea, sau a unei convorbiri private7, nu lasă loc de interpretări privind intenţia
legiuitorului român de a proteja intimitatea şi caracterul privat al conţinutului
convorbirilor telefonice.
De asemenea, divulgarea imaginilor şi înregistrărilor obţinute ilegal sunt
pedepsite de lege; mai mult, situaţia în care un individ, în virtutea funcţiei sau
profesiei, divulgă date şi informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură
să o prejudicieze, deşi avea obligaţia de a păstra confidenţialitatea acelor date, se
sancţionează cu pedepse de până la 3 ani8.
Toate aceste prevederi formează fundamentul legal al protecţiei vieţii private
în România incluzând bineînţeles aici intimitatea convorbirilor purtate telefonic sau
prin orice alte mijloace de tip telecom.
Bineînţeles, caracterul inviolabil al convorbirilor, la care face referire
Constituţia României, încetează atunci când transmiţătorul sau destinatarul
informaţiilor constituie subiectul unui mandat de interceptare a comunicaţiilor emis
de către un judecător, conform procedurilor penale, dar această situaţie nu este în sine
decât o modalitate prin care sunt apărate valorile fundamentale ale statului român,
integritatea şi securitatea sa sau valorile sociale ocrotite de legile în vigoare. Mai mult,
chiar şi în aceste situaţii, atunci când convorbirile sunt interceptate în urma emiterii
unui mandat de către magistrat, din întreg conţinutul convorbirii sunt utilizate doar
informaţiile care au legătură cu infracţiunea investigată. Conform Noului Cod de
Procedură Penală, datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta
ce formează obiectul cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea
persoanelor, se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea
confidențialității. După un an de la soluționarea definitivă a cauzei, acestea sunt
distruse de către procuror, care întocmește un proces-verbal în acest sens9.
Aceste prevederi garantează faptul că şi atunci când există excepţii de la
5
6
7
8
9

Noul Cod Civil al Românie, art. 71, alin. a);
Ibidem, alin. b);
Noul Cod Penal al României, cap. IX, Titlul I, art. 226;
Ibidem, art.227, alin. 1;
Codul de Procedură Penală, art. 142, alin. 6;
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caracterul inviolabil al convorbirilor de orice tip, ele se limitează la probarea unor
infracţiuni şi nimeni nu are dreptul să se folosească sau să divulge informaţii de altă
natură obţinute în perioada în care convorbirile persoanei au fost interceptate. Pe
lângă aceasta, Codul de Procedură Penală mai prevede şi faptul că după încetarea
măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10
zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a
fost luată în privința sa10, ba chiar şi să asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor,
comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea
de supraveghere tehnică11.
Discuţiile pe marginea numărului de mandate de interceptare puse în aplicare
de către Serviciul Român de Informaţii, singura instituţie abilitată pentru acest tip
de activităţi, sunt tot mai des prezente pe scena publică, mai ales în contextul în
care la nivel naţional se pregăteşte o modificare a legislaţiei privind comunicaţiile
electronice. Dacă este să analizăm rapoartele publice de activitate ale S.R.I., vom
constata că numărul mandatelor de interceptare a crescut constant, ajungând ca
în perioada 2007-2012 să avem o creştere de trei ori, de la aproximativ 10.000 la
peste 36.000; deşi creşterea poate fi văzută ca alarmantă pentru organizaţiile care
militează pentru libertăţile individuale, să nu omitem din context faptul că cea mai
mare parte dintre aceste mandate, peste 90%, a constituit-o procedurile în cauzele
penale aflate în lucru şi numai 10% au fost mandatele solicitate de S.R.I. şi care
privesc aşadar securitatea naţională. Efervescenţa activităţii anti-corupţie din ultimii
ani din România poate constitui o explicaţie a triplării numărului de mandate în doar
şase ani iar dacă raportăm aceste cifre la numărul total al utilizatorilor de telefonie
fixă sau mobilă din România, vom observa că psihoza naţională a interceptărilor,
aşa cum a numit în repetate rânduri presa obsesia permanentă a cetăţenilor că le sunt
interceptate convorbirile, nu are un temei fundamentat în realitate. În orice caz, din
punct de vedere psihologic, prezenţa în principalele jurnale de ştiri a tot mai multor
cazuri penale în care suspecţilor le-au fost interceptate comunicaţiile electronice este
de natură a crea o oarecare stare de suspiciune din partea populaţiei, deşi, cel puţin
recent, nu au existat cazuri în care vreun inculpat să conteste cu succes legalitatea
mandatelor de interceptare îndreptate împotriva sa.
În tot acest context de creştere a numărului de mandate de interceptare,
anul 2012 avea să însemne un punct de referinţă în ceea ce priveşte legislaţia
comunicaţiilor electronice, sub două aspecte. În primul rând, în luna iunie a apărut
Legea 82/2012, cunoscută în mass-media şi sub numele de „legea Big Brother”, care
stipula obligativitatea operatorilor de tip telecom de a stoca timp de şase luni date
privind comunicaţiile electronice, indiferent că era vorba despre apeluri telefonice,
mesaje de tip text sau e-mailuri. Astfel, operatorii sunt obligaţi să stocheze elemente
precum data efectuării comunicaţiei, identitatea sau I.P.-ul participanţilor, durata
10
11

Ibidem, art. 145 alin. 1;
Ibidem, art. 145 alin. 2;
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convorbirilor şi chiar poziţia G.P.S. a dispozitivelor de pe care s-a purtat convorbirea
sau a avut loc transmisia de date, elemente pe care să le pună la dispoziţie instituţiilor
abilitate la solicitare, în cazul în care există vreo procedură sau anchetă în derulare.
Conform articolului 1 din lege, datele sunt stocate „in scopul utilizarii lor in cadrul
activitatilor de prevenire, de cercetare, de descoperire si de urmarire penala a
infractiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane disparute ori pentru
punerea in executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei”12.
Tocmai pentru a evita orice confuzie în definirea obligaţiilor operatorilor
români de tip telecom, aceeaşi lege stipulează clar că „sunt interzise interceptarea si
retinerea conținutului comunicării sau a informațiilor consultate în timpul utilizării
unei retele de comunicatii electronice”13, în aceste cazuri fiind de strictă aplicabilitate
prevederile procedural penale în vigoare. Mai mult, se prevede că, la sfârşitul celor
şase luni stipulate expres de lege, datele stocate trebuie distruse prin proceduri cu
caracter ireversibil.
Deşi clară şi strict delimitativă în ceea ce priveşte interferenţele cu dreptul
la viaţa privată, legea a născut controverse şi nu puţine au fost vocile celor care
afirmau că ne întoarcem la situaţia de dinainte de Revoluţie, atunci când secretul
corepondenţei şi convorbirilor telefonice era frecvent încălcat de către regimul
autoritar de la acea vreme. Sunt cazuri penale sau privind securitatea naţională
care însă justifică demersul autorităţilor de a lămuri amănunte strict necesare
investigaţiilor şi care nu pot fi lămurite prin interceptarea unor convorbiri, în special
în cazurile în care infracţiunea sau situaţia critică la adresa securităţii naţionale deja a
avut loc, cum ar fi legăturile existente între anumite persoane anterior comiterii unei
fapte, poziţia lor la o anumită zi/oră împreună sau pe traseul infracţional ori chiar
încercările de refacere a traseului urmat de o persoană înainte de o anumită dată, în
cazul persoanelor dispărute, în aşa fel încât acestea să fie găsite în cel mai scurt timp.
În al doilea rând, anul 2012 avea să însemne, dintr-un anumit punct de vedere,
un moment important în ceea ce priveşte modalitatea în care aveau să fie regândite
reperele de securitate naţională în contextul comunicaţiilor electronice – la numai
o lună după adoptarea de către Parlament a Legii „Big Brother”, un eveniment
tragic petrecut în Bulgaria reuşea să genereze un fundament celor care susţineau
modificarea legislaţiei în materie de comunicaţii mobile. Pe 18 iulie 2012, la Burgas,
la ora locală 16.50, pe aeroportul Sarafovo, un terorist sinucigaş detona personal
sau, conform altor surse, ajutat de un terţ aflat la distanţă de locul evenimentului, o
cantitate de explozibil care îi era prinsă pe corp, în timp ce se afla în autobuzul care
ducea turişti israelieni într-una din staţiunile bulgăreşti; atentatul a provocat şapte
morţi, incluzând aici şi pe sinucigaş.
Legea 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea
și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice, art. 1;
13
Ibidem, art. 12, al. 1;
12
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Incidentul nu avea cum să treacă neobservat pentru autorităţile române, din
cel puţin două motive – primul ar fi acela al proximităţii locului incidentului de ţara
noastră, iar al doilea motiv ar fi acela generat de speculaţiile presei din ţara vecină
care a scris, după incident, că teroristul a intrat în Bulgaria trecând prin România,
folosindu-se de acte cel mai probabil false.
Analiza situaţiei, efectuată cu operativitate în C.S.A.T., a concluzionat
necesitatea adoptării de către ţara noastră a unor măsuri privind îmbunătăţirea
procedurilor de combatere a terorismului, printre acestea şi adoptarea unor modificări
aduse O.U.G. 111/2011 privind comunicaţiile electronice prin obligarea în noul
proiect a operatorilor de telefonie mobilă de a înregistra toţi utilizatorii cartelelor
de tip pre-pay, atât privind noii clienţi, cât şi cei care deja deţin o astfel de cartelă.
Proiectul legii prevede în cazul acestora din urmă obligativitatea de a se înregistra
în timp de şase luni la operatorul emitent, în caz contrar serviciile de comunicaţii
aferente cartelei urmează a fi suspendate până la înregistrarea datelor respective de
către utilizator.
La momentul redactării prezentului material, proiectul de lege se află pe
agenda de lucru a comisiilor din cadrul Parlamentului, după ce, în luna aprilie a.c., a
primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, cu unele recomandări14.
Trebuie menţionat că în România discuţiile privind oportunitatea acestor
modificări legislative în actualul context privind securitatea naţională sunt polarizate
pe două direcții. Există o opinie, venită în special din sfera instituţională şi a
agenţiilor abilitate cu aplicarea legii cum că proiectul este necesar, întrucât multe din
infracţiuni se comit profitându-se de paravanul de anonimitate oferit de cartelele prepay utilizatorilor, în timp ce o altă opinie subliniază că nici până acum instituţiilor
abilitate nu le-a fost greu să identifice, localizeze şi intercepteze utilizatorii unor
cartele pre-pay, depistându-se astfel infracţiuni dintre cele mai diverse. Cel mai
răsunător caz care este adus ca exemplu în acest context este cazul lui Sorin Apostu,
fostul primar din Cluj Napoca, la domiciliul căruia s-au găsit nu mai puţin de 17
aparate telefonice cu cartele de tip pre-pay, pe care cel în cauză le schimba des şi
le folosea pentru a comunica cu patronii firmelor favorizate cu care primăria derula
contracte.
Un alt argument al celor care se împotrivesc proiectului este acela că în
absenţa unei legislaţii coerente şi unitare la nivel european, este foarte uşor pentru
cei care au un interes în a încălca legea să cumpere cartele pre-pay dintr-o altă ţară
şi să le utilizeze folosind serviciile de roaming pe teritoriul naţional. Într-adevăr, la
nivelul U.E. doar şase state au prevăzut în legislaţie obligativitatea preluării datelor
cumpărătorilor cartelelor pre-pay, şi anume Danemarca, Spania, Italia, Grecia,
Slovacia şi Bulgaria, iar alte trei, Lituania, Polonia şi Cipru au susţinut adoptarea la
nivelul U.E. a unor măsuri pentru înregistrarea utilizatorilor cartelelor pre-pay.
Oricum, dacă analizăm problema din punct de vedere juridic, noua lege nu ar
14

https://www.senat.ro/Legis/PDF%5C2014%5C14L240LG.pdf
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face altceva decât să pună atât abonaţii cât şi utilizatorii cartelelor de tip pre-pay pe
aceeaşi treaptă în raport cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal,
întrucât până în prezent doar uneia dintre aceste categorii i se reţineau aceste date.
Mai mult, anonimitatea pe care ţi-ar conferi-o o cartela de tip pre-pay este o percepţie
falsă chiar şi în prezent, dovadă fiind atâtea situaţii în care suspecţii de comiterea unor
infracţiuni au fost depistaţi, iar convorbirile interceptate în urma unor mandate emise
de către judecători. În plus, dacă din punct de vedere etic pornim în argumentaţia
noastră cu ideea de a ne proteja viaţa privată şi conţinutul convorbirilor, aşa cum pe
bună dreptate până la un anumit punct o fac susţinătorii cauzei păstrării anonimităţii
cumpărătorilor de cartele pre-pay, să nu ajungem cu argumentele în extrema cealaltă
încât să susţinem faptul că instituţiile statului nu trebuie să aibă acces la anumite
date, întrucât în această situaţie putem suspecta intenţii care exced normelor legale
sau sociale.
Opinia noastră este că, în lumina prevederilor prezentate exhaustiv în prima
parte a acestui articol, în România există cadrul legal necesar pentru existenţa
garanţiei că nicio persoană nu este interceptată fără un motiv legal temeinic, dar
chiar şi în situaţia în care aceasta este interceptată, informaţiile conţinute în acea
convorbire pot fi folosite doar în măsura în care privesc cauza penală respectivă,
orice alte informaţii urmând a fi distruse.
Totuşi, opinia noastră este că la acest moment, în perspectiva iniţiativei
legislative promovate la cererea C.S.A.T. de către Ministerul Justiţiei pentru
modificarea O.U.G. 111/2011, întrebarea fundamentală a contestatarilor acestor
modificări ar trebui să fie nu cine, de ce şi pe cine va înregistra de acum înainte, ci
ce se întâmplă cu datele stocate de operatori? Cine le va folosi şi ce garanţii există
pentru ca aceste date să nu fie folosite decât de persoanele autorizate din cadrul
instituţiilor abilitate?
Am arătat mai sus că problema care se pune în cazul modificării legislaţiei
curente este nu modalitatea în care se vor face interceptările pentru utilizatorii cartelelor
pre-pay, întrucât acest lucru este strict delimitat iar procedurile erau respectate şi în
cazul acestor utilizatori, la fel cum erau respectate şi în cazul abonaţilor - legislaţia
nu face distincţie din acest punct de vedere -, ci modul în care sunt folosite aceste
date. Mai mult, conţinutul convorbirilor nu va fi stocat de către operatori iar astfel de
informaţii vor fi preluate doar în cazul mandatelor emise de magistraţi, în condiţiile
în care sunt îndeplinite cerinţele legale. Problema, din punctul nostru de vedere, se
va pune doar în ceea ce priveşte siguranţa procedurilor de stocare a datelor personale
ale utilizatorilor cartelelor de tip pre-pay, iar aici vorbim deja de protecţia datelor cu
caracter personal.
Protecţia datelor cu caracter personal este, alături de altele, unul din
drepturile fundamentale la nivelul Uniunii Europene, caracterul fiindu-i conferit în
urma Tratatului de la Lisabona, care consfinţeşte că „orice persoană are dreptul la
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protecţia datelor cu caracter personal care o privesc”15, iar conform art. 8 din Carta
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, respectarea normelor de aplicare
ale dispoziţiilor privind protecţia datelor se supun unei autorităţi independente16,
în cazul României această autoritate fiind Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
La nivel european, cadrul general de protecţie a datelor cu caracter personal ale
indivizilor a fost stabilit prin adoptarea la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, a Convenţiei
pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter
personal. Scopul Convenţiei este de a garanta, pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei
persoane fizice, oricare ar fi cetăţenia sa sau reşedinţa sa, respectarea drepturilor şi
libertăţilor sale fundamentale şi, în special, dreptul la viaţa privată şi protecţia faţă
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal care o privesc17. Convenţia
a fost ratificată şi de România, în anul 2001, prin Legea 682, ca parte a obligaţiilor
de pre-aderare, dar tot în acelaşi an a fost promulgată şi legea naţională în materie
de protecţia datelor, şi anume Legea 677/2001 care, la acea vreme, deşi aliniată în
rest acquisului comunitar reprezentat de Directiva 95/46/CE, conferea atribuţii de
supraveghere instituţiei Avocatului Poporului. Ulterior, în anul 2005, prin Legea 102,
a fost înfiinţată A.N.S.P.D.C.P., autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă
şi independentă faţă de orice altă autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice
persoană fizică sau juridică din domeniul privat, instituţie care a preluat în totalitate
supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal pe teritoriul României.
Conform Legii 102/2005, obiectivul Autorităţii îl constituie apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului
la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter
personal şi cu libera circulaţie a acestor date18, iar conform Legii 677/2001, datele cu
caracter personal sunt orice informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată,
direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori
la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice,
economice, culturale sau sociale19.
Între atribuţiile Autorităţii, conform Legii 677/2001, enumerăm:
- primește şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter
personal;
- nautorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege (prelucrarea
datelor privind starea de sănătate şi transferul datelor personale către state terţe, în
anumite condiţii);
Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 16, alin.1;
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, art. 8, alin.1;
17
Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, art. 1
18
Legea
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, art. 1, alin. 2;
19
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, art. 3;
15
16
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- poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legii,
suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori
integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să
intenteze acţiuni în justiţie;
- informează persoanele fizice şi/sau juridice asupra necesităţii respectării
obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de Legea nr. 677/2001;
- păstrează şi pune la dispoziţia publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor
de date cu caracter personal;
- primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi
comunică soluţia dată ori, după caz, demersurile efectuate;
- efectuează controale prealabile în situaţia în care operatorul prelucrează
date cu caracter personal care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor;
- efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;
- este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative
referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării
datelor cu caracter personal;
- formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter
personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor
administraţiei publice.20
În afară de aceste atribuţii cu caracter general, Autorităţii i-au mai fost
atribuite de la înfiinţare şi o serie de atribuţii specifice, menţionate în legi speciale,
cum ar fi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice sau Legea nr. 82/2012
privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice
de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului. Astfel, A.N.S.P.D.C.P. stabileşte condiţiile în care un operator
de servicii de comunicaţii electronice trebuie să îşi îndeplinească obligaţia de a lua
toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea garantării securităţii
serviciului21 şi tot această instituţie este autoritatea abilitată în a monitoriza şi aplica
sancţiuni privind respectarea prevederilor în legătură cu reţinerea datelor generate în
procesul comunicaţiilor electronice22.
Aşadar, în opinia noastră, cadrul legal necesar protejării vieţii private a
cetăţenilor împotriva oricăror forme de violare a caracterului intim al convorbirilor prin
prelucrarea neautorizată a datelor generate sau furnizate în urma utilizării mijloacelor
Ibidem, art. 21, pct. 3;
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Legea 506/2004���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, art. 3, alin. 2;
22
Legea 82/2012, privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații
electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea
și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, art. 20
20
21
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de comunicaţii electronice este stabilit, iar Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal reprezintă reperul instituţional în acest sens.
Pentru a reveni la problematica şi dezbaterile publice generate de intenţia
Guvernului de modificare a O.U.G. 111/2011 la solicitarea C.S.A.T., reţinerea datelor
utilizatorilor cartelelor de tip pre-pay nu este de natură a încălca prevederi naţionale
sau europene în vigoare, iar supravegherea modalităţii în care operatorii de servicii
de comunicaţii mobile vor pune în aplicare noile dispoziţii după promulgarea lor se
va face în acelaşi cadru procedural ca şi în cazul abonaţilor, cu singura precizare că
este foarte posibil ca aceste cartele de tip pre-pay să nu mai poată fi comercializate
decât la punctele de lucru ale operatorilor sau respectându-se anumite condiţii pe
care, la acest moment, anumiţi comercianţi nu le pot îndeplini, iar aici avem în vedere
situaţia punctelor de desfacere a presei sau alte situaţii similare.
Mai trebuie menţionat aici, tocmai pentru a veni cu precizări menite a asigura
utilizatorii de servicii de comunicaţii electronice de orice tip în legătură cu existenţa
unor mecanisme suplimentare de protecţie, faptul că la nivelul Uniunii Europene
este în lucru încă din anul 2012 un pachet legislativ pentru reformarea cadrului
legal existent privind protecţia datelor, pachet format din Proiectul de Regulament
al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice faţă
de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi din
Proiectul de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia
persoanelor fizice faţă de prelucrările efectuate de către autorităţile competente
în scopul prevenirii, cercetării, constatării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori
executării pedepselor penale şi libera circulaţie a acestor date. Ca o remarcă privind
caracterul de noutate, subliniem că pachetul legislativ reprezintă o încercare de a
consolida şi mai mult protecţia persoanelor fizice privind protecţia datelor personale,
prin stipularea unor noi drepturi - dreptul de a fi uitat, ce constă în posibilitatea
oricărei persoane de a obţine de la operatori ştergerea datelor precum şi dreptul la
portabilitatea datelor, adică dreptul oricărui cetăţean de a primi o copie a datelor
sale cu caracter personal reţinute de orice operator autorizat, în format electronic
structurat.
Aşadar, nu numai că legislaţia naţională actuală şi modificările care se
preconizează a fi aduse prevăd expres obligaţia operatorilor de telecom sau
magistraţilor de a distruge ireversibil anumite date cu caracter personal reţinute
după trecerea unei perioade determinate de timp, aşa cum am explicat mai sus, dar
şi cetăţenii înşişi vor putea solicita expres acest lucru operatorilor telecom după
adoptarea pachetului legislativ european. Mai mult, în situaţia în care orice utilizator
de servicii de tip telecom doreşte să se lămurească cu privire la datele personale
proprii pe care le deţine un furnizor de servicii, va putea să solicite o copie în format
electronic.
Fără a avea pretenţia că am acoperit toate faţetele problematicii discuţiilor
recente din spaţiul public privind preconizatele modificări care se intenţionează a fi
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aduse legislaţiei comunicaţiilor electronice şi în special în ceea ce priveşte utilizarea
cartelelor de tip pre-pay, considerăm că putem emite un punct de vedere bazat pe
analiza legislativă naţională şi europeană, incluzând aici şi intenţia Uniunii de a
îmbunătăţi legislaţia privind protecţia datelor personale: România respectă, din punct
de vedere al normelor de aplicare specifice, cadrul legal european în materie, iar
modificările care se intenţionează a fi aduse O.U.G. 111/2011 nu sunt de natură a
constitui o violare a dreptului la viaţă privată. Opiniile contrare şi criticile aduse
de către susţinătorii anonimităţii utilizării mijloacelor de tipul cartelelor pre-pay
sunt însă oricând bine venite, iar ele nu fac altceva decât să ajute la îmbunătăţirea
legislaţiei specifice şi la eliminarea, din punct de vedere interpretativ, a oricăror dubii
privind normele legale sau de aplicare.
Securitatea naţională a oricărui stat este şi trebuie privită ca primordială,
chiar şi în condiţiile în care, în Europa secolului XXI, granițele statelor membre
tind să dispară treptat atât sub influenţa globalizării cât şi adoptării extensive a
unor acorduri de liberă circulaţie, aşa cum este în prezent Spaţiul Schengen. Totuşi,
mijloacele de care dispun autorităţile din orice ţară nu trebuie să aducă ingerinţe
dreptului indivizilor la viaţă privată, cu excepţia situaţiilor strict delimitate. Orice
posibilitate de abuz din partea autorităţilor sau chiar a operatorilor de date, incluzând
aici şi furnizorii serviciilor de tip telecom, trebuie identificată din timp, pe parcursul
procesului legislativ şi combătută ca atare prin textul de lege. Autoritatea Naţională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal constituie, în acest
context, o instituţie menită să vegheze la corecta aplicare a normelor europene şi
naţionale în materie, dar şi să constate pe parcurs orice inadvertenţe şi să propună
modificări legislative menite să elimine orice fel de încălcări ale dreptului oricărui
cetăţean la intimitate şi viaţă privată. Mai mult, A.N.S.P.D.C.P. are obligaţia de a
informa cetăţenii în ceea ce priveşte prevederile legislative în materie, dar şi în ceea
ce priveşte drepturile fiecăruia de a sesiza abuzuri şi încălcări ale legii sau de a solicita
operatorilor de date să aplice anumite proceduri.
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NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI
LA APĂRARE ÎN PROCESUL PENAL
- PRIVIRE ISTORICĂ Conf. univ. dr. Bogdan DAVID1
THE JURISTIC NATURE OF THE RIGHT TO DEFENCE IN THE
CRIMINAL TRIAL
Abstract
The right to defense as a social value is necessary for any social
environment, and the arising of its elements during various stages of
civilization has witnessed a visible progress, considering that nowadays the
acknowledgement of the right to defense is a common denominator in all
procedural systems of democratic states; and this also derives from the fact
that states are covenanters to international documents expressly consecrating
this righ.
Keywords: right monitor shows, criminal, historical evolution, legal, legal
system
penal

1. Considerații de ordin istoric privind dreptul la apărare în procesul

Î

ncă din timpurile vechi, s-a născut convingerea că indivizii au anumite
drepturi ce decurg din însăşi natura umană. Sofiştii2 au fost primii gânditori
care au avansat teza că: „omul este stăpânul destinului său”.
În tot cursul istoric de dezvoltare a omenirii, o lege era urmată de altă lege
mai bună, completă. În fapt, deși drepturile omului sunt considerate universale, iar
oamenii se nasc egali şi se bucură de drepturi egale, nu toți au aceleași posibilități
să-şi reclame şi să-şi exercite drepturile la nivelul corespunzător, astfel că există
tendinţa de a se crea inegalități, de a se afirma drepturile unor grupuri în dauna altora,
de a se exclude unele comunități de la exercitarea deplină a drepturilor omului.
1
2

Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” - București
Così li definisce Socrate în: Senofonte, Memorabili I.6.13;
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Platon şi Aristotel au dezvoltat ideea, postulând că: „din punct de vedere
natural oamenii sunt egali şi numai prin lege devine cineva liber sau sclav”.3
În secolele XVII-XVIII, raționaliștii reușesc să pună bazele ştiinţifice ale
doctrinei drepturilor individuale ale omului, substituind revelația cu rațiunea, din
această școală dezvoltându-se ulterior teoria contractului social4. Școala istorică
contestă teoria drepturilor naturale imanente şi recunoaște importanța libertăților
individuale, precum şi necesitatea justiției sociale în forma organizată a societăţii.5
De reţinut că, în sistemul acuzatorial şi în special la greci şi la romani, apărarea
era exercitată de profesioniști.
La romani, la început, asistența în justiție era îndeplinită de către patroni pentru
clienții lor, apoi de oratores, care pledau în favoarea litiganților.
Astfel:
1. Acestora li s-au asociat ulterior jurisconsulții, ce lămureau litigiul în fapt şi
în drept, pe baza legilor şi principiilor de drept;
2. În timp, cele două funcții au fost contopite într-o singură persoană, numita
avocat;
3. Avocatul îmbină arta oratoriei cu ştiinţa dreptului.
De asemenea, din oficiul aristocratic şi gratuit, avocatura dobândește
caracteristica esenţială a unei profesiuni.
În timpul Republicii, la romani şi la greci, avocații s-au ridicat la cele mai înalte
demnități, bucurându-se de cel mai mare prestigiu. În perioada Imperiului Roman,
avocatura a fost organizată în ordine profesionale sau organizaţii profesionale,
denumite consorții sau corporații, în care erau înscriși avocații.
În sistemul inchizitorial6, căruia îi erau specifice probele legale, judecătorul
având rol predominant, procedura era scrisă, funcțiile procesuale nefiind separate,
existând concepția că inculpatul este obiectul şi nu subiectul procedurii, funcţia de
apărare era lipsită de orice garanție, judecătorul fiind şi apărător.
În sistemul acuzatorial modern (procedural mixt), apărarea şi avocatul
dobândesc o dezvoltare accentuată. În realizarea justiției penale, respectarea drepturilor
și intereselor legitime ale indivizilor are o conotație privată şi o alta publică.7 Astfel,
dacă societatea, prin forma sa organizată - statul, are dreptul şi interesul ca cel ce
a săvârșit o faptă penală să fie pedepsit, potrivit culpei, periculozității și vinovăției
sale, inculpatul are interesul şi dreptul să-şi dovedească nevinovăția sau gradul de
Aristotel: Quod principi placuit legis habet vigore ;
A se vedea Murray N. Rothbard, Power and Market, ed. a doua, Kansas City, Sheed Andrews and McMeel, 1977,
p. 237-238;
5
Apărarea legii naturale clasice datorată lui Leo Strauss şi asaltul său împotriva teoriei individualiste a drepturilor
naturale se găsesc în lucrarea acestuia Natural Rights and History, Chicago, University of Chicago Press, 1953;
6
Acest sistem întâlnit în formă rudimentară încă din antichitate, când puterea publică înfăptuiește justiția represivă, capătă o deplină dezvoltare în dreptul canonic de unde a fost împrumutat de justiția laică. Denumirea sa este
împrumutată de la instituția INCHIZIŢIEI înființată de Papa INOCENŢIU al III-lea, pe baza normelor fixate în
Conciliul de la Latran (1215) şi definitiv organizată de Papa GRIGORIE al IX-lea, având în Spania cea mai largă
aplicabilitate;
7
S. Kahane, Drept procesual penal, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 15:
3
4
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vinovăție, astfel încât să nu primească o sancțiune mai aspră decât i se cuvine.
Societatea este interesată să nu fie pedepsiți nevinovații, să poată realiza
dreptatea, să poată asigura ordinea în justiție, pentru a asigura liniștea publică şi
ordinea de drept, cu garantarea drepturilor și libertăților indivizilor, cu respectarea
dreptului la apărare, cu garantarea dreptului de a avea un proces echitabil şi corect.8
Acestea sunt motivele pentru care este necesar un sistem eficient de garanții,
mai ales că acuzatorul public, prin calitatea de subiect procesual oficial, pregătirea
sa tehnică şi mijloacele pe care le are la îndemână, se află într-o evidentă şi netă
superioritate faţă de inculpat. 9
Prin recunoașterea şi garantarea exercitării efective a dreptului la apărare a
inculpatului, prin asistarea sa de către un avocat cu pregătirea adecvată ca cea a
acuzatorului, se armonizează cele două interese publice (acuzarea şi apărarea).
Rațiunea (şi esența) apărării o constituie salvgardarea acestor interese ale societăţii
şi individului, pentru o cât mai bună realizare a justiției penale şi a apărării sociale,
a ordinii de drept într-un stat de drept cu pretenții democratice cum este ţara noastră.
Apărarea, ca noțiune, presupune activitatea desfăşurată de către o persoană
în vederea valorificării intereselor sale legale care i-au fost lezate şi de a combate
acuzațiile ce i se aduc acestei persoane.
Dreptul la apărare constă în facultățile sau posibilitățile recunoscute prin lege
persoanelor, de a-şi valorifica interesele legitime încălcate şi de a se apăra împotriva
unor învinuiri ce i se aduc, fie drepte, fie nedrepte.
Ca principiu de drept, dreptul la apărare se interferează cu principiul legalității,
al libertății persoanei, al echităţii, al justiției şi al responsabilității.
2. Natura juridică
Sub aspectul naturii juridice, într-o opinie, se apreciază că apărătorul ar fi un
„alter ego al inculpatului”, „urechea şi gura juridică a inculpatului”, „eul formal
al inculpatului”.
Potrivit altor autori,10 apărătorul ar fi reprezentantul inculpatului, în sensul că
ar interveni în procesul penal în numele şi în interesul acestuia. Poate fi definit şi
în acest fel, însă el, apărătorul, dezvoltă o activitate autonomă, în nume propriu,
asistându-l pe inculpat;
Alți teoreticieni11 ai dreptului l-au asimilat substitutului procesual, întrucât ar
interveni în procesul penal în baza unei facultăți conferite direct de lege, lucrând în
nume propriu şi având un drept procesual propriu, dar pentru interesul altuia.
V. Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 47;
Moroianu Zlătescu Irina, Drepturile omului - un sistem în evoluţie, Editura I.R.D.O, Bucureşti, 2008, p. 119 –
120;
10
Gheorghita Mateut, Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p.43;
11
N. Voicu, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. Paidea, 1998, p. 55;
8
9
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În alte concepții12, apărătorul ar fi un consorte processuale al inculpatului, ambii
constituind „o parte procesuală unică reprezentată de două organe”, activitățile lor
întregindu-se tehnic una pe alta, fiecare însă păstrându-şi autonomia de conduită,
astfel că, avocatul nu poate fi considerat practic un consorte procesuale.
Într-o altă opinie13, se indică numai felul activităţii apărătorului, în sensul că el
ar fi asistentul, consultantul juridic al inculpatului.
În realitate, activitatea desfăşurată de apărător este un serviciu de necesitate
publică pentru realizarea justiției penale şi a apărării sociale, acestea fiind şi
elementele ce determină natura juridică a apărării. Nu trebuie uitat nici rolul deosebit
de important al avocatului în procesul civil, pentru realizarea actului de justiție.
Prin menirea şi importanța sa, apărarea trebuie considerată o adevărată
instituție de interes public de o egală importanţă cu cea a Ministerului Public. Credem
că, rolul apărării este tot atât de nobil ca şi cel al acuzării, societatea fiind deopotrivă
interesată ca cele două oficii să poată participa la realizarea justiției represive, prin
asigurarea unei egalități de drepturi şi garanții procesuale pentru aceste instituții,
deoarece numai printr-o asemenea egalitate se poate ajunge la un act de dreptate
judicios efectuat.
Așadar, suntem îndreptățiți să credem că o asemenea opinie ar trebui
împărtășită de către cei din Ministerul Public, persoane detentoare de putere şi
prezumată înțelepciune. Reflectarea în legislaţia internă a dreptului la apărare a
învinuitului şi inculpatului după 1990 și până în 2006, conformându-se Declarației
Universale a Drepturilor Omului şi Pactului internaţional privind drepturile civile
şi politice, Constituția din 1965, prin art. 31 alin. 3, a înscris dreptul de apărare între
drepturile şi libertățile fundamentale ale cetățeanului, în Codul pr. pen. românesc din
1968, fiind recunoscut chiar ca regulă de bază a procesului penal.
După decembrie 1989, prin modificările succesive aduse C. pr. pen., au fost
legiferate importante garanții ale dreptului la apărare, încercându-se astfel crearea
unui cadru juridic adecvat exercitării depline a drepturilor procesuale de către părtile
din procesul penal14.
Primul pas în încercarea de a armoniza legislaţia internă cu cea internaţională
a fost făcut prin adoptarea Constituției, în anul 1991,15 în art. 24 statuându-se explicit
că; “dreptul la apărare este garantat şi în tot cursul procesului, părtile au dreptul să
fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu”.
Modalitățile concrete de eficientizare a dreptului la apărare, recunoscut părților
în procesul penal, sunt consacrate în art. 10 NCPP. şi în alte dispoziții dispersate în
capitolele ce reglementează diferite instituții procesuale.
În procesul penal, unde ilicitul penal reprezintă una din cele mai grave încălcări
I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed, Universul Juridic, 2011, p. 60;
B. Micu, Drept procesual penal, Partea generală, Ed. Hamangiu, 2013, p. 38;
14
William Brînză, The new penal code, European union requirment or necessitz for Romania în Revista AGORA
Internaţional Journal of Juridical Sciences (AGORA IJJS), Nr. 3 din 2013, p. 58
15
Constituția României, din anul 1991.
12
13
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ale ordinii de drept, este pe deplin justificată preocuparea legiuitorului şi a doctrinei
juridice pentru garantarea şi exercitarea deplină, cu mijloace juridice, a dreptului de
apărare.
După cum este cunoscut, infracțiunea are repercusiuni atât în planul răspunderii
penale a autorului, dar şi asupra părții vătămate, părții civile şi părții responsabile
civilmente.16 Necesitatea garantării dreptului la apărare şi exercitării efective a
acestuia a apărut din cauza lipsei de cunoștințe de specialitate şi a posibilităților
restrânse de a contribui la aflarea adevărului a persoanelor a căror răspundere este
antrenată prin săvârșirea infracțiunii, precum şi a celor care au fost prejudiciate prin
aceasta.
3. Concluzii
Preocuparea legiuitorului pentru garantarea si exercitarea deplină, cu mijloace
juridice, a dreptului la apărare în procesul penal se justifică prin aceea că ilicitul
penal reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale ordinii de drept, cunoscută
sub denumirea specifică de infracțiune.
Atât angajarea răspunderii penale a unui inculpat, cât și obligarea sa şi a
altor persoane chemate, conform legii, să răspundă din punct de vedere civil pentru
prejudiciile cauzate, se pot face numai pe bază de probe din care să rezulte săvârșirea
faptei cu vinovăție de către respectivele persoane, cauzarea unui prejudiciu
cuantificabil.
Deci, organele judiciare în cadrul procesului penal au obligaţia de a asigura
aflarea adevărului cu privire la faptele și împrejurările cauzei, precum si cu privire
la persoana făptuitorului. Prin recunoașterea şi garantarea dreptului la apărare,
legiuitorul impune organelor judiciare obligaţia de a-l asigura efectiv părților din
procesul penal, în vederea stabilirii adevărului, astfel încât pedeapsa pentru infractor,
răspunderea civilă a acestuia și a părții responsabile civilmente, pe de o parte, cât și
drepturile părții vătămate și ale părții civile, pe de altă parte, să fie pe deplin dovedite
sub toate aspectele, beneficiind de sprijinul avocaților aleși sau numiți din oficiu în
condiţiile legii.
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ACȚIUNEA PENALĂ
ÎN LUMINA MODIFICĂRILOR ADUSE
PRIN NOUL COD PENAL ȘI COD
DE PROCEDURĂ PENALĂ
Jurist-mediator Andreea Catalina LUNGU
THE CRIMINAL ACTION IN THE LIGHT OF THE CHANGES
BROUGHT BY THE NEW CRIMINAL CODE AND THE NEW CODE OF
THE CRIMNAL PROCEEDINGS
Résumé
On analyse les modifications menées par le nouveau Code pénale et
par le nouveau Cod de procédure en ce qui concerne l’exercice de l’pénale
pendant la phase de poursuite pénale et dans la phase de jugement et des
solutions disposées.
Mots-clefs : action pénale, processus pénale, infraction, coulabilité, respon
sabilité pénale, saisir le parquet, saisir de l’instance, solution prononcées par
l’instance.
1. Noțiune. Definiţie. Delimitări

P

rin săvârșirea unei infracțiuni1 ia naştere un conflict concret de drept
substanţial penal între societate (reprezentată prin stat), pe de o parte, şi
autorul/coautorii/complicii ori instigatorii infracţiunii, pe de altă parte.
Rezolvarea conflictului penal stă sub semnul oficialităţii2, fapt ce face ca el să
fie dedus în mod obligatoriu spre soluţionare organelor judiciare competente, pentru
ca, în situaţia în care cel care a săvârşit infracţiunea este găsit vinovat, să fie tras la
răspundere penală.
Instrumentul juridic cu ajutorul căruia se realizează tragerea la răspundere
penală în scopul aplicării unei pedepse3 se numeşte acţiune penală4. Cu alte cuvinte,
Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, care este săvârşită cu vinovăţie, nejustificata si imputabila
persoanei care a savarsit-o art. 15 c. pen..
2
I. Neagu, op.cit., pag. 160.
3
Pedeapsa este o măsură de constrângere aplicată în scopul reeducării condamnatului şi al prevenirii săvârşirii de
noi infracţiuni.
4
Pentru alte definiţii a se vedea Gr. Theodoru, L. Moldovan, “Procedura penală română”, vol 1, Ed. Omnia Uni
1
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acţiunea penală este instrumentul prin care infractorul este făcut să răspundă (penal)
pentru săvârşirea infracţiunii. Cum infracțiunea este singurul temei al răspunderii
penale (art. 15 alin. 2 C. pen.) urmează că dreptul de a trage la răspundere penală
(adică dreptul la acţiune penală) izvorăşte din săvârşirea infracţiunii. Acţiunea
(penală), ca ansamblu de mijloace puse la dispoziţia organelor de stat abilitate să o
folosească, există virtual în normă, independent de săvârşirea vreunei infracţiuni5,
lucrurile fiind din acest punct de vedere similare cu cele privitoare la acţiunea civilă.
Acţiunea penală se delimitează de procesul6 penal care este definit ca activitatea
reglementată de lege, desfăşurată de organele competente cu participarea părţilor şi
altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie
infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită
potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere
penală7. De asemenea, se delimitează şi de fazele8 procesului penal respectiv de
urmărirea penală, judecată şi punerea în executare a hotărârii judecătoreşti.
2. Condiţiile9 acţiunii penale
2.1. Condiţiile de existenţă
A. Obiectul acţiunii penale
Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor
care au săvârşit infracţiuni (art. 14 alin.(1) C.proc.pen.), ea putându-se exercita în
tot cursul procesului penal (art. 14 alin.(3) C.proc.pen.)
Nu trebuie să se confunde obiectul acţiunii penale (enunţat mai sus) cu scopul
acesteia (aplicarea unei sancţiuni penale)10, căci altfel exerciţiul ei s-ar reduce numai
la faza de judecată, ceea ce nu corespunde realităţii.
B. Subiectele acţiunii penale
Sunt subiecte ale acțiunii penale, subiectele raportului juridic substanţial de
conflict, însă în ordine inversată: statul (subiect pasiv al infracţiunii) devine subiect
activ al acţiunii penale, deoarece el este titular al dreptului de a cere respectarea
legii penale, drept încălcat prin săvârşirea infracţiunii; infractorul (subiect activ al
– S.A.S.T”, Braşov, 1998, pag. 104;
5
I. Neagu, op.cit., pag. 161.
6
Cuvântul proces derivă din cuvântul latin “processus” care semnifică înaintare, progres. El indică aşadar mişcarea, acţiunea, activitatea ce trebuie să se desfăşoare pentru aplicarea dreptului penal: descoperirea, prinderea,
cercetarea şi judecarea celor care săvârşesc infracţiunea.
7
I. Neagu, op.cit., pag. 1.
8
Fazele procesului penal sunt diviziuni ale acesutia, în car îşi desfăşoară activitatea o anumită categorie de organe
judiciare în îndeplinirea atribuţiilor ce se înscriu în funcţia lor procesuală şi după epuizarea cărora pot fi date anumite
soluţii privind cauza penală.
9
Sau factori ori termeni cum mai sunt denumite de unii autori.
10
I.Neagu, op.cit., pag. 162.
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infracţiunii) devine subiect pasiv al acţiunii penale11.
C. Scopul (sau cauza) acţiunii penale
Constă în aplicarea sancţiunii prevazută de lege pentru infracţiunea comisă.
2.2. Condiţiile de exerciţiu
A. Temeiul acţiunii
Se prezintă sub două modalităţi: temeiul de fapt (fapta ilicită) şi temeiul de
drept (norma juridică în care este prevăzut dreptul la acţiune în cazul săvârşirii faptei
ilicite).
B. Aptitudinea funcţională a acţiunii penale
Aptitudinea funcţională a acţiunii penale reprezintă capacitatea, ei de a
permite tragerea la răspundere penală a celui ce se face vinovat de săvârşirea unei
infracţiuni.
Aceasta trebuie să existe atât în momentul în care acţiunea penală este pusă în
mişcare, precum şi pe tot parcursul desfăşurării procesului penal12.
Există însă anumite cazuri în care legea exclude sau înlătură aptitudinea
funcţională: situaţiile prevăzute de art. 16 lit. a.-j. C. proc pen., când acţiunea penală
nu poate fi pusă în mişcare sau, dacă a fost pusă în mişcare, nu mai poate fi exercitată13.
3. Trăsăturile acţiuni penale
A. Acţiunea penală este o acţiune socială, fiindcă aparţine societăţii care o
exercită prin intermediul organelor statului, investite în acest sens. Se mai spune că ea
aparţine statului. Statul o exercită şi dispune asupra ei (de ex., prin amnistie, inclusiv
în situaţia în care aceasta se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate);
B. Acţiunea penală este obligatorie, căci trebuie pusă în mişcare în mod
necesar ori de câte ori s-a săvârşit o infracţiune. În toate situaţiile în care organele
juridiciare au fost sesizate despre săvârşirea unei infracţiuni şi sunt probe şi indicii
temeinice despre săvârşirea ei, ele sunt obligate să pună în mişcare şi să exercite
acţiunea penală în vederea tragerii la răspundere penală a celor vinovaţi14. Principiul
Căpătând denumirea de inculpat.
Gh. Nistoreanu ş.a., “Manual de Drept procesul penal”, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999, pag. 57.
13
Ibidem
14
Conform art. 86 din legea cadru nr. 137/1995 privind protecţia mediului, aşa cum a fost modificat prin art. I,
pct. 83 al OUG nr. 91/20.06.2002 “Constatarea şi cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de către organele de
urmărire penală, conform competențelor legale. Descoperirea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, de către
personalul împuternicit din cadrul autorităților competente pentru protecţia mediului, a săvârșirii oricăreia dintre
11

12
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oficialităţii (legalitatea procesului penal art. 2 C.proc.pen.).
Oficialitatea acţiunii penale încetează, dacă aceasta îşi pierde aptituidinea
funcţională.
C. Acţiunea penală este indisponibilă, în sensul că odată pusă în mişcare ea
nu mai poate fi oprită, trebuind continuată până la epuizarea ei, respectiv până la
soluţionarea definitivă a cauzei. Stingerea ei înaintea epuizării nu este posibilă decât
în cazurile legale de excludere sau de înlăturare ale atitudinii funcţionale a acţiunii
penale.
D. Acţiunea penală este indivizibilă, ea extinzându-se asupra tuturor celor care
au participat la săvârşirea infracţiunii, ca o consecinţă a unităţii infracţiunii. Acţiunea
penală se pune în mişcare şi se exercită faţă de participanţii cunoscuţi în momentul
pornirii procesului penal. În caz de descoperire şi a altor participanţi pe parcursul
procesului, acţiunea penală va fi extinsă şi asupra acestora. Extinderea poate interveni
atât în faza de umărire penală, cât şi în timpul judecăţii15.
E. Acţiunea penală este individuală, ca o consecinţă a principiului că
răspunderea penală este personală. Aşadar, ea va fi exercitată, numai împotriva
persoanelor care au comis o infracţiune. Legea procesual penală nepermiţând nici
unei persoane să se substituie ca subiect pasiv al acţiunii penale, alături de inculpat
sau în locul acestuia.
4. Aspecte critice privind acţiunea penală
Multitudinea activităţilor procesuale ce se întreprind în vederea realizării
obiectivului acţiunii penale gravitează în jurul următoarelor aspecte cheie: punerea
în mişcare a acţiunii penale; exercitarea acţiunii penale; “incidente” procesuale
care afectează acţiunea penală.
A. Punerea în mişcare a acţiunii penale
Acţiunea penală devine exercitabilă, în principiu, imediat, după săvârşirea
unei infracţiuni. Pentru a putea fi exercitată însă, trebuie ca mai întâi să fie pusă în
mişcare. Spre deosebire de urmărirea penală, care poate fi declanşată şi numai “in
rem” (cu privire la faptă), acţiunea penală se declanşează atât “in rem” (cu privire la
faptă) cât şi “in personam” (cu privire la infractori).
Punerea în mișcare a acţiunii penale se poate realiza numai din momentul
în care sunt probe suficiente despre: infracţiune, persoana care a săvârşit-o şi
vinovăţia acesteia.
infracțiunile prevăzute la art. 85 se aduce îndată la cunoștința organului de urmărire penală competent, potrivit
legii de procedură penală”.
15
Caracterul indivizibil al acțiunii se manifestă şi în cazurile de plângere prealabilă a persoanei vătămate, situaţie în
care fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanților, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut sau se menţine
numai pentru unul dintre aceștia. O excepţie a indivizibilităţii acţiunii apare numai în varianta împăcării părţilor, care
fiind personală, produce efecte numai faţă de cei între care a intervenit.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

133

UNIVERS JURIDIC
Conform art. 14 alin. (2) C. proc. pen., acţiunea penală se pune în mişcare prin
actul de inculpare prevăzut de lege, respectiv prin: ordonanță și rechizitoriu.
Competenţa de a pune în mişcare acţiunea penală revine:
- în general, procurorului care o face prin ordonanţă (art. 305 pct. 2 C.proc.
pen. în timpul urmăririi penale16) și rechizitoriu (art. 327 lit. a și art. 311 pct. 5
C.proc.pen. la și până la terminarea urmăririi penale)
- (oarecum) excepţional, instanţei de judecată care o face prin încheiere,
în cazul plângerilor prealabile adresate direct instanţei de judecată (art. 386 pct. 2
C.proc.pen.) şi în cazul extinderii acţiunii penale pentru alte acte materiale.
B. Exercitarea acţiunii penale
Prin exercitarea acţiunii penale se înţelege susţinerea ei ca expresie a tragerii
la răspundere penală a inculpatului în vederea sancţionării lui.
Acţiunea penală nu se epuizează o dată cu rămânerea definitivă a condamnării.
Ea se exercită, continuă, în mod normal, până la executarea deplină a pedepsei, adică
până la împlinirea scopului său.
Sarcina exercitării acțiunii penale revine subiectelor active ale acesteia, putând
fi exercitată în tot cursul procesului penal.
Exercitarea acțiunii penale constă în realizarea activităţilor ce ţin de efectuarea
probaţiunii în cauza penală, luarea anumitor măsuri procesuale, formularea de cereri,
ridicarea de excepţii, condamnarea sau achitarea inculpatului, executarea pedepsei etc.
C. “Incidente” procesuale care afectează acţiunea penală
Potrivit art. 314 C.proc.pen., procurorul dispune prin ordonanță, clasarea sau
renunțarea la urmărire penală.
Când, în cursul urmăririi penale, se constată vreunul din cazurile de stingere a
acțiunii penale prevăzute de art. 16 C.proc.pen., procurorul, la propunerea organului
de cercetare penală sau din oficiu, în temeiul art. 17 pct. 1, dispune:
a. clasarea;
b. renunțarea la urmărire penală, când există învinuit sau inculpat în cauză;
c. suspendare a urmăririi penale (art. 312 pct. 1, 2 și 3 din C.proc.pen.)
În cursul judecății, acțiunea penală se stinge odată cu rămânerea definitivă a
hot. de condamnare când se constată vreunul din cazurile prevăzute de art. 16 C.proc.
pen. în baza art. 17 pct. 2 C.proc.pen. instanţa de judecată pronunţă:
a. renunțare la aplicarea pedepsei;
b. amânarea aplicării pedepsei;
c. achitare;
d. încetare a procesului penal.
16

Din oficiu sau la propunerea organului de cercetare penală.
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5. Concluzii
Existenţa unui raport de drept între stat şi infractor presupune dreptul statului
de a folosi acţiunea penală ȋmpotriva infractorului dar şi obligaţia infractorului de
a răspunde pentru faptele sale, de a execută pedeapsa aplicată şi dreptul de a se
apară. Astfel, NCPr.P reglementează în mod explicit acţiunea penală, iar dreptul
de apărare al inculpatului ia naștere odată cu punerea în mișcare a acțiunii penale,
temeiul acesteia regăsindu-se în principiile de baza ale procesului penal, şi anume :
contradictorialitatea, aflarea adevărului şi asigurarea dreptului la apărare.
Procurorul este cel care pune în mișcare acţiunea penală care ia naștere prin
adoptarea normei de drept penal.
Dispozițiile art. 15 NCPr..P stabilesc două condiţii de punere în mișcare a
acțiunii penale şi de exercitare a acesteia, doctrina reținând o a treia - acţiunea penală
referindu-se la o persoană determinată, certă, având în vedere că răspunderea penală
este personală.
De asemenea, noile dispoziții introduc, alături de celelalte principii, şi
principiul oportunității urmăririi penale, înlăturându-se astfel cazul prevăzut de
art.10, lit.b/1 C.pr.pen .
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SOLUŢIONAREA PAŞNICĂ
A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE
PRIN MIJLOACE CU CARACTER
JURISDICŢIONAL
Conf. univ. dr. Luminiţa DRAGNE1
Rezumat
În relaţiile dintre state pot apărea neînţelegeri şi, oricât de legitime
ar fi interesele unuia dintre state, acestea nu pot fi apărate prin intermediul
forţei, ci prin mijloacele paşnice pe care le oferă dreptul internaţional.
Reglementarea paşnică a neînţelegerilor reprezintă o îndatorire
fundamentală, potrivit dreptului internaţional, care impune statelor să-şi
rezolve diferendele dintre ele prin mijloace paşnice pentru ca pacea să nu
fie încălcată. Unele dintre mijloacele paşnice puse la dispoziţia statelor sunt
cele cu caracter jurisdicţional, adică atunci când soluţionarea diferendului
este supusă de către statele părţi unui organ arbitral sau judiciar, a cărui
hotărâre, aceste state se obligă să o accepte şi să o execute.
Cele două modalităţi - arbitrajul internaţional şi justiţia internaţională
- se caracterizează prin faptul că procedura de soluţionare are un caracter
contradictoriu şi garantează egalitatea părţilor şi dreptul lor la apărare.
Cuvinte cheie: diferend, soluţionare paşnică, arbitraj internaţional, justiţie
internaţională.
THE PEACEFUL SETTLEMENT OF THE INTERNATIONAL
DISPUTES TROUGH JURISTIC MEANS
Abstract
Disagreements can occur in the relations between states and, no matter
how legitimate the interest of each state might be, it shall not be defended by
the use of force, as the peaceful means of settlement of disputes provided for
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, e-mail: lumidragne@
gmail.com
1
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in international law shall be applied.
The peaceful settlement of disputes represents a fundamental duty
according to international law, which requires that states resolve their
disagreements by peaceful means, in order to prevent all breaches of the peace.
The peaceful means of settlement of disputes enshrined in international law
to which states can resort include those which have a judicial character that
is the resolution of the disagreement is submitted by the states parties to the
award of an arbitrary or jurisdictional organ. The decisions of these organs
are binding upon the parties on dispute and are enforceable by execution.
The two means, the international arbitration and the international
justice are characterized by the fact that the procedure for the settlement has
a contradictory character and guarantees the equality of the parties and their
right to protect their interests.
Keywords: dispute, peaceful settlement, international arbitration, international justice.
Introducere

Î

n raporturile dintre state pot apărea neînţelegeri sau probleme litigioase,
pentru desemnarea cărora frecvent se foloseşte termenul de diferend.
Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională, în anul 1924, a definit diferendul
ca fiind „un dezacord asupra unei probleme de drept sau de fapt, o opoziţie de teze
juridice sau de interese între state”2.
Foarte multă vreme, statele şi-au rezolvat diferendele dintre ele aproape
exclusiv prin război, considerat un mijloc legal de soluţionarea a conflictelor dintre
acestea.
Până la înfiinţarea Societăţii Naţiunilor, dreptul la război era considerat ca o
manifestare normală a suveranităţii şi mijloc de soluţionare a diferendelor, dar Pactul
Societăţii nu interzicea în întregime recurgerea la război, ci îşi propunea printre
principalele sale scopuri, acela de a veghea la menţinerea păcii şi de a oferi cadrul
instituţional al unei organizaţii în vederea evitării războaielor, aducându-se limitări
competenţei statelor de a recurge la război.
În perioada următoare, au fost încheiate o serie de tratate internaţionale care
cuprindeau prevederi cu privire la nerecurgerea la război şi folosirea mijloacelor
paşnice de reglementare a diferendelor3. Cel mai important dintre acestea este
„Tratatul multilateral pentru renunţarea la război”, cunoscut sub denumirea de Pactul
R. Miga-Beştelui, Drept internaţional – Introducere în dreptul internaţional public, Ediţia a III a, Ed.All Beck,
Bucureşti, 2003, p. 332.
3
Acordurile de la Locarno (Elveţia), adoptate de Anglia, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Cehoslovacia şi Polonia,
la Conferinţa de la Locarno din 5 – 16 octombrie 1925 şi semnate la Londra la 1 decembrie 1925, conţineau dispoziţii cu privire la supunerea diferendelor juridice arbitrajului sau Curţii Permanente de Justiţie Internaţională, iar a
diferendelor politice Consiliului Ligii Naţiunilor.
2
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Briand-Kellogg, din 26 august 19284, care proclama că diferendele dintre statele părţi
urmează să fie rezolvate numai prin mijloace paşnice. Intrarea în vigoare a Cartei
O.N.U. a reprezentat, prin caracterul său de tratat internaţional, un moment crucial
în afirmarea principiului soluţionării paşnice a diferendelor. În art. 1 din Cartă, se
precizează că unul dintre scopurile Naţiunilor Unite este şi acela de a înfăptui, prin
mijloace paşnice „aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter
internaţional care ar putea duce la o încălcarea a păcii”
Mijloacele paşnice de rezolvare a diferendelor internaţionale dintre state sunt
considerate astăzi instituţii de drept internaţional5, la care statele au obligaţia să
recurgă pentru rezolvarea litigiilor dintre ele, fără a folosi forţa sau ameninţarea cu
forţa. Războiul, ca fenomen social, arăta Nicolae Titulescu, trebuie prohibit, întrucât
acesta nu poate constitui un mijloc eficient de soluţionare a neînţelegerilor dintre
state. „Războiul – aprecia N. Titulescu - nu este niciodată, dar într-adevăr niciodată,
soluţia unui conflict”6.
Oricât de legitime ar fi interesele unui stat, acestea nu pot fi apărate prin
intermediul forţei, ci prin mijloacele paşnice pe care le oferă dreptul internaţional.
Folosirea acestora are ca temei negocieri între statele parţi la conflict, uneori
făcându-se apel şi la ajutorul altor state, însă rezolvarea diferendului depinde de
acordul părţilor. Mijloacele paşnice au fost grupate, în literatura de specialitate7, în
trei categorii: mijloace politico-diplomatice (tratativele, bunele oficii, medierea,
ancheta, concilierea); mijloace cu caracter jurisdicţional; procedura de reglementare
a diferendelor prin intermediul organizaţiilor internaţionale şi al organizaţiilor
regionale.
Statele pot recurge la oricare din mijloacele paşnice menţionate, fără a li se
impune acceptarea unui anumit mijloc de rezolvare paşnică a diferendelor.
În toate cazurile, diferendele internaţionale trebuie soluţionate pe baza egalităţii
suverane a statelor şi în conformitate cu principiul liberei alegeri a mijloacelor8.
Mijloace cu caracter jurisdicțional
Un rol important în soluţionarea diferendelor pe cale paşnică revine mijloacelor
cu caracter jurisdicţional: arbitrajul internaţional şi justiţia internaţională. Art. 33
din Cartă, arată că statele părţi la un diferend „a cărui prelungire ar putea pune
în primejdie menţinerea păcii şi securităţii internaţionale” trebuie să caute să-l
Semnat la Paris, tratatul a intrat în vigoare la 24 iulie 1929. Până înainte de cel de-al doilea război mondial (1939),
la acest tratat erau părţi 63 de state. România a aderat la tratat în anul 1929.
5
L. Delbez, Manuel de droit international public: droit général et droit particulier des Nations Unies, Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1951, p. 268.
6
N. Titulescu, Dinamica păcii, în Documente Diplomatice, Ed. Politică, Bucureşti, 1967, p. 296.
7
A se vedea D. Mazilu, Drept internaţional public, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 308 şi urm.; R.
Miga-Beşteliu, Drept internaţional – Introducere în dreptul internaţional public, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 304;
S.G. Hantjissalates, O.N.U. Rolul său în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
1997, p. 27; D. Popescu, A. Năstase, Drept internaţional public, Ed. “Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1997, p. 321 ş.a.
8
N. Ecobescu, V. Duculescu, Dreptul internaţional public, Ed. Hyperion, Bucureşti, 1993, p.132.
4
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soluţioneze prin mijloacele politico-diplomatice enumerate, dar şi prin „arbitraj” sau
„pe cale judiciară”.
Aceste două modalităţi, care se caracterizează prin faptul că procedura de
soluţionare are un caracter contradictoriu şi trebuie să garanteze egalitatea părţilor
şi dreptul lor la apărare, au ca finalitate pronunţarea unei hotărâri, întemeiată pe
considerente de drept, care este obligatorie pentru părţile în litigiu.
În jurisdicția internaţională, spre deosebire de justiția internă, statele, întrucât
sunt purtătoare de suveranitate, se pot adresa unor organe de jurisdicţie internaţională
doar în situaţii excepţionale, cu respectarea unor condiţii riguros reglementate de
normele internaţionale9; jurisdicţia este facultativă, în sensul că statele nu pot fi
chemate în faţa organelor menţionate decât cu consimţământul lor dat expres.
Arbitrajul internaţional. Arbitrajul10 constă în soluţionarea unui diferend între
state de către o persoană sau un organ stabilit de părţi, şi a cărei hotărâre, potrivit unui
acord prealabil al părţilor, are valoare obligatorie.
Arbitrajul este facultativ, în sensul că statele nu sunt obligate să recurgă la
acest mijloc de soluţionare paşnică a diferendului. În virtutea suveranităţii, statele
trebuie să aibă libertatea de a alege mijlocul de soluţionare pe care îl consideră
corespunzător intereselor lor.
Acordul dintre părţile într-un diferend, prin care acestea convin să recurgă
la arbitraj, în vederea reglementării unui litigiu existent, poartă denumirea de
compromis. Consimţământul de a recurge la arbitraj, inclus într-un tratat, pentru un
diferend eventual, susceptibil să intervină între statele contractante, în legătură cu
executarea tratatului respectiv, se numeşte clauză compromisorie.
Statele au libertatea de a alege forma de arbitraj sau arbitrii11 şi pot formula
unele rezerve privind aria de aplicare a arbitrajului (competenţa organului arbitral).
Procedura arbitrală era reglementată pe larg de Convenţiile de la Haga din
1899 şi 1907 cu privire la rezolvarea paşnică a diferendelor.
olul principal în realizarea procedurii arbitrajului a fost conferit Curţii Permanente de Arbitraj, a cărei înfiinţare a
fost prevăzută în Convenţia de la Haga din 1907. Această Curte funcţionează şi în prezent la Haga şi este constituită
R

din trei organe: Consiliul Permanent Administrativ, Biroul Internaţional al Curţii şi Curtea de Arbitraj propriu-zisă12.
Activitatea acestei instanţe arbitrale este încă destul de redusă.

R. Miga-Beşteliu, op. cit., p. 312.
Instituţia este cunoscută încă din antichitate şi a fost practicată, la început, de către cetăţile greceşti; recurgerea
la arbitraj era prevăzută în tratate. În Evul Mediu, arbitrajele erau încredinţate, în special, Papei, dar uneori şi suveranilor, în relaţiile dintre vasalii lor. În Epoca Modernă, arbitrajul se dezvoltă, se adoptă un număr mare de tratate şi
convenţii de arbitraj. Un moment important îl constituie adoptarea Convenţiei de la Haga din 1907 pentru aplanarea
conflictelor internaţionale care a completat Convenţia cu acelaşi titlu adoptată în 1899 şi, ulterior, crearea Societăţii
Naţiunilor, sub auspiciile căreia s-a elaborat un tratat cu caracter general denumit „Actul general cu privire la reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale”, adoptat în 1928 şi intrat în vigoare în 1929, în urma ratificării sale
de 23 de state.
11
Arbitrul unic, tribunal arbitral sau tribunal arbitral mixt.
12
Curtea propriu-zisă nu este un organ permanent instituţionalizat, ci se formează în fiecare caz, prin alegerea unui
organ arbitral de către statele părţi la diferend de pe lista de personalităţi cu competenţă recunoscută, desemnate de
fiecare stat în parte la convenţie. În calitate de parte la Convenţia din 1907, România a desemnat şi ea patru arbitri
pe lista Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga.
9

10
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Indiferent de forma aleasă, procedura arbitrală prezintă două faze - una scrisă
şi alta orală -, care cuprind administrarea de probe şi susţinerile reprezentanţilor
statelor; tribunalul este abilitat să citeze martori şi să dispună expertize. Deliberările
sunt secrete, iar misiunea tribunalului încetează odată cu pronunţarea hotărârii şi
notificarea părţilor.
Referitor la forţa sentinţei arbitrale, ea obligă, din punct de vedere juridic,
statele care au recurs la arbitraj şi care s-au angajat să o execute, deci ea produce
efecte numai între părţi şi se bucură de autoritatea lucrului judecat13.
De altfel, în art. 37 din Convenţia de la Haga din 1907 se stabileşte că arbitrajul
internaţional are ca obiect reglementarea litigiilor dintre state prin judecători aleşi şi
„pe baza respectării dreptului”, iar recurgerea la arbitraj implică angajamentul de a
se supune sentinţei „cu bună credinţă”.
În doctrina dreptului internaţional, s-a făcut o enumerare a cazurilor14 în care
sentinţa arbitrală nu este obligatorie :
- dacă arbitrii au statuat ultra petita (adică şi-au depăşit atribuţiile);
- dacă una din părţi nu a fost ascultată şi nu şi-a putut prezenta apărările şi
probele;
- dacă sentinţa este rezultatul unei fraude a arbitrului;
- dacă sentinţa a fost pronunţată sub influenţa constrângerii sau dacă una din
părţi, în mod intenţionat şi cu rea credinţă, a determinat arbitrii să comită o eroare
materială esenţială.
Executarea sentinţelor este voluntară şi se bazează pe buna credinţă a părţilor.
Cu toate acestea, în marea majoritate a cazurilor, sentinţele arbitrale au fost efectiv
executate de către părţi15.
Justiţia internaţională. Prima instanţă de jurisdicţie internaţională a fost
Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională, înfiinţată în anul 192016, conform
Pactului Societăţii Naţiunilor. Statutul Curţii Permanente de Justiţie Internaţională
a fost aprobat de Adunarea şi Consiliul Societăţii Naţiunilor, dar Curtea a funcţionat
independent, în baza statutului său, şi nu a devenit un organ propriu al Societăţii.
Timp de 18 ani, Curtea a examinat 65 de cauze privind interesele a 30 de state,
iar în anul 1940 şi-a încetat activitatea, dar, abia în anul 1946 a fost desfiinţată în mod
expres.
Ulterior, după crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1945, ca parte
integrantă a Cartei O.N.U.17, a fost adoptat Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie
Art.81 şi 84 din Convenţia de la Haga din 1907.
G. Geamănu, Drept internaţional contemporan, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965, p. 671. Exemple,
din aceeaşi lucrare : în practica internaţională se pot cita sentința dată, în 1831, de regele Olandei în diferendul de
frontieră dintre Marea Britanie şi S.U.A. şi sentința dată, în 1909, de preşedintele Argentinei, în diferendul de frontieră dintre Bolivia şi Peru, în care s-a refuzat executarea sentințelor, pe motivul că arbitrul şi-a depăşit puterile.
15
R. Miga-Beşteliu, op. cit., p. 319.
16
A început să funcţioneze din anul 1922, având sediul permanent la Haga.
17
După cel de-Al Doilea Război Mondial, inițiatorii O.N.U. au dorit să dezvolte rolul organului jurisdicțional ce
urma să fie creat şi să-l integreze strâns în sistemul organizaţiei.
13
14
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şi a fost creată o nouă Curte. Potrivit Cartei18, toţi membrii O.N.U. sunt părţi la
Statutul Curţii. Pot deveni părţi la statut şi statele nemembre O.N.U., dar în condiţii
determinate pentru fiecare caz în parte de către Adunarea Generală, la recomandarea
Consiliului de Securitate.
Curtea Internaţională de Justiţie este organul judiciar principal al O.N.U. şi
este formată din 15 judecători, printre care nu pot fi doi cetăţeni ai aceluiaşi stat,
aleşi dintre persoanele care se bucură de cea mai înaltă consideraţie morală şi care
îndeplinesc condiţiile cerute în ţările lor de origine pentru exercitarea celor mai înalte
funcţii judiciare, sau care sunt jurişti având o competenţă recunoscută în domeniul
dreptului internaţional.
Judecătorii sunt aleşi pe o durată de 9 ani, cinci dintre ei fiind realeşi la fiecare
trei ani19.
Curtea îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt, cu excepţia vacanţelor judiciare,
membrii Curţii fiind obligaţi să fie permanent la dispoziţia acesteia.
Curtea poate judeca numai diferendele dintre state (este vorba de toate statele
membre O.N.U.), ea nu poate fi sesizată de persoane fizice sau persoane juridice
şi nici de organizaţii internaţionale. Un stat care nu este membru O.N.U. poate să
accepte jurisdicţia Curţii în condiţiile stabilite de Consiliul de Securitate al O.N.U.
Curtea poate judeca numai litigiile supuse acesteia prin acordul statelor,
întrucât competenţa ei este facultativă pentru state.
De asemenea, statele, potrivit Statutului Curţii, pot recunoaşte jurisdicţia
obligatorie a Curţii pentru diferende de ordin juridic având ca obiect : interpretarea
unui tratat; orice problemă de drept internaţional; existenţa oricărui fapt care, dacă ar
fi stabilit, ar constitui o încălcare a unei obligaţii internaţionale; natura şi întinderea
reparaţiei datorate pentru încălcarea unei obligaţii internaţionale.
Referitor la dreptul aplicabil în judecarea cauzelor supuse acesteia, Curtea,
potrivit art. 38 din Statut, va aplica : convenţiile internaţionale, fie generale, fie
speciale, care stabilesc reguli recunoscute în mod expres de statele în litigiu; cutuma
internaţională, ca dovadă a unei practici generale, acceptată ca drept; principiile
generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate, iar ca mijloace auxiliare
hotărârile judecătoreşti şi doctrina celor mai calificaţi specialişti în drept public ai
diferitelor naţiuni.
Procedura în faţa Curţii, cuprinde două faze : scrisă şi orală20; dezbaterile, de
regulă, publice, sunt conduse de preşedinte, iar în absenţa lui, de vicepreşedinte.
Hotărârile Curţii se adoptă cu majoritatea de voturi a judecătorilor care compun
Art. 93 din Carta O.N.U.
A se vedea în acest sens art. 2-5 şi art. 10 şi 13 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie.
20
Procedura scrisă, care începe după introducerea cererii de chemare în judecată, cuprinde depunerea, de către
părţile litigante, a memoriilor, contramemoriilor sau replicilor, precum şi a documentelor în sprijinul lor. Procedura
orală constă în audierea de către Curte a martorilor, experţilor şi pledoariilor reprezentanţilor părţilor în litigiu.
Limbile oficiale ale Curţii sunt franceza şi engleza. Deliberările Curţii au loc în şedinţă secretă şi rămân secrete.
Hotărârile trebuie să fie motivate, iar judecătorii rămaşi în minoritate au dreptul să alăture opiniile lor separate.
18
19
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instanţa. Hotărârile21 ei sunt obligatorii pentru părţile în litigiu şi numai pentru cauza
pe care o soluţionează, iar în cazul în care una din părţi nu îndeplineşte obligaţiile
ce decurg din hotărâre, cealaltă parte se poate adresa Consiliului de Securitate, care
poate să facă recomandări sau să hotărască alte măsuri22 pentru executarea hotărârii.
Curtea este împuternicită să emită şi avize consultative, numai în probleme
juridice, adică de drept internaţional, dacă acestea îi sunt cerute de Adunarea
Generală, de Consiliul de Securitate sau de alte organe ale O.N.U., autorizate în acest
scop de Adunarea Generală. Statele nu pot cere avize consultative.
Curtea, deoarece nu este obligată să emită avize, poate respinge în mod motivat
o cerere de aviz. Avizul consultativ nu are caracter obligatoriu, ci reprezintă o simplă
recomandare.
El nu soluţionează o cauză, motiv pentru care nu creează obligaţii pentru state
sau organizaţiile internaţionale, ci are un caracter de expertiză în materia respectivă23.
Curţii i-au fost supuse până în prezent cauze care au avut ca obiect: răspunderea
internaţională a statelor, statutul persoanelor şi protecţia diplomatică, rezervele la
tratate, litigii teritoriale, iar în ultimii ani, în special, delimitarea spaţiilor maritime
între diferite ţări.
Ca organ judiciar permanent, deşi i s-au adus şi critici (procedură greoaie,
costul ridicat al onorariilor avocaţilor, judecători aparţinând în majoritate ţărilor
dezvoltate), Curtea Internaţională de Justiţie reprezintă „un prim pas pozitiv spre
instaurarea unui regim de drept între state”24. Curtea a soluţionat o serie de diferende
importante, a prevenit mai multe conflicte armate şi a contribuit la dezvoltarea
dreptului internaţional în toate domeniile în care a fost implicată.
Cu toate acestea, Curtea nu a reuşit, aşa cum şi-au propus autorii Cartei
O.N.U., să aibă un caracter de universalitate, dovadă şi numărul redus al cauzelor
supuse jurisdicţiei sale de-a lungul timpului.
Concluzii
Renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa reprezintă veriga fundamentală
a construcţiei păcii în lume, deoarece numai pe această cale se pot construi raporturi
de încredere între naţiuni, înfăptuindu-se una din aspiraţiile cele mai luminoase ale
popoarelor: buna convieţuire, dezvoltarea paşnică, la adăpost de ingerinţele altora în
treburile interne şi externe proprii.
Principiul renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa – în indisolubilă legătură
cu celelalte principii ale dreptului internaţional – reprezintă o premisă majoră a bunei
Art. 94 din Carta O.N.U. şi art. 59 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie.
Hotărârile Curţii sunt definitive şi nu pot fi atacate, dar se poate cere revizuirea lor (art. 61 din Statut). Ea se
bucură de autoritatea lucrului judecat. Hotărârea nu este opozabilă decât părţilor în litigiu şi numai pentru cauza pe
care o soluţionează (art. 59 din Statut).
23
E. Glaser, Avizele consultative ale Curţii Internaţionale de Justiţie, în Revista Studii şi cercetări juridice,
nr.4/1967, p.544.
24
R. Miga - Beşteliu, op. cit., p. 330.
21
22
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convieţuiri internaţionale25.
Evoluţia relaţiilor internaţionale la acest început de secol şi de mileniu impune
înţelegerea necesităţii respectării principiilor şi normelor imperative ale relaţiilor
dintre state şi – cu prioritate – a principiului nerecurgerii la forţă şi la ameninţarea cu
forţa pentru soluţionarea disputelor existente.
„Nu există pe lume popor care să nu prefere pacea, dacă ea poate să-i păstreze
ceea ce posedă şi să-i asigure ceea ce râvneşte. Pacea sau războiul depind de preţul
pe care, la un moment dat, sunt dispuse să-l plătească statele pentru a-şi menţine
poziţiile lor, iar altele pentru a şi le îmbunătăţi”26.
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IAN KERSHAW – HITLER
Abstract

Asist. univ. drd. Dan CARBARĂU1

Adolf Hitler, the leader of national-socialist Germany, was a
controversial figure who reached the highest rank in the state using a mixture
of unusual oratorical talent and a charismatic personality that exceeded
human limitations by far. The large meetings organized by a magnificently
controlled propaganda, where people crowded for a chance to touch their
idol, created an aura around the Führer, an aura that only the heroes of great
legends had. But, while common Germans thought that Providence gave them
the leader that would take them to the Gardens of Eden, it was in fact the evil
will that was going to lead them, in the end, on the fields of Armageddon.
Key words: Adolf Hitler, Führer, NSDAP, charismatic authority, Weimar
Republic, Third Reich.

C

a orice istorie centrată pe un anume personaj, care a marcat prin faptele
sale o anume părticică din cronologia lumii, o biografie este o lucrare
centrată pe eveniment. Într-adevăr, actorul principal al respectivei cercetări și-a lăsat
amprenta doar asupra unor anume părți ale timpului său. Dar aceste momente au avut
rolul de a schimba, de a orienta cursul evenimentelor într-o anumită direcție. Este,
firește, întotdeauna loc de a pune întrebarea în ce măsură respectivul actor a urmărit
în mod clar atingerea unor anumite obiective sau în ce măsură cursul evenimentelor
și condiționările sociale i-au fost mai degrabă determinanții fundamentali. Ca de
obicei, în științele umaniste, nici nu cred că se poate pune problema de a alege o
singură variantă. Viața socială nu poate fi caracterizată numai în alb și negru ci, mai
degrabă, în tonuri de gri. Ceea ce revine la a spune că orice mare acțiune umană
a fost, simultan, produsul voinței individuale și al determinărilor sociale existente.
Cu atât mai mult această afirmație este valabilă în cazul liderilor politici de tip
charismatic deoarece, în cazul unui asemenea tip de lider, doar calitățile personale nu
sunt suficiente pentru a accede la putere. De fapt, așa cum bine remarca E. Cassirer,
este necesară existența unei situații de criză profundă a unei societăți date pentru ca
liderul de tip charismatic, a cărui ființă și scopuri aparțin acestei crize, să poată să
1
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se manifeste2. Asemenea exemple de lideri charismatici sunt multiple de-a lungul
istoriei dar, cu siguranță, nici unul dintre ele nu a încercat să împingă atât de jos
limitele condiției umane așa cum a făcut-o Adolf Hitler.
Biografia sa, asemenea oricărui personaj atât de controversat, a făcut să
curgă râuri de cerneală. Fie ele de natură apologetică, fie de natură contestatară,
lucrările consacrate lui Hitler au încercat să scoată la lumină toate amănuntele vieții
dictatorului, supunând unor analize amănunțite orice acțiune, comportament sau
decizie pe care acesta le-a avut de-a lungul întregii vieți. Ultima asemenea lucrare,
în ordine cronologică, îi aparține istoricului britanic Ian Kershaw. Concepută în două
volume (Hubris 1889-1936 și Nemesis 1936-1945), lucrarea a apărut în limba română
în forma reeditată, mai restrânsă, date fiind dimensiunile impresionante pe care ediția
originală le avea. Chiar și așa, cartea istoricului britanic rămâne una dintre cele mai
complete și mai impresionante lucrări dedicate vieții și personalității lui Adolf Hitler.
După cum mărturisește însuși autorul, lucrarea încearcă să răspundă la două
mari întrebări: cum a fost posibil ca un inadaptat ca Hitler să ajungă la putere întruna dintre cele mai dezvoltate și complexe țări din Europa? și cum a putut el săși exercite puterea? (19)3 Ca suprafață cognitivă, răspunsul la cele două întrebări
acoperă atât pătrunderea, cu cea mai mare minuțiozitate, în amănuntele vieții
personajului principal, cât și analiza epocii și societății Europei din prima jumătate
a secolului trecut.
Cele două întrebări au cel puțin două răspunsuri evidente: primul are în vedere
faptul că nu poate fi, desigur, aruncată întreaga răspundere a tragediei provocate de
al Doilea Război Mondial doar în spatele personalității lui Hitler. Nici un om nu ar
fi putut coordona și controla de unul singur întregul aparat politico-administrativ de
care dispunea Germania în acel timp. Fără să mai vorbim despre problemele ridicate
de conducerea războiului (sarcină pe care Hitler și-o asumase încă din 1941). Pe de
altă parte, nici nu-i pot fi negate lui Hitler calitățile personale cele care l-au adus
din poziția anonimului perfect și apatrid în cea de actor principal pe scena politică
a Republicii de la Weimar. Cel de-al doilea aduce în atenție condițiile politice,
economice, sociale care au contribuit la alunecarea societății germane în barbarie.
Din punctul de vedere al accederii lui Hitler la putere, Kershaw pleacă de
la teoria weberiană a tipurilor de autoritate pe care se bazează liderul. Din această
perspectivă trebuie făcute imediat două observații. În primul rând, teoria, așa cum a
fost ea formulată de către Max Weber, susține că, în realitatea cotidiană, autoritatea
pe care se construiește un anumit status social nu provine doar dintr-o singură sursă
de legitimitate ci trebuie să fie dublată și de celelalte. Într-adevăr, cele trei tipuri
de autoritate teoretizate de către sociologul german sunt, mai degrabă, tipuri-ideale.
Construcția lor servește la identificarea unui tip de autoritate predominant dar nu
Ernst Cassirer, Mitul statului, Institutul European, Iași, 2001
Paratezele rotunde trimit la pagina din ediția în limba română a lucrării: Ian Kershaw, Hitler, Ed. Meteor Press,
București, 2012
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singular4. Din această perspectivă, se poate, deci, afirma că tipul charismatic de lider
pe care-l reprezenta Hitler trebuia, pentru a putea accede la putere, să fie dublat și
de către un alt tip de autoritate. În al doilea rând, autoritatea de tip charismatic se
bazează, dincolo de calitățile personale ale individului, și pe o mare doză de așteptări
din partea grupului. Aceste așteptări sunt adesea proiectate asupra unui singur individ
care dă impresia că este depozitarul soluțiilor la problemele sau întrebările pe care
grupul respectiv le are într-un anumit moment de timp al istoriei sale. Cu alte cuvinte,
societatea este deci cea care generează imaginea de lider providențial pe care apoi
o aplică asupra unui individ, făcându-l depozitarul unei autorități semi-mesianice.
În ceea ce privește condițiile generale în care se găsea societatea germană la
sfârșitul Primului Război Mondial, analiza trebuie să se oprească pe îndelete asupra
fiecărei componente deoarece fiecare a contribuit, într-o anumită măsură, la rezultatul
final. La modul foarte general, o scurtă trecere în revistă a acestora este necesară.
Astfel, din punct de vedere politico-social, trebuie ținut cont, în primul rând,
de frustrarea generalizată pe care o resimțeau germanii în urma pierderii războiului
și a condițiilor umilitoare, din perspectiva lor, pe care le prevedea Tratatul de Pace
de la Versailles. Într-adevăr, pentru mulți dintre ei, printre care și Hitler, înfrângerea
apărea ca inexplicabilă dat fiind că informațiile transmise de către armată au
întreținut, permanent, certitudinea victoriei. Or, în condițiile în care armata nu putea
fi făcută responsabilă pentru înfrângere, singura explicație posibilă rămânea cea a
trădării. Teoria „pumnalului înfipt pe la spate” avea să devină predominantă atât
printre soldații reveniți de pe front cât și pentru o bună parte a poporului german.
Argumentele în favoarea acestei teorii puteau fi găsite în situația conflictuală pe care
a traversat-o Germania la sfârșitul războiului. Într-adevăr, încă din timpul războiului,
în Germania luase ființă, sub conducerea Rosei Luxemburg și a lui Karl Liebknecht,
Liga Spartachistă (Der Spartakusbund), o mișcare constituită pe modelul sovietelor
rusești. Scopul acestei ligi era acela de a face și din Germania o republică asemenea
celei constituite de către Lenin în Rusia. Chiar dacă fără foarte mare impact în timpul
războiului, Liga s-a manifestat deosebit de puternic imediat după încheierea acestuia,
reușind, pentru scurtă vreme, să proclame o Republică sovietică în Bavaria. Cu toate
că a avut o viață foarte scurtă, Liga Spartachistă a stat la originea unui veritabil război
civil, încheiat în cele din urmă cu victoria forțelor guvernamentale. Dincolo însă de
conflictul propriu-zis, scurta perioadă revoluționară a făcut ca pericolul pătrunderii
ideologiei bolșevice să fie privit ca o reală amenințare și a polarizat societatea
germană divizând-o în susținătorii ideii și opozanții ei. Cu toate acestea, important de
menționat este faptul că mișcarea revoluționară care a cuprins Reichul la încheierea
Primului Război Mondial și care a fost învinuită de a fi contribuit la înfrângerea
Germaniei a fost de fapt un efect al acestei înfrângeri și nu o cauză a ei.
În aceste condiții, un prim țap ispășitor fusese deja găsit fiind ușor să învinuiești
de trădare o mișcare care își dovedise potențialul combativ și revoluționar. Dar, nu
4

Max Weber, Politica, o vocație și o profesie, Ed. Anima, București, 1992
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numai ideologia comunistă (care a stat în spatele mișcării revoluționare postbelice)
a fost considerată cauză a pierderii războiului. Un procent însemnat din vină era
atribuită de către germani și clasei politice. Aceasta era acuzată nu numai că nu
susținuse efortul soldaților de pe front ci și că făcuse totul pentru a pune capăt
războiului pentru a-și realiza propriile interese. În fine, o a treia categorie de vinovați
a fost identificată în persoana etniei evreiești, deoarece aceasta, chiar dacă nu
acoperea decât aproximativ 1% din totalul cetățenilor germani, era prinsă în special
în profesiuni liberale (medici, avocați, bancheri etc.), fiind, deci, permanent în centrul
atenției sociale. În realitate, nici uneia dintre aceste cauze nu-i poate fi cu adevărat
atribuită vina capitulării. Aceasta s-a datorat, exclusiv, înfrângerii militare a Puterilor
Centrale.
Pe lângă componenta socio-politică, trebuie trecută, succint, în revistă și
situația economică a Germaniei la încheierea războiului. Astfel, trebuie precizat
faptul că, în ultimele decade ale secolului al XIX-lea și primele din secolul XX,
Reichul devenise una dintre puterile economice de prim rang din Europa. Ca atare,
nivelul de trai al cetățenilor crescuse constant pe parcursul acestei perioade, fapt care
a permis apariția unei puternice clase de mijloc. Dezvoltarea industriei metalurgice
și a celei chimice și, paralel, a unei puternice infrastructuri, a permis formarea
marilor concerne industriale precum Krupp sau I.G. Farben. La sfârșitul războiului,
Germania, ca țară învinsă, era obligată, prin Tratatul de Pace de la Versailles, la plata
unei despăgubiri de război uriașe. Fixarea sumei totale a stârnit dispute deosebit de
aprinse în rândurile delegației experților britanici, dispute care s-au finalizat prin
renunțarea la poziția deținută de către unul dintre membrii comisiei. Neînțelegerile
plecau, în special, de la afirmația pe care o făcuse unul dintre economiști britanici
J. M. Keynes care susținea că, dacă suma totală a despăgubirilor va fi menținută,
economia Germaniei nu va fi capabilă s-o acopere, rezultând din aceasta prăbușirea
ei și, pe cale de consecință, crearea unor condiții favorabile izbucnirii unui nou război
în Europa5. O previziune de care delegații țărilor învingătoare n-au ținut cont și care
s-a adeverit în mod dramatic după numai douăzeci de ani. Peste toate acestea, avea
să se suprapună și marea criză economică de la sfârșitul anilor ‘20 cea care dădea
lovitura finală tinerei democrații germane de la Weimar.
Adolf Hitler s-a născut la 20 aprilie 1889, în Braunau am Inn, un mic orășel
din Imperiul austro-ungar, chiar lângă granița cu Bavaria. Provenea dintr-o familie
din clasa de mijloc austriacă (tatăl său, Alois, făcuse carieră ca funcționar vamal) în
care tatăl era stăpânul familiei, autoritar și distant, iar mama era dedicată întreținerii
gospodăriei, copiilor și soțului. Cu un tată irascibil și adesea înclinat spre violență,
întreaga afecțiune a copiilor era îndreptată asupra mamei, singura în măsură să mai
atenueze accesele de furie ale tatălui. În asemenea condiții, tânărul Hitler a dezvoltat
o relație deosebit de apropiată față de mama sa, lucru pe care chiar el îl recunoaște
în Mein Kampf, aceasta fiind, probabil, „singura persoană pe care el a iubit-o cu
5
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adevărat” (37). Toate acestea aveau să marcheze, fără doar și poate, felul de a fi
de mai târziu al „Fuhrer-ului”, dar a încerca să atribui crearea unui anume tip de
personalitate complexelor infantile și relațiilor intrafamiliale, conturând, încă din
copilărie, o personalitate înclinată spre dictatură, este o încercare neconvingătoare.
Moartea subită a tatălui său (în 1903) avea să pună capăt disputelor violente
referitoare atât la performanțele școlare mediocre, cât și asupra profesiunii viitoare
a fiului. Într-adevăr, provenit dintr-o familie de țărani, pentru Alois Hitler cariera
de funcționar de stat i se părea maximul posibil la care el putea să aspire, fapt
care l-a făcut să creadă că fiul îi va călca pe urme, îmbrățișând o aceeași carieră.
Dar, intențiile tatălui erau în contradicție flagrantă cu dorințele fiului care, se visa
făcându-și un nume în lumea artei. Dispariția părintelui său avea să încheie și
perioada de controverse violente asupra propriului viitor marcând, așa cum Hitler
însuși o declara, „cele mai fericite zile ale vieții mele”6. Într-adevăr, perioada
cuprinsă între 1903 și 1907 a însemnat foarte mult pentru construirea modului
de a fi care a caracterizat personalitatea lui Hitler până la sfârșitul vieții. În acest
răstimp, se stabilea comportamentul indolent, incapacitatea de a stărui și a încheia
un lucru început, programul haotic de viață (cu orele de somn începând aproape spre
dimineață și încheindu-se către miezul zilei) și, tot acum, i se fixa și convingerea că
va deveni un mare artist. Aceasta îl va determina să-și convingă mama să-l lase să
plece la Viena pentru a susține examenul la Academia de Arte Frumoase. Cu toate
că era deosebit de încrezător în reușita sa la examen, Hitler a fost respins, și a trebuit
să revină, în toamna lui 1907, la Linz tocmai la timp pentru a se confrunta cu vestea
bolii incurabile a mamei sale și a decesului acesteia în decembrie 1907.
După moartea mamei, Hitler pleacă definitiv la Viena unde, anul următor,
încearcă din nou admiterea la Academie. Cum nu avea alternative în caz de eșec, și
cum nu a reușit să intre la Academie nici a doua oară, viața sa se afla într-un moment
de impas. Întrebat de August Kubizek, un prieten din Linz, ce avea de gând să facă
în continuare, Hitler s-a înfuriat și nu a dat nici un răspuns. Adevărul era că, în acel
moment, nu avea nici un fel de idee ce ar fi putut face în continuare. Ca atare, s-a
lăsat „în voia sorții” (49). Portretul de tinerețe pe care Kubizek îl face prietenului său,
în perioada în care au locuit împreună la Viena, scoate în evidență liniile directoare
ale personalității lui Hitler. Chiar dacă este adevărat că, în acea perioadă, anumite
trăsături de caracter nu erau încă decât în faza de formare, iar altele urmau a fi adăugate
pe parcursul vieții viitorului Führer, se pot, totuși identifica acele caracteristici
definitorii care aveau să-l însoțească toată viața. Astfel, erau evidente, încă de atunci,
stilul de viață indolent, entuziasmul obsedant, energia pe care o punea în construcția
unor planuri fanteziste, diletantismul, lipsa simțului realității și al măsurii, spiritul
autodidact și autoritar, egocentrismul și intoleranța, precum și exploziile sale de furie
îndreptate împotriva tuturor celor despre care credea că-l împiedică în realizarea
planurilor sale (56). Nu erau, încă, fixate toate piesele personalității dictatorului de
6
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mai târziu dar ele îl prezintă pe Hitler așa cum era el la 19 ani7.
Următorii doi ani la Viena au însemnat perioada cea mai grea a vieții lui
Hitler. Cu micile economii terminate și cu totala sa incapacitate și dispreț față de
muncă, Hitler a trebuit să împărtășească viața categoriei sociale cele mai decăzute
din marele oraș, fără nici un ban, dormind la azil, veșnic în căutarea unei slujbe, dar
revenind, după o zi întreagă de umblat prin Viena, la ciorba și patul aceluiași azil.
La începutul lui 1910, intră într-un „parteneriat de afaceri” cu un cunoscut din azil.
Hitler picta vederi cu imagini din Viena, iar partenerul său se angaja să le vândă pe
stradă. Veniturile astfel obținute i-au permis să se rupă de azil și să se mute într-o
pensiune modestă. Aici a început să participe la discuțiile care se purtau, seara, între
locatarii pensiunii. Politica era, evident, subiectul principal, iar atunci când Hitler se
implica o făcea în mod total. Se lansa vehement în atacuri furioase la adresa socialdemocraților și era un susținător înfocat al primarului antisemit al Vienei (61). Tot
aici începe să se manifeste și înclinația lui Hitler către lungile sale discursuri axate,
în special, asupra muzicii lui Wagner și a realizărilor arhitectonice ale Vienei. În
fine, dar nu în ultimul rând, tot în perioada vieneză ia naștere și antisemitismul
lui Hitler. Problema apariției antisemitismului în gândirea lui Hitler a ridicat, de-a
lungul timpului, numeroase semne de întrebare și controverse. Explicațiile cele mai
aproape de adevăr provin din două direcții. În primul rând, în acea perioadă, Viena
era un oraș în care predominau opiniile antisemite, chiar primarul orașului, ale cărui
orientări politice erau admirate de către Hitler, fiind un fervent antisemit. În plus,
ziarele și revistele pe care le citea și le aprecia Hitler erau de natură antisemită. Este
greu, deci, de crezut că un asemenea curent ar fi putut trece cu totul pe lângă acesta
fără a-l afecta în vreun fel. În al doilea rând, este de crezut și faptul că dezamăgirile
și frustrările care-i fuseseră provocate lui Hitler de eșecul admiterii la Academie,
precum și incapacitatea sa de a-și găsi vreo vină în această direcție, aveau nevoie de o
explicație. Or, cel mai la îndemână țap ispășitor era evreul. Ca atare, având în vedere
cele două cauze, explicația dezvoltării unei concepții antisemite în personalitatea lui
Hitler, poate fi plasată în această perioadă. Nu mai puțin adevărat este și faptul că,
dacă vorbim despre o orientare antisemită a lui Hitler, ale cărei trăsături incipiente
le putem identifica în această perioadă, nu poate fi, încă, vorba despre formarea unei
„concepții despre lume” închegate și centrate pe această problemă (70-72).
Perioada vieneză a însemnat o adevărată lecție de viață pentru Hitler. Aici s-a
confruntat cu cele mai multe eșecuri ale tinereții sale, a trecut prin perioade grele
și a început să-și adune „material” pentru construirea unei concepții despre lume.
Cum cei cinci ani petrecuți în capitala imperiului nu-i oferiseră multe motive de
satisfacție, ba chiar dimpotrivă, Hitler dezvoltând o reală aversiune față de metropola
danubiană, el nu putea să-și dorească altceva decât să poată părăsi cât mai repede
orașul. Este drept, exista și un motiv mai prozaic: în 1909, Hitler trebuia să se prezinte
Vezi, pentru perioada de tinerețe a lui Hitler, August Kubizek, The Young Hitler I Knew, http://www.jrbooksonline.com/PDFs/The%20Young%20Hitler%20I%20Knew%20JR.pdf
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la recrutare. Chiar dacă ar fi fost declarat inapt el tot ar fi putut fi luat în armată, fapt
pe care-l detesta din tot sufletul. Ca atare, atunci când i s-a oferit ocazia, la împlinirea
vârstei de 24 de ani, în aprilie 1913, când a primit partea de moștenire rămasă din
averea tatălui său, Hitler nu a mai stat nici o clipă pe gânduri și, având doar o mică
valiză, se îndrepta spre țara visurilor sale naționaliste: Germania (72-73).
Izbucnirea războiului l-a prins pe Hitler în München, în aceeași situație ca la
Viena: era tot fără nici un rost, un individ izolat și anonim, respins de toată lumea
și introvertit. A fost și el luat de valul de entuziasm pe care l-au trăit, în acea vreme,
milioane de alți tineri și, însuflețit de puternicul său naționalism, s-a prezentat
voluntar pentru a fi înrolat în armata bavareză. În haosul generalizat din primele
momente ale declanșării războiului, lui Hitler i-a fost admisă cererea de înrolare deși,
în mod normal, el nu ar fi trebuit, ca cetățean austriac, să lupte în armata germană,
ci în cea a Imperiului austro-ungar, aliatul Germaniei. Așa, încât, grație unei greșeli
birocratice, Hitler a fost repartizat, la începutul lui septembrie 1914, la Regimentul
16 Infanterie Bavarez. După câteva săptămâni de instrucție, la sfârșitul lui octombrie,
primea botezul focului în apropiere de Ypres (79).
Pe parcursul războiului, Hitler a rămas același individ retras și rezervat.
Convingerea fanatică în victoria Germaniei pe care o avea l-au făcut să se comporte
exemplar pe front, primind, în august 1918, Crucea de Fier Clasa I. Apoi, în octombrie,
în urma unui atac cu gaze toxice al britanicilor, a fost rănit și a fost transferat la
Pasewalk, un spital militar din Pomerania. În perioada cât s-a aflat în convalescență,
războiul a luat sfârșit prin armistițiul cerut de Germania în noiembrie 1918. Pentru
Hitler, această știre a avut rolul de a-i dărâma întreaga lume a convingerilor și ideilor.
În plus, veștile despre izbucnirea unor mișcări revoluționare în Berlin și la München
l-au revoltat în cel mai înalt grad, determinându-l să caute vinovații pentru această
trădare. În mod evident, cele două evenimente au reprezentat o traumă pentru Hitler,
mai ales din perspectiva faptului că ele distrugeau singura cauză căreia i se dedicase
total: războiul (88). Tot în perioada de recuperare pe care a petrecut-o la Pasewalk
pot fi regăsite primele semne ale construcției unei opinii politice mai închegate.
Informațiile primite despre evenimentele petrecute în unele mari orașe din Germania
l-au forțat pe Hitler să le găsească o explicație. Dar, singura explicație posibilă pe
care o putea găsi își avea rădăcinile în experiențele pe care le trăise în perioada
vieneză. Într-adevăr, mișcările revoluționare din Germania nu făceau altceva decât
să-i confirme primele păreri pe care și le formase, încă de pe atunci, despre socialdemocrație, marxism, internaționalism și, mai ales, despre evrei. În Mein Kampf
scria că, în ceea ce-i privește, „cu evreii nu se poate face pact; nu poate fi aleasă
decât calea dură: ori-ori”8 (89). În fine, în Mein Kampf, Hitler scria că, în perioada
petrecută la Pasewalk, a luat hotărârea de a intra în politică. Afirmația trebuie luată
cu o doză foarte mare de suspiciune atâta timp cât, odată cu încheierea războiului,
Hitler nu putea urma altă cale decât cea urmată de toții camarazii săi: demobilizarea.
8
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Dar, mergând în această direcție, el nu putea găsi altceva decât ceea ce lăsase în urmă
la începutul războiului: aceeași existență fără nici un scop, fără mijloace materiale,
fără nici o dorință de muncă, mai exact, revenirea la starea de disoluție în anonimat
pe care o dusese până atunci. Integrarea în armată îi oferise pentru prima oară
sentimentul apartenenței la grup, îi dăduse un rost și un scop în viață. Existența în
afara armatei i se părea de neconceput lui Hitler, fapt care l-a făcut să se eschiveze de
la demobilizare până în martie 1920. Mai mult, armata avea să fie cea care avea să-i
hotărască destinul ulterior dat fiind că, în aceasta perioadă, și-a descoperit talentul
de orator și propagandist. Ca atare, intrarea în politică a fost rezultatul exploatării la
maximum a posibilităților pe care i le-a oferit armata în descoperirea și dezvoltarea
talentului său demagogic. Intrarea în politică a fost, deci, mai degrabă, rezultatul
oportunismului și norocului deosebit de care s-a bucurat Hitler în această perioadă a
vieții sale decât rodul unei acțiuni voite (90).
Imediat după prăbușirea Republicii Sovietice Bavareze (Bayerische
Räterepublik), au fost organizate de către armată cursuri de reeducare a soldaților
considerați „infectați” de bolșevism. Unul dintre membri echipei desemnate să
îndeplinească această sarcină a fost și Adolf Hitler. Faptul în sine s-a datorat
descoperirii de către superiorii săi a talentului oratoric al lui Hitler și a modului în
care reușea el să-și atragă simpatia și încrederea celor în fața cărora vorbea. Tema
principală a discursurilor pe care le-a ținut Hitler în această calitate a fost centrată pe
problema evreiască. Antisemitismul pe care îl susținea în discursurile sale era bine
recepționat de către auditori, atât datorită talentului oratoric al propagandistului, cât
și faptului că un asemenea tip de discurs coincidea cu opiniile majorității publicului.
Pe acest fond, avea să se coaguleze primul element din „concepția despre lume”
(Weltanschauung) a lui Hitler: „antisemitismul fundamentat pe teoria rasei și crearea
unui naționalism unificator, întemeiat pe necesitatea contracarării puterii externe și
interne a evreilor” (99).
Ca urmare a succeselor înregistrate, lui Hitler i-a fost încredințată sarcina de
a supraveghea un mic partid politic, asemenea multor altora înființate în München,
Partidul Muncitoresc German (DAP). La una dintre întrunirile partidului, el a avut
o reacție vehementă la adresa unuia dintre vorbitori, fapt care l-a făcut remarcat de
către șeful partidului, Anton Drexler, care i-a propus să intre în partid. Cu acordul
armatei, la jumătatea lunii septembrie 1919, Hitler devenea membru DAP și primea
carnetul de partid cu numărul 555 (100). A fost, simultan, membru DAP și gradat al
armatei până la trecerea sa în rezervă în martie 1920. Din acest moment a început
să se facă din ce în ce mai bine cunoscut și a reușit să-și „câștige existența făcând
singurul lucru la care se pricepea: vorbitul” (101).
Ideile pe care le transmitea Hitler prin discursurile sale nu erau idei noi. Ele
se aflau în circulație încă dinainte de război, fiind caracteristice mișcării naționaliste
pangermane. Dar pe el nu asta îl interesa. Nu conta ce spunea în discursuri ci mai
ales cum spunea. A înțeles rapid faptul că avea talentul deosebit de a impresiona
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masele, ceea ce contribuia la crearea deosebitului impact pe care îl aveau discursurile
sale. Acest impact avea o mare capacitate mobilizatoare, ceea ce a contribuit la
propulsarea sa printre propagandiștii de frunte ai Germaniei. Pe de altă parte, a putea
mobiliza masele însemna și posibilitatea întrebuințării acestei energii în propriul
folos. Din momentul în care a înțeles acest lucru, Hitler s-a bazat în mod deosebit
pe acest dar pentru a-și putea atinge mai ușor scopurile (103). Principalele două
caracteristici ale discursului său erau simplitatea și repetiția. Hitler desconsidera
capacitatea intelectuală a maselor și, din acest motiv, mesajele transmise de el erau
simple. În plus, nu avea nici capacitatea, nici interesul de a prelucra, într-o formă sau
alta, ideile pe care le transmitea. El a preluat aceste idei și le-a folosit atât în propriul
interes cât și al altora. Pe de altă parte, repetarea la nesfârșit a unui același set de idei
avea menirea de a fixa aceste idei în inconștientul colectiv. Aici, însă, trebuie făcută
o precizare: ideile pe care el le repeta cu obstinație coincideau cu ceea ce poporul
german dorea să audă de la un orator public în acea vreme. Ca atare, ideile pe care
el voia să le fixeze erau idei care se dorea a fi fixate: semințele aruncate cădeau pe
un sol prielnic! În aceste condiții a început să devină din ce în ce mai cunoscut, iar
discursurile sale din ce în ce mai căutate și apreciate, fapt care a început să atragă un
număr tot mai mare de participanți la cuvântările sale.
Pe parcursul primelor luni ale anului 1921 au început să apară unele tensiuni
între Hitler și alți membri din conducerea NSDAP (partidul își schimbase numele în
primăvara anului 1920 devenind: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei –
NSDAP) provocate de tentativa președintelui partidului A. Drexler de a realiza, prin
fuziune, o extindere a acestuia, acțiune față de care Hitler s-a opus cu vehemență.
Neînțelegerile au avut ca rezultat demisia lui Hitler în iulie 1921. Era, evident,
conștient de rolul pe care începuse să-l joace și cât de mult depindea partidul de el.
Ca atare, la câteva zile Drexler a fost nevoit să cedeze și să-l roage pe Hitler să revină
asupra deciziei. Acesta a fost de acord, dar în condițiile impuse de el (dintre care
cea mai importantă era aceea de a-i fi încredințate puteri dictatoriale în conducerea
partidului) (122-124).
Pe parcursul anilor 1921-1922, Hitler, care devenise binecunoscut în München,
a încercat să-și extindă influența asupra întregii Bavarii. Succesele propagandistice
pe care le-a înregistrat în această perioadă au însemnat o creștere a numărului de
membri ai partidului de la 6000 la circa 20000 și o extindere a influenței NSDAP
și spre nordul Bavariei, spre sfârșitul anului 1922 și începutul lui 1923. De aici,
dar și datorită contactelor care l-au pus pe Hitler în legătură cu unii reprezentanți ai
burgheziei și aristocrației germane, (în toamna lui 1923 avea să fie prezentat familiei
Wagner; cu nora celebrului compozitor, Winifried, avea să rămână în relații apropiate
până la sfârșitul războiului), partidul a început să se mai redreseze din punct de
vedere financiar, dar sumele care intrau în cadrul visteriei nu erau nici pe departe
suficiente pentru a putea face față cheltuielilor foarte mari. Deși însemnate, aceste
succese nu erau nici pe departe suficiente pentru ca NSDAP să-și extindă controlul
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asupra întregii mișcări a dreptei naționaliste. Era necesară o puternică organizație
paramilitară care să aparțină în exclusivitate mișcării. Este adevărat că, încă din
1921, Hitler înființase, atât pentru propria sa siguranță cât și pentru cea a sălilor
unde urma să-și țină discursurile, o unitate de protecție – SA (Sturmabteilung). Dar
aceasta era prost echipată și înzestrată, fiind mai degrabă o adunătură de bătăuși decât
o unitate militară. Pentru pregătirea și înzestrarea cu armament a acestei unități, a
fost însărcinat un fost ofițer de front care împărtășea multe dintre idealurile dreptei
naționaliste și care păstrase multe legături atât cu celelalte unități paramilitare
existente în Bavaria, cât și cu armata însăși – Ernst Röhm. Legăturile acestuia și
pregătirea sa militară aveau să se dovedească de neprețuit în evenimentele ce vor
urma. În același an, 1923, la comanda acestei unități era adus, de asemenea, un fost
combatant, căpitanul de aviație Hermann Göering. Sub conducerea lui, SA a trecut la
o structură și organizare de tip militar mult mai potrivită să facă față încercărilor prin
care aceasta va trece în următorii ani.
Un eveniment care avea să-l influențeze profund pe Hitler se consuma în
toamna anului 1922. Era vorba despre „Marșul asupra Romei” prezentat de către
media fascistă ca mod triumfător de câștigare a puterii în Italia. Această acțiune
a fost văzută, la vremea respectivă, de către Hitler ca o mare reușită, stârnindu-i
admirația față de conducătorul fasciștilor italieni. În plus, reușita acțiunii l-a făcut
să se gândească la o modalitate asemănătoare de a prelua puterea. Dar, la începutul
anului 1923, în ianuarie, ca urmare a problemelor generate de neplata de către
germani a despăgubirii de război, trupele franceze și belgiene ocupau zona Ruhrului. Cu toate că în fața unei asemenea acțiuni ar fi fost necesară o reacție de unitate
a germanilor, Hitler nu a fost foarte impresionat și și-a continuat atacurile la adresa
guvernului de la Berlin (139). Decizia guvernului german de a recurge la rezistența
pasivă a făcut ca economia Germaniei să intre în criză, iar nivelul de trai al populației
să se prăbușească. În aceste condiții, Hitler se hotăra să treacă la o acțiune de forță,
asemănătoare celei conduse de Mussolini în Italia, care să-l aducă în situația de a
câștiga puterea în Reich.
„Puciul” din noiembrie 1923 a fost o încercare de preluare a puterii prin forță,
prost organizată și prost executată. În plus, a fost subestimată capacitatea de reacție a
puterii centrale și a fost supraestimată susținerea unei atare acțiuni de către populație.
Cu toate acestea, este important de precizat faptul că planificarea și punerea în aplicare
a planului de câștigare în forță a puterii în Reich nu i-a aparținut în exclusivitate lui
Hitler. Într-adevăr, fără un puternic sprijin din partea armatei și a unor personaje
importante (unul dintre ele era chiar generalul Ludendorff) din politica bavareză,
puciul nu ar fi putut să aibă loc (152). La procesul care le-a fost intentat puciștilor și
care a avut loc, între 26 februarie și 27 martie 1924, la München, Hitler a fost însă
personajul principal el transformând sala de judecată într-o tribună de expunere a
propriilor opinii și idei. Verdictul, dat la 1 aprilie 1924, îl condamna pe Hitler și pe
alți participanți la puci la cinci ani de închisoare cu posibilitatea eliberării anticipate.
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Unul dintre argumentele instanței față de un verdict atât de blând a fost acela al
patriotismului de care a dat dovadă Hitler atât în timpul războiului, cât și după aceea.
Întors la închisoare, Hitler a fost tratat cu cel mai mare respect de către gardieni și i
s-a permis să primească vizite și cadouri din partea admiratorilor. Astfel, o acțiune
care ar fi trebuit să ducă la dispariția lui Hitler de pe scena politică a contribuit la
transformarea sa într-un erou și la crearea imaginii de Conducător predestinat al
Germaniei (156).
În perioada pe care Hitler a petrecut-o la închisoarea din Landsberg, s-au
petrecut mai multe evenimente ce aveau să influențeze destinul personal al viitorului
Führer. În primul rând, trebuie precizat faptul că a fost o perioadă în care anumite idei
anterioare s-au stabilizat, iar altele noi au venit în completarea „concepției sale despre
lume”. Numeroasele cărți citite i-au întărit convingerea că între bolșevismul sovietic
și evrei se poate pune semn de egalitate. Contopirea, în mintea lui, a celor două
concepte (antibolșevism și antisemitism) a influențat și modul în care se poziționa față
de politica externă a Germaniei (168). Franța rămânea, desigur, inamicul tradițional,
dar confruntarea din vest trebuia realizată abia după distrugerea bolșevismului și
dobândirea de spațiu vital (Lebensraum) în est. Ideea cuceririi spațiului vital în dauna
Uniunii Sovietice avea să fie cea de-a doua mare obsesie a lui Hitler și ea avea să
prindă contur în această perioadă. În al treilea rând, el a redactat primul volum din
lucrarea Mein Kampf, volum cu pronunțat caracter autobiografic, care începea cu
primele amintiri ale copilăriei și care se încheia la începutul anului 1920. Cel deal doilea volum, redactat după ieșirea din închisoare, se oprea mai pe larg asupra
unor probleme de ordin ideologic și propagandistic (164). În fine, și poate cel mai
important aspect al transformării suferite de Hitler în închisoare, a fost modul în care
se percepea pe sine însuși. Perioada lipsei de încredere în propriile forțe era deja o
etapă depășită. Acum, în urma succesului oratoric repurtat în fața sălii de judecată
din München, dar și grație faptului că, în închisoare, i s-a permis să fie înconjurat de
admiratori și indivizi mai degrabă servili, precum Rudolf Heß, imaginea despre sine
avea să suporte o modificare dramatică. Impregnat cu ideile mitologice ale eroului
salvator al patriei, extrase din operele wagneriene, dar și dominat de egocentrismul
său patologic și de convingerea infailibilității sale, Hitler era din ce în ce mai sigur
că el și Conducătorul providențial de care avea nevoie Germania erau una și aceeași
persoană (173).
În ceea ce privea mișcarea nazistă, aceasta a suferit un puternic recul în urma
închiderii lui Hitler, demonstrându-se clar faptul că, fără el, ea nu însemna nimic.
Odată eliberat din închisoare, la 20 decembrie 1924, el avea să revină la cârma
partidului. Dar, datorită transformărilor suferite de către propria-i personalitate,
ambițiile sale nu se mai limitau doar la conducerea mișcării național-socialiste: el se
vedea acum singurul capabil „să arate Germaniei calea spre salvarea ei națională”
(175).
La începutul anului 1925, Hitler avea deplin conturată „concepția sa despre
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lume”. Aceasta gravita în jurul a trei idei fundamentale:
- 1. Convingerea că el era desemnat de către Providență să fie salvatorul
Germaniei. Își construise convingerea că „misiunea sa”, a cărei anvergură era cel
puțin de nivelul secolelor (dacă nu chiar milenară), nu putea fi înțeleasă de oamenii
de rând și că doar el putea fi capabil să o ducă la bun sfârșit. În el se întrupa eroul
wagnerian a cărui soartă putea fi rezumată în două cuvinte: victorie sau moarte.
- 2. Lupta împotriva evreilor, care avea să se încheie doar odată cu eliminarea
fizică a acestora.
- 3. Lupta împotriva bolșevismului care avea să se încheie doar odată cu
distrugerea definitivă a acestuia, în vederea asigurării „spațiului vital” necesar
Germaniei.
Tot în această perioadă, Hitler avea să-și cultive tot mai insistent imaginea de
lider charismatic, precum și pe cea a eroului salvator a cărui „misiune” era aceea de
a readuce Germania printre marile puteri ale lumii. Ambele ipostaze necesită, pentru
a putea fi cât mai ușor crezute de oameni, o anumită linie de conduită din partea celui
care se dorește a fi perceput astfel. Prima condiție era aceea de a fi un bun actor. Iar
Hitler a fost, fără discuție, un mare actor! Punerile în scenă care însoțeau întotdeauna
discursurile sale, propria gestică desfășurată în timpul acestora, influența degajată
asupra celor din cercul intim care-l priveau ca pe o ființă aflată la jumătatea drumului
între profet și mesia sunt, toate, argumente în favoarea acestei afirmații. De cealaltă
parte, capacitatea sa de a influența și mobiliza masele prin cuvântările pe care le ținea
era deja de notorietate. Ca atare, în această perioadă, a trăit din ce în ce mai izolat de
cei din jur, la el având acces doar cei din cercul celor mai intimi, aceștia îndeplinind,
în același timp, și rolul de filtre între Hitler și cei care doreau să-l vadă. Dar izolarea
și restricționarea accesului la Hitler, mai avea și rolul de a-i crea o „aură” pe potriva
„misiunii” sale. Era acea stare de detașare olimpiană de intrigile și micile dispute
ale celorlalți: se afla deasupra tuturor! În plus, un asemenea comportament întărea
și partea „enigmatică” a personalității sale, fapt susținut chiar de cei apropiați care,
adesea, nu reușeau să-i înțeleagă comportamentul (188).
Cât privește partidul, acesta a continuat să crească și să-și exercite o reală
influență în tot mai multe Landuri. Cu toate acestea, era o creștere lentă, iar în
condițiile stabilizării situației economice din Germania, care a urmat crizei din 1923,
forța propagandistică nu mai era de ajuns pentru a atrage masele. În mod evident,
capacitatea mobilizatoare a lui Hitler nu era compatibilă cu perioadele de normalitate
socială și de creștere economică. Asemenea liderului, partidul nu putea avansa decât
în condiții de crize economice și tensiuni politice. Ambele aveau să survină la sfârșitul
anilor ‘20. Mai întâi, în octombrie 1929, se prăbușea bursa din New York, fapt care
atrăgea debutul celei mai mari crize economice a secolului trecut.
Anul următor, clasa politică germană, în frunte cu președintele Hindenburg, în
căutarea distrugerii Republicii de la Weimar și instalării unui stil de conducere mai
autoritar, făceau primul pas în această direcție, provocând demisia guvernului condus
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de Hermann Müller. Alegerile anticipate, desfășurate la începutul toamnei lui 1930,
aduceau NSDAP-ul, după numărul de voturi exprimate și numărul locurilor obținute
în Reichstag, pe locul al doilea în ierarhia partidelor politice din Germania. Din acest
moment, partidul a început să stârnească interesul tuturor cetățenilor Reichului, iar
aceasta a însemnat o creștere spectaculoasă a numărului de membri care, la rândul lor,
au adus noi fonduri, folosit pentru la întețirea acțiunilor propagandistice desfășurate
de-a lungul întregii țări (220). Au urmat alegerile prezidențiale care l-au menținut în
funcție pe mareșalul Hindenburg, păstrând, implicit, și tendința politică a acestuia
către o guvernare autoritară și spre dizolvarea Republicii de la Weimar.
Perioada scursă între 1930 și ianuarie 1933 a fost dominată de neînțelegerile
politice și crizele guvernamentale din Reich. Astfel, în urma neînțelegerilor cu
cancelarul Brüning, acesta și-a dat demisia, iar Reichstagul a fost dizolvat, funcția de
cancelar fiind preluată de către von Papen. Alegerile au fost stabilite pentru data de
31 iulie 1932 și au confirmat tendința ascendentă a naziștilor care, de această dată,
reușiseră să adune numărul cel mai mare de deputați și un procent de 37,4% din totalul
voturilor (241). Rezultatul alegerilor l-au adus pe Hitler în poziția unui politician
conștient atât de importanța pe care o dobândise partidul pe care-l conducea, cât și
de sprijinul de care beneficia din partea alegătorilor. Ca atare, la întâlnirea pe care a
avut-o cu cancelarul von Papen, la jumătatea lui august ‘32, când acesta i-a propus
să accepte funcția de vicecancelar, Hitler a refuzat categoric susținând că nu poate
primi decât conducerea guvernului. Cum acest lucru nu depindea de von Papen, ci
de președintele Reichului, s-a stabilit o întâlnire între Hindenburg și Hitler, la 13
august. Aici, propunerea de intrare în guvern a fost reiterată de președinte și, din
nou, respinsă de Hitler. Criza politică a fost prelungită din cauză că guvernul condus
de von Papen nu a reușit să treacă o moțiune de cenzură depusă în septembrie 1932.
Au fost organizate noi alegeri, în noiembrie 1932, care însă nu i-au adus lui von
Papen majoritatea necesară formării unui nou cabinet. Și de această dată a încercat
să negocieze o intrare la guvernare a naziștilor și din nou a fost refuzat de Hitler. În
această situație, von Papen a fost nevoit să-și dea demisia. A urmat o nouă serie de
negocieri pentru funcția de cancelar și, din nou, Hindenburg l-a refuzat pe Hitler,
numindu-l în fruntea guvernului pe generalul Schleicher (253). Dar și această
formulă s-a dovedit a fi deficitară, Schleicher fiind conștient că guvernul său nu ar
fi rezistat în fața unui nou vot de neîncredere la reunirea Reichstag-ului. Ca atare,
i-a cerut președintelui Hindenburg să emită un decret de dizolvare a parlamentului
și amânarea alegerilor, cerere respinsă de acesta. În același timp, liderii naziști au
desfășurat o largă campanie de negocieri menită să atingă un dublu scop: pe de o parte,
să găsească o formulă de guvern acceptabilă, pe de alta, să treacă peste neîncrederea
lui Hindenburg în Hitler. Cu ajutorul fostului cancelar von Papen, aceste obiective au
fost atinse și, în dimineața zilei de 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler depunea jurământul
în calitate de cancelar al Reichului (263).
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Stilul de conducere al lui Hitler era aidoma „concepției sale despre lume”.
Astfel, el avea să facă totul pentru a elimina orice formă de concurență care i-ar fi
periclitat poziția de lider al partidului și statului. Aceasta însemna că orice decizie
care avea o importanță oarecare trebuia vizată de el fapt care putea fi funcțional în
cazul unui mic partid regional, dar care nu se mai potrivește atunci când ai în sarcină
conducerea unui organism atât de complex cum era statul german din acea vreme.
În al doilea rând, „darwinismul social” care se afla la baza concepției sale despre
societate îl făcea să nu intervină niciodată în disputele existente între subalternii săi,
amânând luarea unei decizii până în clipa în care una dintre părțile aflate în conflict
se dovedea a fi mai tare. Dar, neimplicarea în divergențele iscate între șefii diferitelor
instituții sau organizații ale Reichului era generatoare de întârzieri foarte mari în
rezolvarea unor probleme adesea presante. În al treilea rând, Hitler avea o aversiune
cronică față de orice fel de formă de birocrație. Fiind un foarte slab organizator
și neavând nici un fel de calități manageriale, el nu se putea acomoda în hățișul
birocratic care gestionează guvernarea unui stat. În plus, această aversiune îl făcea
să evite cu îndărătnicie să dea ordine scrise. Toate aceste trăsături de personalitate
ale lui Hitler produceau în principal două efecte: pe de o parte, întrețineau starea de
haos la nivelul luării deciziilor – ordinele erau înțelese în mod diferit și, ca atare,
erau puse în aplicare așa cum fuseseră înțelese de cei cărora le erau adresate; pe de
altă parte, aceasta fiind însă și o caracteristică specifică doar societății germane care
provenea din statutul semi-mesianic pe care germanii i-l atribuiau lui Hitler, erau
generatoare de ceea ce eu aș numi „conformism decizional”, o formă de manifestare
a dorinței de a „veni în întâmpinarea voinței Führerului”. În fine, încăpățânarea
aproape patologică ducea, odată o hotărâre luată, la refuzul total de a reveni asupra ei
indiferent de consecințe pe care le putea aduce9.
Grație puternicei susțineri de care dispunea în momentul numirii în funcție,
Hitler obținea de la Hindenburg decretul de dizolvare a Reichstag-ului, noile alegeri
fiind fixate pentru începutul lui martie. În timpul imediat următor numirii sale în
funcția de cancelar, Hitler a fost preocupat, în vederea apropiatelor alegeri, să-și
întărească noua poziție deținută. A inițiat astfel o serie de întâlniri cu liderii unor
sectoare importante ale societății germane a vremii. Prima dintre ele a avut-o cu
reprezentanții armatei. Aici și-a reconfirmat poziția de contestare a Tratatului de
Pace de la Versailles, accentuând faptul că dorea o refacere a forței combative a
armatei, atât din punct de vedere al înzestrării, cât și al numărului de combatanți,
precum și o creștere a importanței ei în ansamblul general al societății (272). A doua
întâlnire a avut ca scop asigurarea sprijinului din partea marilor industriași germani.
Și aici a ținut un discurs în care se afirma apărarea proprietății și inițiativei private
și dezvoltarea economică a Germaniei. Chiar dacă noțiunile de economie pe care le
stăpânea Hitler erau vagi și deosebit de generale, el dealtfel considerând-o pe aceasta
Pentru descrierea personalității și modului de conducere al lui Hitler vezi și Ian Kershaw, Sfârșitul, Ed. Corint,
București, 2013
9
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total subordonată politicului, rolul pe care el l-a avut în redresarea economică a țării
este unul greu de contestat (276).
Apoi, în 27 februarie 1933, a fost incendiat Reichstagul. Hitler a considerat
acest fapt ca pe un semn al izbucnirii revoltei comuniste și a decis că venise momentul
zdrobirii acestora. A urmat un val de arestări fără precedent care i-au vizat nu doar pe
comuniști, ci pe toți cei cu vederi de stânga. Teroarea abătută asupra Germaniei avea
să fie un prim semn al modului în care înțelegeau naziștii să-și trateze oponenții. Dar,
incendierea Reichstagului a fost și un mijloc de a-și mări puterea pe care oportunismul
politic al lui Hitler l-a sesizat imediat. Ca urmare a incendiului, guvernul emitea o
ordonanță de urgență „pentru protecția poporului și statului”, prin care erau anulate
multe dintre libertățile civile, se dădea dreptul guvernului central de a interveni în
landuri pentru restabilirea ordinii și se stabileau pedepse deosebit de severe în cazul
comiterii unor anumite infracțiuni. Articolul care prevedea dreptul intervenției în
landuri avea să fie folosit ulterior pentru dobândirea de către naziști a controlului
asupra întregului teritoriu al Reichului. Această ordonanță a reprezentat „actul de
constituire al celui de-al Treilea Reich” (282).
Alegerile desfășurate la începutul lui martie acordau naziștilor majoritatea în
parlament – 43,9% din voturi și 288 de deputați. Apoi, în 23 martie 1933, Reichstagul
vota „actul de abilitare” – o lege cerută de către Hitler prin care guvernul putea da
legi fără a le mai trece prin parlament. Actul de abilitare însemna, de fapt, dispariția
Reichstagului ca instituție (287). În plus, sub presiunea naziștilor, pe parcursul
primăverii s-au desființat toate partidele din Germania, iar în 14 iulie a fost dată o
lege care interzicea formarea altora noi. În acest fel, dispunând de puterea de a da
legi și eliminând toate celelalte partide politice, naziștii deveneau stăpânii absoluți
ai Germaniei.
Câștigarea puterii interne l-a făcut pe Hitler să-și îndrepte atenția și spre politica
externă a Germaniei, mai exact asupra conferinței pentru dezarmare care se desfășura
la Geneva. În concordanță cu promisiunile anterioare făcute armatei, Germania cerea
o creștere a efectivelor ei militare. Cum Franța și Marea Britanie nu erau pregătite
pentru o asemenea concesie, discuțiile conferinței au intrat în impas fiind amânate
de mai multe ori, până în octombrie, când Hitler a luat decizia de a retrage Germania
atât de la discuțiile asupra dezarmării cât și din Liga Națiunilor. Pentru a demonstra
susținerea de care dispunea din partea poporului german, Hitler dizolva parlamentul
și fixa noi alegeri pentru 12 noiembrie 1933. Nemaifiind alte partide cu care să intre
în competiție, naziștii au obținut 92,1% din voturi (303).
Pentru Hitler, însă, bătălia ce avea să-l ducă la cucerirea deplină a Germaniei
mai avea de trecut un obstacol. Era vorba despre controlul asupra SA. Într-adevăr,
batalioanele de asalt, care se aflaseră în linia întâi a luptei pentru cucerirea puterii
deveniseră un rival de temut mai ales pentru armata regulată, printre alte, și datorită
numărului mare de membri pe care-i avea înrolați. Conduse și înarmate de Röhm,
ele erau mult prea independente și scăpau, în mare măsură, controlului pe care Hitler
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îl avea asupra celorlalte organizații din societatea germană. În plus, pentru Röhm,
revoluția nu se încheiase, el continuând să antreneze SA-ul, ca și când bătălia finală
nu fusese încă dată. El visa la instaurarea unui stat al SA, care să dețină un control
extins asupra armatei și poliției și în care puterea și onorurile să revină membrilor
acestora (306). În aceste condiții, puterea și prestigiul lui Röhm au crescut, tinzând,
la un moment dat, să rivalizeze cu cele ale lui Hitler. Era o situație pe care Führerul
nu o putea tolera. Ca atare, plecând de la descoperirea unei pretinse revolte a SA,
Hitler a arestat întreaga conducere a SA, în frunte cu Röhm, în dimineața zilei de
30 iunie 1934. În cadrul aceleiași acțiuni Führerul a profitat de situație și a eliminat
și restul opoziției conservatoare care mai exista în Germania. Eliminarea SA de pe
scena politică a Reichului a avut doi mari beneficiari. În primul rând, armata, care
rămânea singura instituție însărcinată cu apărarea Reichului, și SS-ul, pe care Hitler
îl scotea de sub tutela SA și-l trecea în subordinea sa directă (317). Röhm avea să
fie executat la 2 iulie 1934. O lună mai târziu, la 2 august, înceta din viață Paul von
Hindenburg, președintele Reichului, fapt care îi permitea lui Hitler să propună o lege
care unifica cele două funcții de conducere (a statului și a guvernului), numindu-l
pe el ca singur deținător al acestora. Plebiscitul organizat pentru validarea acestei
legi, în 19 august, avea să-i confirme lui Hitler (89,9% din voturi) deținerea puterii
absolute (319).
În acest moment, Hitler era stăpânul absolut al întregii Germanii. Nemaiavând
opozanți interni, își va concentra atenția doar asupra politicii externe. Primul pas
semnificativ a fost făcut în 1935, când, în conformitate cu Tratatul de Pace de la
Versailles, mandatul administrativ al Franței asupra regiunii Saar, lua sfârșit. În
plebiscitul organizat în ianuarie 1935, cetățenii regiunii sancționau (aproape 91% din
voturi) revenirea provinciei la Germania. La câteva luni de la pronunțarea rezultatelor
din Saar, în martie 1935, Hitler anunța crearea noului Wehrmacht și trecerea la
serviciul militar obligatoriu (335). Era prima dintr-o serie de acțiuni care aveau
să-i aducă lui Hitler un prestigiu și o susținere fără precedent din partea cetățenilor
germani care-l considerau a fi primul politician care chiar acționa în direcția ștergerii
umilinței suferite în urma pierderii războiului și a refacerii prestigiului Reichului.
Avea să fie însă, deși puțini își imaginau aceasta atunci, și primul pas în direcția
implicării Germaniei într-un nou război mondial. Refacerea armatei permanente, în
condițiile lipsei de reacție a Franței și Marii Britanii față de această acțiune, a fost
prima dintr-o serie de decizii care aveau să-l poarte pe Hitler către culmile puterii
politice și ale unui rol de „om al providenței” pe care începuse să și le construiască
încă dinaintea venirii la putere.
Pe parcursul aceluiași an, s-au intensificat violențele împotriva comunității
evreiești din Germania. Acestea beneficiau de acordul tacit al lui Hitler care nu
renunțase la ideea sa din tinerețe asupra rezolvării „problemei evreiești”. Totuși,
violențele declanșate pe parcursul verii au atins cote extreme, stârnind atât
nemulțumirea populației, cât și pe cea a aripii conservatoare a partidului. În aceste
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condiții, pentru a face un compromis, Hitler a promulgat legile de la Nürnberg care
încercau să creeze un cadru legal pentru rezolvarea acestei probleme. Ele nu erau
în acordul aripii radicale a partidului, dar au avut rolul de a atenua manifestările
extreme la adresa evreilor (344).
La începutul primăverii lui 1936, Hitler dobândea o nouă victorie pe drumul
refacerii mândriei naționale a Germaniei și eliminării consecințelor Tratatului de la
Versailles: remilitarizarea zonei renane. Operațiunea presupunea o anumită doză de
risc, provenită din posibila reacție violentă a Franței în fața unei asemenea încălcări
flagrante a termenilor păcii. Totuși, dată fiind conjunctura internațională, Italia
declarând că nu va întreprinde acțiuni împotriva Germaniei, iar Franța angrenată
în semnarea unui tratat cu Uniunea Sovietică, această doză de risc nu a fost una
deosebit de mare. Chiar și așa, acțiunea renană a ridicat multe obiecții din partea
conservatorilor din armată și a celor din Ministerul de Externe, care nu erau de
acord cu graba pe care o dovedea Hitler în rezolvarea acestor probleme. Reușita
acțiunii renane i-a adus lui Hitler atât victoria în fața acestora, cât și adulația maselor,
manifestări grandioase desfășurându-se pe teritoriul întregului Reich. Mai mult, acest
succes l-a făcut pe Hitler să fie tot mai sigur de propria infailibilitate și de imaginea
de „om al providenței” pe care i-o atribuiseră cetățenii Germaniei (353).
Reușitele politicii externe a lui Hitler i-au obligat chiar și pe cei mai mari
opozanți ai dictatorului să-i recunoască acestuia anumite calități. Totuși, el nu
câștigase încă respectul deplin al armatei, mulți dintre conservatorii din elita acesteia
fiind în continuare reticenți în a-i acorda toată încrederea. Era o situație care nu se
potrivea firii total egoiste a lui Hitler și care se cerea rezolvată mai ales din perspectiva
strategiei expansioniste susținută de către acesta. Ocazia s-a ivit la începutul anului
1938, când, în urma unor scandaluri, atât ministrul de război al Reichului, Blomberg,
cât și șeful armatei, Fritsch, au fost destituiți din funcții, conducerea efectivă a armatei
fiind preluată de Hitler. Scandalul iscat la începutul anului 1938 a fost ultimul dintr-o
serie de crize („Noaptea cuțitelor lungi” și incendierea Reichstagului), care l-au făcut
pe Hitler conducătorul absolut al Germaniei (392). Dar, această ultimă criză avea și
alte două consecințe deosebit de importante pentru viitorul Germaniei. Pe de o parte,
aducea armata sub controlul absolut al lui Hitler și, pe de alta, adâncea disprețul pe
care fostul caporal îl nutrea pentru ofițerii de carieră în general și, în special, pentru
elita conducătoare a armatei.
Anul 1938 avea să fie anul marilor realizări personale care i-au adus lui Hitler
atât totala susținere a poporului german, cât și respectul multor lideri europeni. El era
însă și ultimul în care loviturile spectaculoase și jocul de tip „totul sau nimic”, atât de
caracteristic personalității lui Hitler, aveau să se desfășoare fără a genera măsuri dure
din partea marilor puteri europene.
Cucerirea deplinei puteri în Germania amenința, prin inactivitate, imaginea
de lider charismatic pe care se baza autoritatea lui Hitler. Ca atare, în primăvara lui
1938, el trecea la acțiune pregătind anexarea Austriei pe care o considera ca făcând
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parte din Reichul german. Cu toată îngrijorarea pe care o asemenea acțiune o stârnea
în rândul conducătorilor armatei, care se temeau de o intervenție a puterilor europene,
Hitler dădea ordinul de marș și, în dimineața de 12 martie, trupele germane treceau
granița în Austria, urmate, la scurtă vreme, de cortegiul de mașini oficiale care-l
însoțeau pe Hitler. A fost un marș triumfal armata germană și liderul acesteia fiind
peste tot întâmpinați de o mulțime entuziastă. Punctul final al acțiunii se desfășura
la Viena, la 15 martie, când, în fața unei mulțimi estimate la un sfert de milion de
oameni, Hitler anunța alipirea Austriei la Reich dar și „noua misiune” a granițelor
din est ale acestuia (404). A doua zi, întors la Berlin, Hitler era primit în triumf
înfățișându-se, încă o dată, germanilor în rolul de erou. Experiența austriacă avea să-i
creeze lui Hitler impresia că putea face orice, fără a se teme de vreo reacție, cât de cât
serioasă, a puterilor europene (405).
Plecând de la această extraordinară lovitură de imagine și având în vedere ceea
ce el considera a fi „misiunea” sa – dobândirea pentru poporul german a „spațiului
vital” –, Hitler s-a aplecat serios asupra următorului pas logic în direcția expansiunii
Reichului către est: regiunea sudetă. Aflată, atunci, pe teritoriul Cehoslovaciei, zona
sudetă era caracterizată de preponderența etnicilor germani și de o puternică mișcare
naționalistă pe care, ca și în cazul celei austriece, Hitler reușise s-o manipuleze în
favoarea urmăririi propriilor interese. Scenariul, ca atare, a fost unul asemănător cu
cel folosit la Anschluß: propagandă în forță în favoarea alipirii la Germania, afirmații
care susțineau încălcarea de către cehi a drepturilor minorităților, amenințarea cu
forța a statului cehoslovac etc. Dar, câtă vreme genul acesta de strategie funcționase
în cazul Austriei în care singura putere europeană care s-ar fi putut opune planurilor
lui Hitler ar fi fost Italia, iar aceasta a preferat să nu intervină, în situația Cehoslovaciei
lucrurile erau diferite. Aceasta era parte a unor diferite tratate încheiate după
Primul Război Mondial al căror principal scop era acela de a bloca orice încercare
expansionistă germană. Cu toate acestea, Franța și Marea Britanie, principalele
puteri învingătoare europene și garante ale acestor tratate, l-au crezut pe Hitler și au
considerat că, îndeplinindu-i acestuia pretențiile în legătură cu zona sudetă, vor reuși
să evite războiul. Concesiile făcute de marile puteri europene au fost concretizate
prin semnarea Acordului de la München, la 30 septembrie 1938, acord care, chiar
dacă îndepărta, pe moment, amenințarea unei conflagrații, nu reprezenta nici pe
departe o rezolvare a tendinței expansioniste germane. De fapt, acest acord avea să
întărească părerea proastă pe care Hitler și-o formase despre diplomații europeni,
confirmându-i, în același timp, impresia de infailibilitate pe care și-o formase despre
el. Era, într-adevăr, o nouă victorie a dictatorului german care își întărea astfel
imaginea de om al providenței, pe care și-o formase în ochii propriilor concetățeni.
Triumful pe care germanii i l-au acordat în urma Acordului de la München saluta,
mai degrabă, evitarea unui nou conflict decât bucuria unor noi anexiuni teritoriale.
Ceea ce reprezentanții diplomației europene nu au înțeles a fost faptul că, pentru
Hitler, Acordul de la München a fost mai degrabă o înfrângere decât o victorie, dată
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fiind hotărârea neabătută a acestuia în direcția declanșării războiului (434).
Răgazul obținut prin Acordul de la München i-a permis lui Hitler să-și îndrepte
atenția asupra celei de-a două direcții din „concepția sa despre lume”, rezolvarea
problemei evreiești. Pornită la inițiativa lui Goebbels, dar având acordul explicit al lui
Hitler, „Noaptea de cristal” a dorit să transmită în mod clar mesajul că „radicalizarea”
problemei evreiești nu mai ținea doar de propagandă, ci devenise un fapt real. Întradevăr, violențele declanșate împotriva evreilor în noaptea de 9 spre 10 noiembrie
1938 au fost fără precedent în Germania, consternând opinia publică internă și
internațională. Pagubele produse au avut și ele dimensiuni impresionante generând
reacții critice chiar din partea unor oficiali ai regimului. Amploarea protestelor
l-au convins pe Hitler că excesele fățișe împotriva evreilor nu mai reprezentau o
cale de urmat. În aceste condiții el a decis că rezolvarea acestei probleme trebuie
făcută pe cale instituțională, fapt pentru care a trecut-o în subordinea șefului poliției
de securitate, Reinhard Heydrich. Chiar dacă, într-o primă fază, accentul cădea
pe folosirea emigrării forțate, înființându-se un Birou Central pentru Emigrația
Evreiască, transferul către SS a responsabilității în privința evreilor avea să ducă, în
cele din urmă, către înființarea camerelor de gazare și a lagărelor morții (450).
Totuși, așa cum spuneam, Acordul de la München nu era de natură să-l
satisfacă pe Hitler. Triumfător, atât în fața puterilor occidentale, cât și a propriilor
opozanți interni, considera că nimic nu trebuia să-i mai stea în cale pentru atingerea
idealurilor sale. Ca atare, în primăvara lui 1939, hotăra anexarea la Germania a
restului Ceho-Slovaciei. Ajutat de decizia luată de liderul slovac, monseniorul Tiso,
de a anunța independența Slovaciei și a cere protecția Reichului pentru păstrarea
acesteia, Führerul îl primea, în dimineața zilei de 15 martie, pe șeful statului ceh,
dr. Emil Hácha. Acesta, după ce fusese lăsat să aștepte mai multe ore să fie primit,
era pus de către Hitler în fața faptului împlinit: trupele germane primiseră ordinul de
marș și se îndreptau spre graniță. Președintele ceh ceda în fața presiunii și, pentru a
evita vărsarea de sânge, dădea ordin armatei cehe să nu deschidă focul. Decizia de a
anexa și restul Cehiei a provocat reacții deosebite. Pentru Hitler, primit la revenirea
din vizita făcută la Praga cu obișnuitele aclamații ale mulțimii, era doar primul
pas în vederea asigurării „spațiului vital”; pentru germani era generatoare de reale
îngrijorări față de alunecarea țării către război, iar pentru puterile europene însemna
restabilirea consensului politic: atât politicienii cât și marea masă a populației se
convinseseră că nici o acțiune diplomatică nu-l mai putea opri pe Hitler și că acesta
trebuia contracarat (464).
Faptul acesta nu era însă de natură să-l sperie pe Hitler. Hotărât să refacă
„Germania Mare” el își stabilise deja următoarea țintă: orașul Danzig și coridorul
polonez. Metodele folosite pentru pregătirea acțiunii erau aceleași ca și în cazurile
precedente: presiuni asupra statului polon și propagandă extremă în interior. Datele
problemei erau însă cu totul altele, deoarece Polonia avea graniță comună cu Uniunea
Sovietică, iar de aceasta trebuia să țină seama, fie și numai pentru simplul motiv că
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evoluaseră asemănător. De fapt, în afara scurtei perioade democratice care existase
în Germania, totul era la fel: revoluția și războiul civil, izolarea diplomatică, teroarea
aruncată asupra opozanților interni, dictatura, doctrina expansionistă și războiul ca
modalitate de aplicare a acesteia. Victoria definitivă a comuniștilor i-a permis lui
Stalin să transforme Uniunea Sovietică într-o mare putere militară dornică să iasă din
izolarea politică și să revină în rândul marilor puteri europene. Eforturile diplomatice
deosebite au făcut ca URSS să fie recunoscută de către acestea, redevenind un actor
important pe scena politică europeană.
Diferențele de doctrină politică precum și repetatele declarații ale lui Hitler
care considerau comunismul ca principalul inamic al Germaniei, nu au fost însă un
obstacol de netrecut în vederea stabilirii de relații, inițial, economice între cele două
țări. În momentul în care Hitler se hotăra asupra eliminării coridorului polonez ca
obstacol în calea alipirii Prusiei Orientale, era ferm convins că, în ciuda puternicei
activități diplomatice desfășurată între Marea Britanie, Franța și Polonia, și această
situație se va rezolva fără o intervenție serioasă din partea aliaților occidentali.
Totuși, pentru a-și asigura flancul estic el iniția convorbiri între miniștrii de externe
ai celor două țări. Rezultatul acestor convorbiri se concretiza, la 23 august 1939, prin
semnarea celebrului pact Ribbentrop-Molotov. Acordul era împărțit în două părți: o
primă parte, făcută publică la data semnării ei, în care se stabilea ca cele două părți
să nu folosească forța în relațiile dintre ele și o a doua parte, dată publicității abia
la sfârșitul războiului, care stabilea sferele de influență ale celor două țări din estul
și nord-estul Europei. Semnarea acordului avea să reprezinte o surpriză totală în
cancelariile vest-europene, cu atât mai mult cu cât, până atunci, nu erau cunoscute
decât încercările franceze de apropiere de URSS. În acest fel, însă, Hitler se asigura
că putea porni acțiunea împotriva Poloniei fără a se teme de o ripostă sovietică și
sperând ca și aceasta să rămână, ca și precedentele, una de nivel local.
Astfel, în dimineața zilei de 1 septembrie 1939, izbucnea cel de-al Doilea
Război Mondial un conflict care a fost rezultatul direct al erorilor și ezitărilor lumii
politico-economice europene interbelice. Cum orice variantă de rezolvare pe cale
pașnică a conflictului fusese epuizată și cum Marea Britanie afirmase răspicat că
nu va mai permite repetarea unui nou München, în baza acordurilor încheiate cu
Polonia, în dimineața zilei de 3 septembrie era remis Germaniei un ultimatum prin
care se cerea oprirea imediată a oricăror acțiuni militare și retragerea tuturor forțelor
germane din Polonia. Răspunsul la acest ultimatum era așteptat la Londra până la ora
unsprezece a zilei. Întrucât până la acea oră Germania nu trimisese nici un răspuns
prim-ministrul britanic, Neville Chamberlain anunța la radio instaurarea stării de
război între Marea Britanie și Germania. Lucrurile aveau să se desfășoare identic
și în ceea ce privea Franța care declara război Germaniei în aceeași zi. În mod clar,
Hitler nu se aștepta la o astfel de evoluție a evenimentelor el nefiind pregătit pentru
o asemenea situație (492). Campania împotriva Poloniei a luat sfârșit la 6 octombrie
scoțând în evidență valoarea noii strategii de purtare a războiului a armatei germane
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bazată pe mobilitatea trupelor și a atacului în forță dus de către unitățile de blindate.
Nu lipsit de importanță a fost și faptul că, în acord cu Pactul Ribbentrop-Molotov,
în 17 septembrie, URSS invada Polonia făcând inutilă orice tentativă de rezistență
a acesteia. De asemenea, important de precizat este și faptul că, în urma declarației
de război, armata franceză nu a întreprins nici o acțiune militară la granița de vest a
Germaniei într-un moment când întreaga armată germană se afla masată în Polonia.
Consecințele acestei decizii aveau să se vadă după numai un an. Victoria împotriva
Poloniei avea să-i aducă lui Hitler și gloria de comandant militar precum și obișnuitele
manifestări desfășurate în cinstea „eroului”.
Imediat după încheierea campaniei poloneze, Hitler ținea un discurs în care
invita marile puteri la o conferință asupra noii situații din Europa, plecând de la
situația dată (517). Oferta lui era, evident, refuzată de Marea Britanie, ceea ce îl făcea
pe Hitler să ordone conceperea unor planuri de atac asupra Franței. Invazia Franței,
care începea în data de 10 mai 1940, a fost ultima mare lovitură pe care Hitler o dădea
în timpul războiului. Viteza cu care armata germană a înfrânt rezistența franceză
i-a uimit până și pe comandanții germani făcându-i, și pe aceia dintre ei care mai
speraseră într-o înlăturare a lui Hitler, să treacă de partea dictatorului.
După victoria asupra Franței, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai
rău pentru Hitler. Intenția de a distruge rezistența Marii Britanii printr-un război
aerian avea să fie dejucată de valoarea piloților britanici și a avioanelor pilotate de
ei. Neputând dobândi supremația aeriană, Hitler era nevoit să amâne debarcarea în
Anglia pentru o dată nedefinită.
Atacul împotriva Uniunii Sovietice, din 22 iunie 1941, care a survenit după ce
armata germană a trebuit să intervină în Balcani pentru a-i salva de la înfrângere pe
aliații italieni, a implicat cel mai mare număr de forțe și tehnică militară desfășurate
în istoria militară a lumii. După mai multe succese înregistrate pe parcursul verii și
toamnei lui 1941, ofensiva germană în Rusia se oprea în fața Leningradului, Moscovei
și Stalingradului. Încercările ulterioare ale armatei germane de a prelua inițiativa pe
frontul răsăritean fiind sortite eșecului. În plus, în decembrie 1941, în urma atacului
japonez de la Pearl Harbour, Statele Unite intrau în război împotriva Germaniei. Din
acest moment, balanța forțelor nu mai înclina către Germania și aliații săi.
Odată cu pierderea inițiativei pe toate fronturile, dar și cu implicarea tot mai
directă a lui Hitler în conducerea operațiunilor militare, imaginea de mare conducător
de armate pe care acesta și-o construise avea să aibă prima de suferit. La fel și cea
de lider charismatic. Ambele se hrănesc și trăiesc din victorii, iar acestea dispăruseră
aproape cu totul. Urmarea directă a acestei stări de fapt a dus la o izolare din ce în ce
mai mare a lui Hitler de poporul german. Discursurile sale, nemaiavând nici victorii
de anunțat și nici soluții de găsit, reveneau la vechile teme ale tinereții: bolșevismul
și evreimea (701). Dar ele nu mai convingeau acum pe nimeni. În plus, întrucât
se vedea pe sine deasupra oricărei posibile greșeli, Hitler începuse să caute țapi
ispășitori și să-și acuze, din ce în ce mai des, generalii de trădare.
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Pe parcursul primei jumătăți a anului 1943, Hitler avusese întâlniri cu toți
șefii de state aliați, încercând să le întărească spiritul de rezistență și să-i asigure de
victoria finală a Germaniei. Dintre toți cel mai atins de situația războiului i s-a părut
a fi Mussolini, pe care l-a caracterizat ca fiind „un bătrân distrus” (714), care venea
cu propunerea de a încheia o pace de compromis în est pentru a putea rezista în vest.
Soluția lui Mussolini a fost vehement respinsă de Hitler care a încercat prin toate
mijloacele să-l convingă pe Mussolini de necesitatea continuării războiului. Cu toate
acestea, zilele lui Mussolini în fruntea Italiei erau numărate, el fiind îndepărtat de la
putere, în iulie 1943, și arestat. În septembrie 1943, Italia ieșea din război, trupele
germane staționate pe teritoriul țării trecând la ocuparea militară a acesteia, fapt care
punea Germania în situația de a lupta pe două fronturi.
Anul 1944 avea să fie un an decisiv pentru continuarea și deznodământul final
al războiului. El avea să fie totodată și un an încărcat de evenimente majore pentru
Führerul german. În primul rând, în 6 iunie 1944, aliații debarcau în Normandia.
Așteptată cu înfrigurare de către Hitler, care credea cu convingere în capacitatea
armatei germane de a respinge forțele de invazie, debarcarea aliaților s-a arătat a
fi un deplin succes al acestora, demonstrând lipsa acută de oameni și resurse pe
care o traversa Reichul. Departe de a fi aruncați înapoi în mare, aliații reușeau
să-și consolideze pozițiile în Franța obligând Germania să lupte pe trei fronturi.
Aproape în același timp, pe 22 iunie, sovieticii lansau o puternică contraofensivă
ce viza anihilarea forțelor germane din Bielorusia și Polonia și avea să se încheie
în fața Varșoviei. În al doilea rând, pe 20 iulie 1944, un grup de ofițeri condus de
colonelul conte von Stauffenberg punea la cale un atentat ce viza asasinarea lui
Hitler și scoaterea Germaniei din război. Atentatul făcea parte dintr-un plan mai vast
care viza, alături de eliminarea lui Hitler și eliminarea principalilor colaboratori ai
acestuia, și apoi anihilarea unităților SS. Cu toate că bomba a explodat foarte aproape
de Hitler, acesta a scăpat doar cu câteva zgârieturi fiind capabil să plece pe propriile
picioare de la locul atentatului. Ulterior, faptul că scăpase cu viață și de această
dată i-a întărit lui Hitler convingerea că era apărat de providență și că nu i se putea
întâmpla nimic, fiind, totodată, și singurul în măsură să salveze Germania. Pe măsură
ce își revenea, Hitler a început să înțeleagă amploarea atentatului și ramificațiile sale.
El i-a identificat pe cei care făcuseră parte din complot cu trădătorii care-i sabotaseră
eforturile de a câștiga războiul și care-i contestaseră în permanență geniul său militar.
În aceste condiții represiunea împotriva celor implicați în tentativa de preluare a
puterii a fost una draconică, eliminând practic orice fel de opoziție care s-ar mai fi
putut manifesta față de Hitler în armata și societatea germană. Societate germană,
la aflarea veștii despre atentat, a fost puternic șocată și și-a manifestat sprijinul în
favoarea lui Hitler, acesta beneficiind pentru ultima oară de o reală susținere din
partea germanilor10. Hitler a ieșit însă puternic afectat din acest atentat. Chiar dacă
le-a considerat a fi ușoare, rănile căpătate l-au afectat mai mult decât era el capabil
10

Vezi și Ian Kershaw, op. cit.
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să recunoască, agravând starea de degradare fizică în care se afla (796). În fine, în al
treilea rând, pe 23 august 1944, România ieșea din război, semnând, în 12 septembrie
1944, la Moscova armistițiul cu puterile aliate. Ieșirea României din război avea să
priveze Germania de principalul său furnizor de petrol și avea să împingă frontul
german dincolo de Carpați.
Încolțit din toate părțile, Hitler nu putea concepe că războiul este pierdut.
Victorie sau moarte erau singurele variante pe care le putea concepe și pe care le dorea
impuse tuturor germanilor. Pe de altă parte, în ultima perioadă a războiului, când era
evident pentru toată lumea că Germania nu mai avea nici o șansă, Hitler spera în
apariția unei minuni care să ducă la destrămarea coaliției antigermane. Credea cu
tărie că occidentalii trebuie să se convingă de faptul că numai el înțelegea pericolul
răspândirii bolșevismului și că numai el era în stare să i se opună. Pentru a înlesni
apariția unei asemenea minuni, germanii declanșau, în decembrie 1944 Ofensiva
din Ardeni, operațiune militară ce viza redobândirea de către armata germană a
inițiativei pe frontul vestic. Beneficiind de condițiile meteo favorabile (ceață), care
împiedicau exercitarea covârșitoarei supremații aeriene a aliaților, armata germană a
reușit câteva pătrunderi spectaculoase însă departe de atingerea obiectivelor tactice
impuse de Hitler. Spre sfârșitul lui decembrie, vremea a început să se îmbunătățească
și aviația aliată și-a refăcut apariția, producând pagube importante în liniile de
aprovizionare germane. În plus, lipsa acută de materii prime (în special combustibil)
au stopat ofensiva germană, obligându-i pe nemți să bată în retragere. Ofensiva
din Ardeni avea să fie ultima mare operațiune militară desfășurată de germani în al
Doilea Război Mondial.
Eșecul ofensivei din Ardeni însemna totodată faptul că nimic nu mai putea
împiedica prăbușirea celui de-al Treilea Reich. În aceste condiții, Hitler se retrăgea
în Berlin, mutându-se în buncărul construit sub sediul cancelariei Reichului. De
aici avea să coordoneze apărarea Germaniei și să emită ultimele ordine privitoare
la cel de-al Treilea Reich. Aici avea să afle despre „trădarea” lui Göering și cea a
lui Himmler, să-și redacteze testamentul și să se căsătorească cu Eva Braun. Tot aici
avea să se sinucidă pe 30 aprilie 1945.
În loc de concluzie
O biografie a lui Hitler presupune o incursiune atât în inima societății germane
din prima jumătate a secolului XX cât și pătrunderea într-una dintre cele mai
întunecate minți pe care umanitatea a putut-o da. Pentru că Hitler nu a fost un produs
izolat al unei societăți funcționale, ci a fost reprezentantul extrem al unei majorități
dintr-o societate nefuncțională. El a întruchipat tot ceea ce frustrarea, umilința,
disperarea, naționalismul labilitatea psihică și sărăcia puteau scoate la lumină din
sufletul omului. Dar a reușit ceea ce foarte puțini reușesc anume să dea glas tuturor
acestora, să le scoată la lumină, așa cum și-ar fi dorit fiecare german s-o poată face.
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Și, reușind aceasta, a intrat în sufletul oamenilor. El nu a știut numai să se folosească
de conștiințele impregnate cu imaginile unei mitologii saturate de cultul eroilor, ci
a pătruns în acestea convingându-le că era chiar unul dintre acești eroi. A știut să
strângă și să mobilizeze masele pentru o acțiune colectivă în vederea atingerii unui
țel care putea fi prezentat ca fiind Valhalla; era, de fapt, Ragnarök. Și a fost, întradevăr, deoarece, odată cu dispariția lui Hitler, dispărea și vechea societate germană
cea care îi împărtășise mania grandorii și fantasmele milenare.
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NEGOCIEREA ACORDULUI DE PACE
DE LA DAYTON
(Retrospectivă)
Lect. univ. drd. Marian COVLEA1
Abstract

Am ales să tratez locul, rolul și importanța Israelului în contextul
conflictului din Orientul Mijlociu având în vedere că Israelul se găsește în
“ochiul furtunii”, este generatorul conflictului, este “coada care îl mișcă pe
câine” și principala țintă în fața inamicilor arabi și persani care îl înconjoară
(toți de religie musulmană), în imediata sau mai îndepărtata vecinătate.
În cuprinsul acestui articol, vom încerca să răspundem la următoarele
patru probleme de geopolitică și geostrategie privind Israelul și conflictul
în care este implicat acesta în Orientul Mijlociu: avantaje geostrategice;
amenințări; puncte tari, puncte slabe; perspectivele probabile de rezolvare a
conflictului din Orientul Mijlociu.

Cuvinte-cheie: Israel, amenințări, vulnerabilități, conflict, Orient Mijlociu,
Marea Mediterană
THE NEGOTION OF THE DAYTON PEACE AGREEMENT
(A retrospectiv wiev)
Résumé
On a choisi d’aborder le lieu, le roll et l’importance d’Israël dans le
contexte des conflits de l’Orient Moyen, en envisageant que l’Israël se trouve
toujours dans l’œil de l’ouragan, il est, en même temps, le générateur du
conflit, c’est-à-dire la queue qui bouge le chien et la principale cible pour
les ennemies arabes et persanes qui l’entourent (tous de religion musulmane)
dans la première proximité ou dans un voisinage plus lointaine.
Dans cet article, nous essayons répondre aux questions de géopolitique
et de géostratégie en ce qui concerne l’Israël et le conflit du Moyen Orient ou
il est impliqué : des avantages géostratégiques ; menaces ; points forts ; points
faibles ; perspectives probables de solution du conflit de Moyens Orient. , .
Mots-clefs: Israël, menaces, vulnérabilités, conflit, Moyen Orient, Mer Méditerranée
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1. Introducere: contextul negocierilor de la Dayton

A

cest acord, denumit Acordul de Pace de la Dayton (Dayton Peace Accord)
a fost intermediat de SUA, care a fost adoptat la Dayton, Ohio, pe 21
noiembrie 1995 şi semnat în mod oficial pe 14 decembrie în acelaşi an, a pus capăt
celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial şi a readus
pacea în Bosnia - Herțegovina.
Documentul, care ulterior a devenit cunoscut sub numele de Acordul de
Pace de la Dayton, a fost semnat oficial de către cei trei președinți balcanici pe 14
decembrie 1995 la Paris.
După separarea Sloveniei şi Croației de Republica Federativă Iugoslavia (RFI)
în 1990 şi 1991, Bosnia-Herțegovina (BH) a organizat un referendum cu privire la
independență pe 29 februarie şi 1 martie 1992. Musulmanii şi croații bosniaci, care
au participat în majoritate la plebiscit, au sprijinit despărțirea republicii de federație,
în timp ce sârbii bosniaci au boicotat referendumul. Pe 5 aprilie 1992 parlamentul
naţional a declarat independența BH de RFI. Conflictul care a urmat a fost cel mai
sângeros din istoria europeană de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, sute
de mii de oameni pierzându-şi viețile şi milioane trebuind să îşi părăsească locuințele.
Anul 1995 a reprezentat un an dramatic în războaiele din fosta Iugoslavie. La
începutul anului, pozițiile pe fronturile din Bosnia-Herțegovina și Croația erau, în
mare, staționare. Sârbii din Croația ocupau un mare teritoriu, proclamat „Republica
Sârbă Kraina”, format din Slavonia Orientală (la frontiera cu Serbia) și restul
Republicii Kraina, o regiune formată de-a lungul frontierei dintre Bosnia și Croația.
În Bosnia-Herțegovina, forțele Republicii Srpska ocupau aproximativ 70%
din teritoriul statului, în principiu estul și nordul acestui spațiu.
Forțele guvernului central (majoritar musulman) al Bosniei-Herțegovina
ocupau în principiu centrul statului dar și trei enclave în estul Bosniei (Srebrenița, Jepa
și Gorajde), iar forțele croaților bosniaci ocupau Herțegovina occidentală (regiunea
de la vest de orașul Mostar), anumite localități din Bosnia centrală și anumite poziții
în nordul Bosniei, la frontiera cu Croația. În anul 1994, sub presiunea administrației
Clinton, Bosnia-Herțegovina și Croația semnaseră Acordul de la Washington care
prevedea crearea Federației Bosnia-Herțegovina formată din teritoriile controlate
de croații din Bosnia și cele aflate sub controlul guvernului central de la Sarajevo,
dominat de musulmanii bosniaci. Principalul rezultat al acordului de la Washington
a fost încetarea luptelor dintre armata bosniacă și croații din Bosnia și crearea
premiselor pentru viitoarea cooperare militară a acestora contra sârbilor din Bosnia
și Croația.
În luna iulie a anului 1995, forțele militare ale Republicii Srpska, conduse
de generalul Mladici au ocupat enclavele de la Srebrenița și Jepa. Asasinarea a
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aproximativ 6.000 de prizonieri de război la Srebrenița a determinat Tribunalul Penal
pentru fosta Iugoslavie să acuze de crime de război toată conducerea civilă și militară
din acel moment a Republicii Srpska.
În luna august a anului 1995, Operațiunea „Furtuna” (Oluja) a armatei croate
a dus la desființarea Republicii sârbe Kraina, iar forțele militare ale Guvernului
majoritar musulman al Bosniei-Herțegovina și ale croaților bosniaci au declanșat
ofensiva împotriva forțelor armate ale Republicii Srpska din Bosnia-Herțegovina.
În patru zile, Republica sârbă Kraina s-a prăbușit, iar populația civilă sârbă a părăsit
în masă teritoriul, refugiindu-se în teritoriile deținute de sârbi în Bosnia și în Serbia.
Ca urmare a intensificării conflictului și a pericolului izbucnirii unui război
pe scară largă, prin implicarea directă a Republicii Federale Iugoslavia, Grupul de
Contact (format din Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța și Germania) a
impus convocarea unei conferințe internaționale la Dayton, Ohio, Statele Unite.
La conferință au participat din partea autorităților bosniace președintele
Președinției comune a Bosniei, Alija Izetbegovici și ministrul de externe, Mohamed
Sacirbey, din partea Iugoslaviei, Slobodan Miloșevici (care reprezenta și interesele
sârbilor bosniaci) iar din partea Croației, președintele Franjo Tudjman.
La trei ani şi jumătate de la izbucnirea violențelor şi după câteva eforturi
internaţionale eşuate de a se ajunge la un acord de pace, Statele Unite au lansat o
nouă iniţiativă în toamna anului 1995.
2. Pregătirea negocierilor
Desfășurarea propriu-zisă a negocierilor a fost precedată de o intensă activitate
diplomatică de culise, de peste 3 ani, având în vedere următoarele elemente:
- Gravitatea, intensitatea și durata conflictului, caracterizate prin catastrofa
socială, vrajba etnică și distrugerile materiale produse;
- Poziționarea conflictului armat în Centrul Europei, în zona Balcanilor de
Vest, recunoscută în istorie pentru potențialul său de conflict social, politic și militar;
printre altele, Primul Război Mondial s-a declanșat în anul 1914 tocmai ca urmare
atentatului de la Sarajevo (Bosnia-Herțegovina), când pe data de 28 iunie 1914 a fost
asasinat Arhiducele Franz Ferdinand, succesorul la tronul Imperiului Austro-Ungar;2
- Desfășurarea negocierilor și semnarea acordului pe un alt continent (America
de Nord, respectiv SUA) decât cel pe care se desfășura conflictul (Europa, fosta
Iugoslavie);
- Participarea multor părți la pregătirea și desfășurarea negocierilor (BosniaHerțegovina, Iugoslavia, Croația, Franța, Germania, Marea Britanie, Rusia, SUA),
ceea ce a necesitat un mare efort de coordonare și armonizare a pozițiilor acestora
în vederea realizării compromisului și consensului final, care a condus la semnarea
Desigur, cum bine se știe, cauzele războiului sunt mult mai complexe, dar asasinatul de la Sarajevo a constituit
pretextul și momentul prielnic pentru declanșarea ostilităților.
2
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acordului pe 21 noiembrie 1995.
O altă caracteristică a fazei de pregătire a acestor negocieri a fost atenția mărită
și permanentă acordată acestui conflict atât de Uniunea Europeană, cât și de alte
organizații internaționale (ONU, NATO) și alte puteri europene și extra-europene,
menționate mai sus.
La semnarea acordului, în afara reprezentanților la cel mai înalt nivel ai
statelor menționate (președintele Franței - Jacques Chirac, cancelarul Germaniei Helmuth Kohl, premierul Marii Britanii - John Major, premierul Federației Ruse
- Viktor Cernomârdin, președintele SUA - Bill Clinton, secretarul de Stat - Warren
Christopher și secretarul de Stat adjunct al SUA - Richard Holbrooke), au mai
participat secretarul general al ONU (Boutros Boutros Ghali), secretarul general al
NATO (Javier Solana) și reprezentantul UE (Carl Bildt).
SUA și-a asumat nu numai rolul de gazdă, ci și de mediator al acestor negocieri,
prin secretarul de Stat adjunct Richard Holbrooke. Acest fapt este foarte semnificativ,
având în vedere marea influență și putere de negociere a SUA pe plan mondial.
Un element foarte important, care ține de pregătirea negocierilor, de asigurarea
unor condiții propice realizării consensului prin persuasiune, chiar prin constrângere
(psihologică) a fost alegerea locului negocierilor: o bază aeriană (Wright-Patterson)
situată la Dayton, statul Ohio, despre care vom vedea că a avut un rol foarte important
în finalizarea negocierilor. De altfel, este cunoscut faptul că sponsorul (gazda) și/
sau intermediarul (mediatorul), în cazul nostru, SUA, alege locul de desfășurare a
negocierilor.
3. Desfășurarea negocierilor
Negocierile dintre părțile implicate, reprezentate de preşedintele sârb de atunci
Slobodan Milosevic, preşedintele croat Franjo Tudjman, şi preşedintele bosniac
Alija Izetbegovic, au început la baza aviatică Wright-Patterson din Dayton, Ohio
la 1 noiembrie 1995. Negocierile au fost conduse de Richard Holbrooke, care, la
momentul respectiv, era adjunct al Secretarului de Stat SUA. Reprezentanții UE şi ai
Grupului de Contact ‑ Marea Britanie, Franța, Germania şi Rusia ‑ au participat de
asemenea la negocierile extrem de tensionate de la baza aeriană americană.
Se poate afirma că negocierile au fost foarte intense, contradictorii și tensionate,
cunoscându-se interesele majore dar divergente ale părților aflate în conflict.
Pe timpul negocierilor, gazda, și mediatorul principal (SUA), și-a folosit
din plin toate prerogativele date de aceste calități, valorificând toate posibilitățile,
deblocând toate canalele de comunicare și doborând toate barierele care s-o blocheze
(Cei 7 C: credibilitatea mare a gazdei-mediator, context sau raport – baza militară,
conținut inteligibil, claritate în transmiterea mesajului, continuitate și consecvență,
canalele bine acordate pentru ambele părți, capacitatea de receptare a auditoriului,
cât mai crescută).
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4. Tehnici și tactici folosite
O primă tactică folosită de gazda-mediator și ceilalți participanți (alții decât
părțile aflate în conflict) a fost prelungirea negocierilor pe o perioadă de 21 de zile,
pentru a tăia participanților posibilitatea de a invoca lipsa de timp pentru ajungerea
la un acord. De altfel, întreaga durată a fost mai mare, deoarece negocierile s-au
desfășurat în perioada 1-21 noiembrie 1995, dar acordul a fost în mod oficial semnat
pe 14 decembrie, același an.
O altă tactică a fost ținerea lor într-un mediu frust pe timpul negocierilor
(o bază militară), departe de atracțiile, desfătările și distracțiile oferite de o mare
metropolă sau o stațiune turistică.
Pentru creșterea șanselor de a se ajunge la un consens în vederea semnării
acordului, președintele Bill Clinton a folosit toate tehnicile de persuasiune, chiar
de constrângere (psihologică) și persuadare, cum ar fi amenințarea că nu le dă voie
participanților să plece până când nu ajung la o înțelegere!
5. Principalele prevederi ale Acordului
Acordul consemnează faptul ca Bosnia-Herțegovina, Croația și Iugoslavia se
recunosc drept state suverane și convin să-și reglementeze diferendele prin mijloace
pașnice. Părțile se angajează să respecte angajamentele asumate prin anexele
acordului și drepturile refugiaților. De asemenea, părțile se angajează să asiste la
investigarea și judecarea crimelor de război.
Acordul cuprinde o serie de anexe, care reglementează aspectele practice ale
aplicării sale.
Anexele 1-A și 1-B reglementează aspectele militare. Acestea conțin prevederi
referitoare la crearea unei forțe multinaționale de menținere a păcii sub comanda
NATO, numită forța de implementare (IFOR), cu misiunea de a asigura aplicarea
aspectelor militare ale păcii și de a îndeplini sarcini specifice. Conform prevederilor
acordului, IFOR a avut dreptul de a utiliza forța atunci când era necesar pentru
îndeplinirea mandatului său.
De asemenea, părțile contractante se angajau să adopte o serie de măsuri
vizând retragerea forțelor străine din Bosnia și începerea de negocieri pentru
realizarea unor măsuri de creștere a încrederii sub auspiciile Organizației pentru
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Astfel se stabilește o zonă de separare
între forțele armate ale părților (de facto, zona este impusă între armata bosniacă și
forțele sârbilor).
Anexa 2 instituie Linia de demarcare dintre entități (Inter Entity Boundary
Line), între Federația Bosnia Herțegovina și Republica Srpska. De asemenea, se
stabilea că statutul orașului Brciko va fi determinat prin arbitraj, în interval de un an
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de la încheierea acordului. Orașul Brciko era capital pentru Srpska deoarece asigura
legătura teritorială între cele două componente ale acestei entități.
Anexa 4 cuprinde constituția statului Bosnia și Herțegovina, stat format din
Federație și Republica Srpska. Pe baza delimitării create de linia de demarcare,
Federația ocupă 51% din teritoriul țării, iar Republica Srpska 49%.
Anexa 5 consfințește angajamentul Federației și Republicii Srpska de a rezolva
toate diferendele prin arbitraj și de a institui un mecanism de arbitraj.
Anexa 6 stabilește obligația părților de a respecta drepturile omului (Convenția
Europeană a drepturilor omului este parte a Constituției statului Bosnia-Herțegovina)
și instituie Ombudsmanul și Camera pentru drepturile omului pentru Bosnia
Herțegovina. De asemenea, organizațiile internaționale aveau acces nelimitat pentru
a monitoriza situația drepturilor omului.
Anexa 7 recunoaște dreptul refugiaților de a se întoarce la locurile de origine
și de a fi compensați pentru proprietățile pierdute și obligația părților de a coopera cu
Comitetul Internațional al Crucii Roșii pentru a stabili situația persoanelor dispărute.
Anexa 8 instituie Comisia pentru păstrarea monumentelor istorice iar Anexa 9
instituie companii publice pentru operarea comună a serviciilor publice.
Anexa 10 prevede existența instituției Înaltului Reprezentant pentru
coordonarea realizării aspectelor civile ale acordului de pace. Înaltul Reprezentant
(al comunității internaționale) prezidează Comisia Civilă Comună, formată din
reprezentanți ai părților, comandantul IFOR și reprezentanți ai organizațiilor civile.
Anexa 11 instituie Forța de poliție internațională a Națiunilor Unite (United
National International Police Task Force) având misiunea de a pregăti și supraveghea
forțele de poliție locale și de a monitoriza situația respectării drepturilor omului,
urmând a raporta încălcările constatate Tribunalului Internațional pentru fosta
Iugoslavie sau Comisiei pentru drepturile omului.
6. Concluzii: aplicarea Acordului și efectele sale
Negocierile finalizate prin acest acord și acordul în sine reprezintă un episod
foarte important în istoria contemporană post-Război Rece și în particular în materia
diplomației politice.
Astfel, datorită gravității conflictului intra-iugoslav și a consecințelor sale, s-a
produs o mare mobilizare politică și diplomatică pentru rezolvarea sa, astfel încât țări,
grupuri de țări, organizații internaționale și mari personalități ale lumii contemporane
au depus eforturi semnificative în culise și în lumina reflectoarelor, indiferent de
orientarea lor politică, ideologică, de interese și alianțe geopolitice.
În ceea ce privește prevederile militare ale Acordului, ele au fost aplicate rapid.
Faptul ca forța militară de implementare a acordului avea posibilitatea de a utiliza
forța a contribuit în mod decisiv la respectarea deciziilor sale.
Partea civilă a fost aplicată mult mai greu: refugiații s-au întors în mică măsură
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în locurile de origine iar instituțiile comune ale statului funcționează foarte dificil.
La aceasta au contribuit fără îndoială structura birocratică deosebit de
complicată (există aproximativ 200 de miniștri în Bosnia - Herțegovina) și lipsa
încrederii între comunitățile etnice.
Adeseori, doar deciziile Înaltului Reprezentant au reușit să asigure adoptarea
unor măsuri importante pentru statul bosniac. Cu toate acestea, multe dintre deciziile
Înaltului Reprezentant au fost percepute drept anti-sârbe sau anti-croate și favorizând
musulmanii bosniaci (supra-reprezentați numeric în administrația centrală). În aceste
condiții mass media locală și internațională au desemnat Bosnia - Herțegovina drept
un protectorat deghizat.
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ACTUALITĂŢI ŞI TENDINŢE
DE EVOLUŢIE A PIVOTĂRII
INTERESULUI GEOSTRATEGIC
AL SUA CĂTRE ASIA PACIFIC
Abstract

Riad AWWAD

Interesul geostrategic al SUA pentru regiunea Asia-Pacific reprezintă
o constantă a politicii americane de-a lungul a două secole. Regiunea a fost
dintotdeauna un nucleu al puterii și continuă și astăzi să dețină o importanță
strategică și economică globală. Hillary Clinton afirma că o mare parte a istoriei
secolului XXI se va scrie în Asia. Privind evoluția regiunii și influența acesteia asupra
economiei globale din ultimele decenii, tindem să-i dăm și mai multă dreptate.
Cuvinte-cheie: Asia, Pacific, Asia-Pacific, relații, stabilitate, dezvoltare,
parteneriat, influență
Abstract
NEWS AND TENDENCES OF EVOLUTION OF U.S. GEOSTRATEGIC
INTEREST IN THE ASIA PACIFIC REGION
Riad AWWAD
U.S. geostrategic interest for the Asia Pacific region is a constant of U.S.
policy over two centuries. The region has always been the core of power and
continues even today to have a global strategic and economic importance.
Hillary Clinton said that a large part of the history of XXI century will be
written in Asia. Watching the developement of the region and its influence on
the global economy in last decades, we tend even more to agree.
Keywords: Asia, Pacific, Asia-Pacific, relationships, stability, development,
partnership, influence.
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Résumé
En dernier temps, l’intérêt de l’USA pour la région Asie-Pacifique est
augmenté considérablement. En dépit de la croissance économique surprenante,
Asie-Pacifique se confronte encore avec les plus pressantes défies de XXIe siècle. La
région a été depuis toujours un nucléé de la puissance et continue à avoir aujourd’hui
aussi une importance stratégique et économique mondiale. Hillary Clinton affirmait
qu’y c’est en Asie ou on écriera une grande partie de l’histoire du XXIème siècle. En
ce qui concerne l’évolution de la région et son influence sur l’économie globale des
dernières décennies, on croit vraiment qu’elle a beaucoup de raison.
Mots-clefs : Asie, Pacifique, Asie-Pacifique, relations, stabilité, développement,
partenariat, influence

E

voluția interesului SUA față de regiune a sporit considerabil în ultima
perioadă. În ciuda creșterii economice surprinzătoare, Asia Pacific încă
se confruntă cu cele mai apăsătoare provocări ale secolului XXI. Coreea de Nord
și Burma rămân în afara cadrului prosper din regiune și continuă să fie surse de
insecuritate și instabilitate. Multe dintre problemele critice actuale – competiția
militară, proliferarea nucleară, extremismul, criza financiară, sărăcia, sistemele de
guvernământ slabe și ineficiente, disputele teritoriale nerezolvate, competiția acerbă
pentru energie și resurse naturale, schimbările climaterice și calamitățile naturale etc.
– depășesc granițele naționale și prezintă un risc comun în regiune.
Pe fundalul acestor amenințări la adresa securității și stabilității din regiune,
SUA încearcă să mențină și să-și consolideze statutul de putere a Pacificului.
Administratia Obama a formulat un plan în cinci părți cu privire la intervenția SUA
în Asia Pacific, astfel:
1. În primul rând, consolidarea și modernizarea alianțelor cu Japonia, Coreea,
Australia, Thailanda și Filipine.
2. În al doilea rând, extinderea colaborării cu partenerii ce devin tot mai
importanți, precum Indonezia, Vietnam, Mongolia, Noua Zeelandă, Singapore,
Malayzia și, în special, India.
3. În al treilea rând, dezvoltarea unei alianțe predictibile, stabile și vaste cu
China.
4. În al patrulea rând, implicarea și alocarea de fonduri pentru dezvoltarea
multilaterală a arhitecturii din regiune.
5. În al cincilea rând, urmărirea unui comerț de încredere și bazat pe o strategie
economică concretă.
Asumându-și rolul de factor de stabilizare și lider militar în zonă, SUA își
încearcă să militeze pentru respectarea drepturilor omului, să combată traficul de
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persoane și să încurajeze dialogul religios între comunitățile din regiune și chiar
să sprijine anumite acțiuni în acest sens. Astfel, a contribuit la înființarea unor
instituții precum Forumul democratic Indonezia Bali, Comisia interguvernamentală
a drepturilor omului (AICHR). În Burma, s-au intensificat eforturile de promovare a
drepturilor omului și a democrației.
Planul strategic al SUA pentru regiunea Asia Pacific încearcă să rescrie
securitatea regională, să stimuleze creșterea prosperității, sprijinirea unor instituții
mai democratice și răspândirea drepturilor umane universale. Regiunea oferă Statelor
Unite oportunități uriașe în multe domenii, incluzând extinderea piețelor pentru
interesele economice și formarea de noi parteneriate strategice. Alianțele reprezintă
fundamentul implicării strategice în zonă, iar Administrația Obama și-a propus să
întărească și să modernizeze aceste alianțe.
Tratatul cu Japonia rămâne la baza implicării SUA în Asia. Relația dintre cele
două state, foste inamice în Al Doilea Război Mondial, este puternică și reciproc
avantajoasă. Mai mult, ea leagă două din cele trei mari economii mondiale și este
întărită de angajamentul comun pentru democrație și și respectarea drepturilor omului.
Cooperarea dintre Guvernul nipon și cel american în perioada imediat următoare
evenimentelor din 11 martie 2011, este o dovadă a importanței pe care o acordă
americanii alianței cu Japonia. Statele Unite ale Americii s-au implicat în eforturile
de reconstruire din Japonia și au făcut pași importanți în consolidarea alianței.
De asemenea, SUA sunt interesate de cooperarea cu aliatul-cheie din NordEstul Asiei, Coreea de Sud, pentru modernizarea alianței de apărare și stabilirea
unui parteneriat global. SUA rămân ferm angajate în protejarea Coreei și menținerea
unei prezențe militare de durată pe teritoriul peninsulei. Parteneriatul continuă să
evolueze de la unul axat exclusiv pe provocările din peninsulă, către un parteneriat
global și dinamic, bazat pe valori și interese strategice comune. Coreea de Sud are în
prezent forțe dislocate în câteva țări, în contigente de câte două-trei sute de persoane,
pentru menținerea păcii și reconstrucție în Haiti, Afganistan și Liban. Coreea de
Sud a înțeles că provocările globale actuale, precum contrapirateria, neproliferarea
nucleară și dezvoltarea, afectează interesele naționale și implică obligația de a fi
angajat activ acolo unde este nevoie, în jurul lumii.
Alianțele cu Coreea și Japonia, precum și creșterea coordonării trilaterale au
un rol esențial în menținerea păcii și stabilității în Nord-Estul Asiei, incluzând o
replică la politicile destabilizatoare și provocările venite din partea Coreei de Nord.
Scufundarea corvetei sud coreene Cheonan de către Coreea de Nord în martie
2010, divulgarea programului de îmbogățire a uraniului în noiembrie 2010, cât și
bombardarea insulei Yeonpyong, marchează o amenințare la adresa stabilității
regionale și securității globale, prin politici greșite și provocări, incluzând programele
de rachete nucleare și balistice și activitățile de proliferare venite din partea Coreei
de Nord.
Angajamentul trilateral eficient în fața acestor provocări au demonstrat Coreei
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de Nord că acțiunile beligerante ale acesteia vor fi întâmpinate prin acțiuni colective.
În cadrul unei întâlniri trilaterale importante, SUA-Japonia-Coreea de Sud, din
Decembrie 2010, cele trei țări au declarat că acțiunile beligerante ale Coreei de Nord
constituie o amenințare pentru toate cele trei țări și vor fi combătute în mod solidar.
Cele trei țări au condamnat în unanimitate programul nord-coreean de îmbogățire a
uraniului, considerându-l ca violare a angajamentelor asumate în Declarația comună
din septembrie 2005, între cele șase părți1 și ca nerespectare a obligațiilor sale în
conformitate cu Rezoluția 1718 și 1874 a Consiliului de securitate al ONU.
SUA a dezvoltat o colaborare strânsă cu Japonia, Coreea de Sud și ceilalți
parteneri ai Dialogului celor Șase Părți2, pentru realizarea unei denuclearizări
verificabile a Peninsulei Coreene, într-o manieră pașnică. S-a încercat prin colaborarea
cu aliații de a convinge Coreea de Nord că programul acesteia de îmbogățire a
uraniului violează angajamentele și obligațiile asumate.
Australia rămâne o ancoră strategică pentru stabilitatea regională și joacă un rol
extrem de important în menținerea securității globale. Forțele armate ale SUA și ale
Australiei luptă cot la cot, continuând o cooperare de aproape un secol, iar Australia
este cel mai mare contribuitor non-NATO al coaliției din Afganistan. Angajamentul
SUA față de Australia a fost expus în cadrul vizitei primului ministru Gillard la
Washington din martie 2011. În cadrul întâlnirii, s-au trecut în listă regiunile din Asia
și de pe glob unde cele două țări colaborează. Mai mult, secretarii de stat Clinton
și Gates au vizitat Australia pentru a 25-a întâlnire a Consultațiilor Ministeriale
Australia-USA (AUSMIN), în noiembrie 2011. Această întâlnire a fost esențială
pentru obiectivul de modernizare și dezvoltare a alianței, iar cele două guverne au
anunțat lansarea Grupului de lucru Australia-USA, privind analiza raportului de
forțe, care explorează în prezent potențialul de extindere a cooperării militare SUAAustralia și optimizarea poziției de forță a SUA în regiunea Asia Pacific.
De asemenea, se lucrează la înviorarea dialogului strategic trilateral cu
Japonia și Australia, precum și pentru consolidarea parteneriatelor de securitate în
întreaga regiune. Alianțele cu Filipine și Tailanda continuă să evolueze pentru a face
față provocărilor moderne de la extremism violent până la boli infecțioase. SUA
colaborează strâns cu Filipine pentru îmbunătățirea securității maritime și capacitatea
de răspuns la dezastre naturale. În ianuarie 2011 a fost lansat primul dialog strategic
în domeniul apărării cu guvernul din Filipine pentru a facilita crearea unui cadru de
consolidare a parteneriatului dintre cele două țări. În Thailanda, cel mai vechi aliat
al SUA din Estul Asiei, s-a încheiat un parteneriat pentru folosirea navelor militare
thailandeze, cu personal US Navy la bord, să adere la CTF-1513 pentru a combate
pirateria în largul Cornului Africii. Thailanda a furnizat, de asemenea, un batalion
complet de menținere a păcii în Darfur, pentru a ajuta la operațiunile de ajutor
umanitar ale ONU. Relațiile dintre cele două țări includ exerciții comune, vizite de
1
2
3
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nave, schimb de informații, asistență logistică și o platformă largă de formare și de
consolidare a capacităților de acțiune în operațiunile de menținere a păcii și antipiraterie.
Administrația Obama se angajează să lărgească relațiile cu puterile aflate
în creștere, precum Indonezia, Malayzia, Mongolia, Noua Zeelandă, Singapore,
Vietnam, și mai ales, India.
India: Administrația a luat măsuri importante pentru a îmbunătăți raporturile
cu India, care joacă un rol-cheie în Asia-Pacific. S-a lansat un dialog cu privire la
problemele strategice ale regiunii Asia Pacific, urmat de serii de discuții și consultații.
În calitate de actor internațional aflat în creștere, parteneriatul cu India pe o gamă
largă de probleme la nivel mondial, devine tot mai important pentru interesele
strategice ale SUA.
Indonezia: Parteneriatul cu Indonezia continuă să se maturizeze. Deplasarea
istorică a președintelui, din toamna lui 2010, a subliniat importanța extinderii și
aprofundării relațiilor dintre cele două țări. Lansarea unui parteneriat global de
către Obama și Yudhoyono va stimula și mai mult parteneriatul actual pe probleme
bilaterale, regionale și globale. SUA și-a manifestat interesul de a colabora cu
Indonezia în 2011, în rolul acesteia de conducător al ASEAN4 și țară gazdă a
Summit-ului Asia de Est, cât și de a valorifica vocea sa pe probleme globale, precum
democrația și schimbările climaterice.
Malayzia: Administrația americană lucrează din greu pentru a îmbunătăți
relațiile bilaterale cu Malayzia și este pe punctul de a lansa o inițiativă majoră pe limba
engleză, care va plasa mai mulți tineri americani în Malayzia pentru a preda engleză
și a-i familiariza, în primul rând, pe elevii din mediul rural cu cultura americană.
Guvernul malayzian, sub conducerea primului ministru Najib, a făcut, de asemenea,
câțiva pași pentru crearea unui control mai strict al exporturilor și jucarea unui rol
constructiv în regimul internațional de neproliferare. Personal medical din cadrul
Forțelor Armate din Malaysia este dislocat în prezent în Afganistan. Cele două țări
colaborează, de asemenea, în negocierile pentru Parteneriatul Trans-Pacific (TPP).
Mongolia: Din perspectiva unei țări cu o democrație relativ tânără și aproape
de o explozie economică, Mongolia oferă oportunități pentru companiile americane.
Conform estimărilor, Mongolia dispune de minerale în valoare de 400 miliarde
dolari. Mongolia a trimis 190 de trupe către Forța Internațională de Asistență pentru
Securitate (ISAF) și oferă instruire pentru operațiile de menținere a păcii. Mongolia
cooperează strâns cu SUA și în cadrul organizațiilor internaționale, precum ONU
și Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În 2011, Mongolia a venit la
conducerea Comunității Democrațiilor. SUA vede în Mongolia un partener de
încredere, democratic, cu un viitor luminos.
Vietnam: De-a lungul ultimilor ani, SUA au extins și consolidat parteneriatul cu
Vietnam pe o gamă largă de probleme, incluzând comerțul, securitatea, neproliferarea,
4
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sănătatea, educația și mediul. Vietnam face parte, de asemenea, din rândul celor opt
parteneri de negocieri ai discuțiilor TPP. În timpul întâlnirilor din Hanoi din 2010,
Hillary Clinton și primul ministru Dung au fost de acord cu trecerea la un stadiu
avansat al relației prin încheierea unui parteneriat strategic. Cu toate acestea, SUA
își manifestă îngrijorarea cu privire la progresul extrem de lent în ceea ce privește
respectarea drepturilor omului.
Noua Zeelandă: În toamna lui 2010, Hillary Clinton a vizitat Noua Zeelandă
unde a lansat Declarația de la Wellington. Această vizită a culminat cu reluarea
relațiilor cu Noua Zeelandă, după o înghețare de aproape 25 de ani, începând cu
mijlocul anilor ’80. Noua Zeelandă este un partener al SUA, în special în sudul
Pacificul de Sud, iar Declarația de la Wellington a fixat cadrul unui nou parteneriat
strategic USA – Noua Zeelandă, ce va spori cooperarea practică și dialogul politic.
De asemenea, SUA și Noua Zeelandă lucrează la intensificarea relațiilor economice
în cadrul negocierilor TPP. Ca răspuns la cutremurul din 2011 care a lovit Noua
Zeelandă, SUA a dislocat o echipă USAID de Asistență și Răspuns la Catastrofe,
care a inclus echipe de căutare și salvare, a transferat echipamente și consumabile, și
a oferit peste 1 milion de dolari pentru asistență umanitară pentru a sprijini eforturile
de ajutorare și de recuperare.
Singapore: Administrația prezidențială a luat măsuri pentru a spori
angajamentul bilateral cu Singapore. În afara faptului că este un partener puternic
privind neproliferarea și alte probleme de securitate regională, Singapore a participat
la operațiunile de securitate la nivel mondial, inclusiv în Irak, Afganistan și în Golful
Aden la eforturile de combatere a pirateriei.
O componentă importantă a eforturilor SUA în Asia Pacific este apropierea de
China, o țară ancorată în realitate, axată pe rezultate, și în conformitate cu principiile
și interesele SUA. Prin această apropiere se urmărește o relație solidă, pozitivă, de
cooperare cu China. În 2011, Hillary Clinton afirma că relația SUA – China se afla
într-un moment critic; iar gestionarea relației astăzi – cu elementele sale de concurență
și cooperare – va avea un impact mare asupra viitorului regiunii.
În decursul anului 2010, SUA au făcut progrese concrete pentru a traduce
cuvintele în acțiuni. Prin diplomație constantă, au lucrat cu Beijingul pentru orientarea
relațiilor în direcția potrivită, prin participarea președintelui Hu la Summitul de
Securitate Nucleară în aprilie 2011, și votul Chinei în favoarea sancțiunilor mai
ferme asupra Iranului la Consiliul de Securitate ONU din iunie. Succesul apropierii
de China s-a făcut resimțit la vizita de stat a președintelui Hu la Washington. În
cadrul vizitei, China și-a manifestat pentru prima oară îngrijorarea cu privire la
programul de îmbogățire a Uraniului derulat de Coreea de Nord; de asemenea, SUA
a obținut acordul Chinei de a respecta rezultatele referendumului din Sudanul de
Sud și a întărit cooperarea cu China în problema Iranului în cadrul P5+1 și punerea
în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU. Vizita președintelui Hu a
fost catalogată drept un succes major, deoarece relația cu China se desfășoară într-o
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manieră capabilă să asigure respectarea și avansarea intereselor SUA.
Legată de interacțiunile SUA cu China este abordarea consecventă față de
Taiwan. Hillary Clinton a remarcat că SUA sunt încurajate de dialogul mai productiv
și cooperarea economică dintre China și Taiwan. Abordarea SUA continuă să se
ghideze după politica unei Chine unificate. În perioada următoare SUA caută să
încurajeze dialogul și schimburile între cele două părți, cât și reducerea tensiunilor
militare și mobilizărilor de forțe.
Pe frontul economic, se urmărește cu prioritate reducerea barierelor comerciale
în toate angajamentele față de China, incluzând Dialogul Strategic și Economic
(S&ED), Comisia Reunită USA – China privind Comerțul și Schimbul (JCCT) și
G-20. Ambasada SUA din Beijing și consulatele din China contribuie la importanța
menținerii unei condiții de concurență echitabile pentru companiile americane, în mod
regulat pe toate nivelurile guvernului chinez. Departamentul de Stat, de asemenea,
lucrează în strânsă colaborare cu alte agenții federale pentru a monitoriza respectarea
normelor comerciale internaționale de către China. În 2010, Departamentul de
Comerț a inițiat șase anchete împotriva importurilor din China cu scopul de a oferi
ajutor pentru companiile americane în fața practicilor comerciale neloiale. Mai mult,
în urma Consultării cu Departamentul de Stat și alte agenții executive, Oficiul pentru
reprezentarea comerțului USA (USTR) a inițiat procedurile Organizației Mondiale a
Comerțului împotriva Chinei în trei cazuri separate.
Ca rezultat al acestor eforturi, în cadrul reuniunii JCCT din decembrie 2010 și
vizita președintelui Hu din ianuarie 2011, China a făcut angajamente importante cu
privire la aspectele comerciale cheie, acceptând să asigure agențiilor guvernamentale
chineze folosirea de software legitim, disocierea politicilor inovatoare din preferințele
de achiziții publice și includerea unor entități subcentrale în Acordul privind
achizițiile publice al OMC. China este o piață de export cheie pentru bunurile și
serviciile americane și este în vizorul Inițiativei Naționale de Export a președintelui
Obama, urmărind dublarea exporturilor SUA în următorii cinci ani pentru a oferi
milioane de locuri de muncă pentru cetățenii americani. În 2010, exporturile SUA
către China au atins 92 miliarde $, o creștere de 32% față de 2009.
Un element important al angajamentului față de China îl reprezintă S&ED5,
ce reunește membri de cabinet și șefi de agenții din ambele guverne, nu doar pentru
a discuta o serie de probleme critice ale relației bilaterale, ci și pentru a inculca
obiceiul de cooperare dintre cele două guverne. În cadrul celei de-a treia întâlniri
S&ED din mai 2011, s-a abordat cooperarea în abordarea crizei economice mondiale
în cadrul G20.
Administrația Obama este implicată în consolidarea angajamentelor cu
organizațiile multilaterale din Asia Pacific. Hillary Clinton sublinia în 2010
importanța implicării SUA în dezvoltarea instituțiilor și a arhitecturii regionale.
APEC rămâne prima organizație economică din regiunea Asia Pacific, iar SUA își
5
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continuă colaborarea cu aceasta. S-au luat, de asemenea, o serie de măsuri pentru a
extinde implicarea SUA în instituțiile regionale, precum ASEAN, numită ”pârghia”
noii arhitecturi din regiune, Forumul Regional ASEAN (ARF), Întâlnirea Miniștrilor
de Apărare ASEAN (Plus), Summit-ul Asia de Est (EAS) și Forumul Insulei Pacific
(PIF). Aderarea SUA la EAS îi permite acesteia să lucreze cu ASEAN și alți membri
EAS pentru a promova implicarea în soluționarea problemelor politice și strategice de
interes comun, incluzând non-proliferarea nucleară, securitatea maritimă și asistența
în caz de calamitate.
În 2010, Hillary Clinton a reprezentat pentru prima oară SUA în EAS. În
2011, președintele Obama a participat la întâlnirea din Indonezia și a pus accentul
pe măsurile ce pot fi luate de organizație pentru a îmbunătăți securitatea maritimă
regională, capacitatea țărilor de a răspunde în fața dezastrelor naturale sau celor
produse de om și a non-proliferării. Obama a fost de asemenea, co-gazdă la cel de-al
treilea Summit USA-ASEAN.
Angajamentul regional poate fi o modalitate eficientă de a spori eforturile
SUA de a face față provocărilor de securitate transnaționale, cum ar fi schimbările
climaterice, pandemiile, degradarea mediului și gestionarea dezastrelor. Asistența
umanitară și pregătirea pentru dezastre va continua să joace un rol în bunăstarea
economică a regiunii. În colaborare cu ARF, SUA a sprijinit Exercițiul în caz de
Catastrofe în Indonezia. Se caută modalități pentru a consolida capacitatea de
gestionare a crizelor, care este vitală în lumina dezastrelor ce s-au abătut asupra
regiunii.
O altă inițiativă regională o constituie Inițiativa Mekongului Inferior (LMI)6,
una dintre prioritățile pe agenda de lucru a SUA în Asia de Sud-Est. În decursul
anului 2010, H.Clinton a avut câteva întâlniri cu omologii săi din Laos, Thailanda,
Cambodgia și Vietnam pentru a trasa calea de urmat pentru a atinge obiectivele
regionale în domeniul educației, al sănătății și infrastructurii.
În august 2010, în cadrul dialogului Post-Forum de la Forumul Insulelor din
Pacific, SUA au avut cea mai mare delegație. Delegația nu a inclus doar oficiali ai
Departamentului de Stat, ci și persoane-cheie din apărare și dezvoltare. La întâlnirea
din septembrie 2011, o delegație și mai numeroasă a fost trimisă pentru a manifesta
îngrijorarea SUA cu privire la regiunea Pacificului. Bazându-se pe cererea urgentă
de susținere a statelor din Insulele Mici ale Pacificului, SUA a alocat fonduri pentru
proiectele de adaptare la schimbările climaterice și programe conexe în țările din
Insulele Pacificului. Pentru a ajuta la gestiunea acestor noi programe, USAID a creat
un nou oficiu la Port Moresby, Papua Noua Guinee, în 2011. Fondurile alocate pentru
adaptarea la condițiile climaterice reprezintă o componentă esențială a strategiei și
un element critic în efortul regional de a face față provocărilor severe legate de climă
și de a menține supremația americană într-o regiune curtată de alți pretendenți cu
buzunare generoase.
6
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În acest sens, Pactul de asociere liberă între Statele Unite și Palau este o
componentă vitală a prezenței SUA în Pacificul de Vest. Parteneriatele existente
în domeniul apărării cu Palau au o contribuție generoasă pentru SUA și pentru
securitatea internațională. Administrația prezidențială a trecut în legislația congresului
revizuirile pentru următorii cincisprezece ani ale Pactului. Adoptarea legislației
propuse va susține parteneriatul USA în cadrul programului, va sublinia reînoirea
angajamentului SUA în regiune și va menține Palau drept aliat SUA, într-o perioadă
în care alte interese internaționale curtează agresiv țările din Insulele Pacific.
SUA urmăresc o agendă economică și comercială agresivă în Asia. Anul 2011
a fost anul de consecință pentru SUA de a demonstra statutul de lider economic
în regiune și de a trasa agenda pentru următorii ani, pentru accelerarea integrării
economice regionale. În acest sens, s-a lucrat în trei direcții: ratificarea Acordului
de liber schimb USA – Coreea, realizarea unor progrese semnificative în cadrul
negocierilor privind Parteneriatul Trans-Pacific și încheierea anului în calitate de
gazdă a APEC.
În prezent, cele 21 de economii APEC, cu aproximativ 2,7 miliarde de
consumatori, ocupă în jur de 60% din exporturile SUA. Șapte dintre primii cinsprezece
parteneri comerciali ai SUA fac parte din APEC. O puternică participare asiatică
în APEC, OMC și G20 reflectă importanța tot mai mare a economiilor asiatice și
locul central pe care il ocupă în consolidarea sistemului comercial multilateral și în
susținerea redresării economiei SUA. SUA și-a propus să asigure competitivitatea
în această regiune vitală și să promoveze integrarea continuă a economiei sale cu
economiile APEC, de pe urma cărora vor beneficia muncitorii, consumatorii, și
întreprinderile din regiune, alături de locurile de muncă create în țară.
Regiunea Asia Pacific este esențială pentru Inițativa Națională privind
Exportul, iar scopul acesteia vizează dublarea exporturilor SUA până în 2015 pentru
a crea noi locuri de muncă pentru americani. În primul an al inițiativei, exporturile
SUA către membrii APEC au crescut mult mai repede decât exporturile către restul
lumii. Exporturile SUA către APEC în 2010 au atins 774 miliarde dolari, o creștere
de 25% față de 2009, în timp ce exporturile către membrii non-APEC au crescut
doar cu 15%, atingând 503 miliarde dolari. Astfel, se urmărește un progres similar în
următorii ani.
Deoarece SUA are în plan atingerea obiectivului fixat de președinte și
anume de a dubla exporturile în următorii cinci ani, o importanță capitală în acest
demers o are Acordul de liber schimb USA – Coreea (KORUS). În decembrie
2010, administrația americană a obținut angajamente importante din partea Coreeei
privind problemele nerezolvate ce vor nivela terenul de joc pentru industria auto
americană. Acest acord reprezintă o realizare majoră pentru ambele țări și reprezintă
o oportunitate istorică pentru vitalizarea exporturilor, crearea de noi locuri de
muncă și susținerea economiei. De asemenea, acesta elimină tarifele pentru 95% din
exporturile industriale și de consum către Coreea în termen de cinci ani și reduce
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semnificativ tarifele pentru exporturile agricole către Coreea. Se așteaptă ca prezentul
acord să crească exporturile americane cu peste 11 miliarde $, pe baza reducerilor
tarifare provenite doar de la KORUS și crearea a 70.000 de locuri noi de muncă
în SUA. Mai mult, acest parteneriat va contribui la crearea și mai multor locuri de
muncă americane prin deschiderea unei pieți americane de 580 miliarde $ în Coreea,
formată din companii de livrare rapidă, telecomunicații, asigurări și alte servicii.
Beneficiile economice pentru Coreea sunt, de asemenea, considerabile. Acest acord
ca oferi avantaje economice imediate și va consolida parteneriatul cu un aliat central
într-o regiune volatilă aflată în creștere explozivă. În termeni strategici, acordul va
sublinia angajamentul SUA pentru prosperitatea și securitatea regiunii Asia Pacific,
și va întări rolul său de lider și influența în regiune.
O altă cale importantă de extindere a angajamentului SUA în Asia și
creșterea exporturilor americane către piețele asiatice dinamice o reprezintă Acordul
pentru Parteneriat Trans-Pacific, numit și TPP. Cele nouă economii APEC implicate
– Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Noua Zeelandă, Peru, Singapore, Vietnam
și Statele Unite – alcătuiesc 40% din totalul bunurilor și serviciilor exportate de
APEC. Cu aceste economii se negociază un nou șablon pentru un acord comercial al
secolului XXI, de înaltă calitate și ambiție. Acest acord strategic este esențial pentru
consolidarea lanțului de aprovizionare al secolului XXI, al noilor economii IT și
dezvoltării durabile, care să accepte standarde ridicate de muncă și de mediu.
În 2011, SUA a găzduit pentru prima dată APEC în 18 ani, beneficiind de
oportunități unice de a demonstra angajamentul acestora în regiune și de a trasa
agenda organizației într-o direcție care să reflecte valorile SUA, să promoveze
integrarea economică regională și să creeze oportunități pentru întreprinderile și
muncitorii americani în această regiune dinamică. A fost fixată o agendă ambițioasă,
care provoacă APEC să maximizeze rezultatele tangibile și practice, în special în
zona de eliminare a barierelor comerciale, promovarea dezvoltării durabile, și crearea
unei convergențe între economiile APEC. În acest scop, președintele a stabilit trei
domenii prioritare pentru agenda din 2011, pentru a construi o economie regională
unitară:
- Consolidarea integrării economice regionale și extinderea schimburilor
comerciale
- Promovarea dezvoltării durabile
- Extinderea cooperării normative și promovarea convergenței normative
SUA urmărește ca APEC să continue să beneficieze de pe urma companiilor
americane, în special întreprinderile mici și mijlocii, și să rămână concentrată pe
rezultate concrete, practice. Prin APEC, se poate continua integrarea economică
regională precum și reducerea barierelor din calea comerțului și investițiilor în
regiune, creșterea exporturilor SUA și crearea de noi locuri de muncă, în același timp.
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Concluzie
Menținerea statutului de lider în Asia Pacific este esențial pentru interesele
pe termen lung ale SUA. Administrația americană este angajată să investească și să
joace un rol activ în regiune. Inversarea raportului de forțe de la Vest spre Est este o
trăsătură definitorie a peisajului internațional al secolului XXI – iar Asia va fi scena
principală pentru aceste transformări. Aceste schimbări vor prezenta atât provocări
cât și oportunități pentru Statele Unite. Dezideratul acestora este de a valorifica
la maxim oportunitățile oferite de contextul geopolitic și economic actual și de a
consolida și mai mult parteneriatele cu țările din regiune. Promovarea intereselor
naționale și salvarea economiei reprezintă principalul obiectiv al SUA în Asia Pacific.
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IMPLICATII TRANSFRONTALIERE
PENTRU SANATATEA PUBLICA,
IN EVENTUALITATEA
UNOR CATASTROFE GEO-CLIMATICE
ÎN ZONA MARII NEGRE
Colonel (r.) medic dr. Viorel ORDEANU, CS gr.I
Colonel (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
Abstract
Marea Neagră este parte a Oceanului Planetar şi are o serie de
particularităţi geografice şi hidrografice. Fenomenul controversat al
încălzirii globale ar putea duce treptat la topirea calotelor polare, având ca
rezultat final creşterea nivelului mării. Toate ţările riverane ar avea teritoriul
redus, iar toate porturile maritime ar dispare sub apă. Va apare riscul unor
războaie locale pentru teritoriu şi resurse, cu prioritate apă, hrană, energie şi
terenuri agricole dar va creşte şi riscul de epidemii, infracţionalitate, tulburări
sociale grave, similare perioadei marilor migraţii ale popoarelor din Evul
Mediu timpuriu. Instabilitatea socială poate să ducă treptat la un colaps
al civilizaţiei actuale. Ameninţările, vulnerabilităţile şi riscurile zonei Mării
Negre sunt multiple. Singura măsură logică este cooperarea internaţională
pentru prevenirea catastrofelor geo-climatice şi un nou mod de abordare
multidisciplinară a răspunsului specific. În zona Mării Negre a existat, există
şi va exista risc de catastrofe geo-climatice.
Cuvinte cheie: catastrofe, schimbări climatice, sănătate publică, prevenire, Marea
Neagră.
BORDER IMPLICATION IN PUBLIC HEALTH IN SITUATION OF
GEO-CLIMATIC DIZASTERS IN THE BLACK SEA AREA
Abstract
The Black Sea is a part of the World Ocean. It has a number of
hydrographic and geographic peculiarities. Controversial phenomenon
of global warming could gradually lead to melting polar ice caps, resulting
ultimately in raising the seas level. All riparian countries would have much
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reduced territory and all sea ports would disappear under water. There
appears the risk of local wars for territory and resources, primarily water,
food, energy, and agricultural land. Also, it will increase the threats,
vulnerabilities and risks of epidemics, crimes, serious social disturbances,
similar to the times of great migrations of people in the Early Middle
Ages. The social instability could lead to a collapse of actual civilization.
Threats, vulnerabilities and risks are multiple in the Black Sea area.
The only logical step is international cooperation for geo-climatic disaster
prevention and a new multidisciplinary approach to specific answer. In the
Black Sea there was, is and will be risk of geo-climatic disasters.
Keywords: disasters, climate change, public health, prevention, Black Sea.

M

area Neagră (figura 1) este parte a Oceanului Planetar, fiind
considerată cel mai mare şi mai recent golf al Mării Mediterane. Ea
are o serie de particularităţi geografice şi hidrografice, datorate transformării unui lac
imens în mare, prin inundaţie catastrofală după terminarea ultimei epoci glaciare şi
creşterea nivelului mării cu aproape 200 m. Se pare că această geneză catastrofică a
stat la baza mitului antic al Potopului.

Figura 1. Marea Neagră și bazinul său hidrografic
Fenomenul controversat al încălzirii globale ar putea duce treptat la topirea
calotelor polare, având ca rezultat final creşterea nivelului mării cu 70-90 m (10-20 m
calota arctică şi 60-70 m calota antarctică). Se estimează că topirea completă a gheţii
pe Terra (calote polare, gheţari, permafrost) ar creste nivelul mării cu aproape 100
m. Aceasta ar mări suprafaţa Oceanului Planetar şi ar micşora suprafaţa uscatului,
modificând raportul procentual actual de 70/30 la 80/20 sau chiar 90/10.
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Litoralul, aşa cum îl ştim, ar dispărea, linia ţărmului va fi mult mai sus şi în
interiorul uscatului (varianta minimă pe izobata de 10 m, medie pe 50 m şi maxima
pe 100 m). Chiar şi în varianta minimă, ar dispărea părţi importante din ţări care au o
bună parte a teritoriului sub nivelul actual al mării (ex. Olanda, Iordania ş.a.) sau cu
puţin deasupra (ex. Bangladesh, state insulare s.a.).
Toate ţările riverane ar avea teritoriul redus mult sau foarte mult, iar toate
porturile maritime ar dispărea sub apă.
Toate continentele ar suferi modificări majore, conturul ţărmurilor şi suprafaţa
uscatului ar fi reduse, zonele joase (Marea Caspică, Marea Moartă, Marile Lacuri
americane, fostele lacuri sărate din Nordul Africii, tundra Siberiană s.a.) vor fi
acoperite de apa mării. Faţă de această inundaţie, lentă dar implacabilă, nu vom putea
să ne protejăm, şi va trebui să facem alte porturi, să deplasăm populaţii de miliarde
de oameni din zonele calamitate, să renunţăm la unele teritorii.
Va apare riscul de războaie locale pentru teritoriu şi resurse, în primul rând,
pentru apă dulce, alimente, energie, teren construibil şi agricol. Va creşte riscul de
epidemii (boli transmisibile şi netransmisibile), infracţionalitate, tulburări sociale
grave, similare perioadei marilor migraţii ale popoarelor din Evul Mediu timpuriu.
Din punct de vedere medical, războiul de orice fel, este o epidemie/ pandemie de
politraumatisme. Instabilitatea socială poate să ducă treptat la un colaps al civilizației
actuale.
Mai grav este faptul că marile puteri economice şi militare din lumea
multipolară în care trăim astăzi, ar avea capacitatea ca, prin acţiuni de război geoclimatic, să influențeze în mod artificial clima, să topească ghețurile Arctice sau
Antarctice şi să provoace deliberat inundații catastrofale, dacă inamicul lor ar avea
şi mai mult de pierdut.
Un atac masiv cu rachete balistice nucleare (real sau presupus), aşa cum era
imaginat între URSS şi SUA pe deasupra Polului Nord (calea cea mai scurtă), ar
declanşa imediat un contraatac, preventiv sau ca ripostă, iar sistemele nucleare de
rachete antirachetă, anti-antirachetă ş.a.m.d. ar produce o multitudine de explozii
nucleare, a căror energie ar topi parțial calota glaciară arctică, ceea ce ar putea duce
la creşterea nivelului mării cu peste 10 m.
Cei doi foști adversari nu mai sunt în poziția de a se ataca reciproc, iar istoria
arată că în situaţii critice au știut să evite războiul. De altfel, nicio putere maritimă nu
ar recurge la o asemenea strategie catastrofică.
Dar ne putem gândi că o putere continentală, cu sau fară ieşire la mare, ar
putea în caz de forță majoră, să recurgă la asemenea acţiuni extreme, şi nu neapărat
cu mijloace nucleare.
Topirea unei calote polare poate fi şi rezultatul altor acţiuni: reorientarea
energiei solare cu oglinzi spațiale, scăderea reflexiei solare pe suprafața gheții, sau
altele. Acoperirea suprafeței gheții cu un strat extrem de subțire de adsorbant al
luminii (de ex. negru de fum) ar putea să declanșeze un efect lent de topire a gheții.
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În prezent, calota arctică scade ca suprafaţă şi volum iar, aparent paradoxal,
calota antarctică se mărește. Geografii au constatat că gheața din Groenlanda are
un indice de reflectare a luminii mai mic, din cauza poluării cu fum şi praf, şi se
topește accelerat, iar banchiza nordică îşi micșorează suprafața. Această observaţie
se corelează cu dezvoltarea fără precedent a activităţilor industriale şi extractive din
zona subpolară: SUA, Canada, Norvegia, Rusia ş.a.
Schimbările climatice din ultimii ani nu sunt cauzate de evoluţii naturale, ci
sunt produse de creşterea gradului de poluare şi de emisiile de dioxid de carbon. Prof.
dr. Fokion Vosniakos, preşedintele Asociaţiei Balcanice de Mediu (B.EN.A), arăta că
„Ne așteptăm la schimbări climatice dramatice în următorii 15 ani, cu accentuarea
fenomenelor de furtună.
Una din cauzele ce au generat aceste schimbări se referă la emisiile de gaze cu
efect de seră şi la comerțul cu aceste emisii, conform protocolului de la Kyoto. Nu
este benefic pentru Balcani să facă un astfel de comerţ“.�
Concomitent, calota antarctică îşi mărește grosimea şi suprafața, în concordanţă
cu perioada actuală de răcire lentă a Terrei. Această răcire este parțial încetinită de
activitățile antropice, care poluează atmosfera, în special cu dioxid de carbon şi alte
gaze cu efect de seră. Nici răcirea planetei şi nici acumularea de dioxid de carbon nu
sunt un pericol în sine. În istoria geologică a Terrei, au existat şi valori extreme, fără
urmări grave pentru biosferă.
Creşterea nivelului mării, extinderea suprafeței Oceanului Planetar şi reducerea
suprafeței uscatului, care va fi şi mai fragmentat, va duce la o nouă configurație
geografică. Continentele vor fi delimitate de mări şi munți, fiind mai multe şi mai
mici, probabil zece: Europa, Africa, Asia de Nord, Asia de Vest, Asia de Sud şi Asia
de Est, America de Nord şi America de Sud, Oceania şi Antarctica. Oceanele vor fi
delimitate de noile continente, fiind şi ele mai multe, probabil opt: Atlanticul de Nord,
Atlanticul de Sud, Arctic, Indian, Pacificul de Nord şi Pacificul de Sud, Antarctic şi
Mediterana.
Nevoia acută de spaţiu va duce la generalizarea limitei apelor teritoriale
la 12 Mm şi a Zonei economice exclusive la 200 Mm cu extindere până la limita
platoului continental. Probabil că marile puteri vor dori şi vor ȋncerca să impună
internaționalizarea apelor, iar micile puteri vor încerca să-şi mențină autoritatea în
zona de platou continental a fiecăruia, aşa că vor apare conflicte maritime şi un nou
Drept al mării, bazat pe calcule geometrice.
Revenind la marea noastră, ca parte a Mare Nostrum, schimbările vor fi
majore şi grave, chiar şi în ipoteza minimă, pe izobata de 10 m. (Figura 2). Apa
Mării Mediterane, ridicată de nivelul crescând al oceanului planetar, va pătrunde cu
putere prin strâmtorile Dardanele şi Bosfor, afectând Istanbulul. Litoralul cu plaje va
dispare în toate ţările riverane, toate porturile vor fi sub apă, localitățile de pe litoral
vor fi inundate.
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Figura 2. Zonele afectate pe izobata de 10 metri
Cele mai afectate zone vor fi țărmurile joase din vest şi nord: Delta Dunării
va dispare, fiind înlocuită cu un golf continuat de un estuar adânc şi lung, care va
acoperi şi Bălţile Dunării.
Probabil Portul Calaraşi va fi port la mare, la gurile Dunării. Canalul DunăreMarea Neagră va fi inundat şi va separa: la nord Insula Dobrogei, la est Insula
Constanţei şi la sud Peninsula Dobrogei. Apa va urca pe estuarul Nistrului, care va fi
adânc şi lung şi va inunda Basarabia de sud.
Linia litoralului românesc ar reveni în linii mari la configuraţia țărmului antic.
Câmpia joasă a Bărăganului va fi inundată în est, sud şi nord, distrugând o parte
din grânarul ţării. în ipoteza pesimistă a topirii totale, la izobata +100 m. (figura
3), Lunca Dunării va fi inundată în totalitate iar Estuarul Dunării va merge până la
barajul de la Gura Văii.
Portul Drobeta Turnu Severin va fi port la vărsarea Dunării în mare iar
Bucureștiul va avea port maritim.
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Figura 3. Zonele afectate pe izobata de 100 metri
Marea va intra prin strâmtoarea Kerci, va separa Peninsula Crimeea care va
deveni Insula Crimeea, va extinde Marea Azov, cel mai mare golf al Marii Negre,
care va inunda câmpia joasa. Va urca pe Don, pe canalul Volga-Don, şi prin valea
fluviului Volga va inunda Marea Caspică, cel mai mare lac, aflat mult sub nivelul
mării. Marea Caspică va ajunge o mare interioară din oceanul planetar, sau poate
cel mai mare golf al Mării Negre, va inunda zonele joase din jur, ajungând probabil
până la Lacul Aral. Vor fi scoase din funcțiune marile exploatări petroliere, cu urmări
grave asupra economiei mondiale şi a mediului. De notat ca exemplu pentru această
ipoteză catastrofică, posibilitatea ca actuala Mare Mediterană, cu mările componente,
să se extindă de la Gibraltar la Marea Moartă, de la Marea Caspică şi Lacul Aral la
Deșertul Sahara, devenind un ocean. Rezultă că afectarea Europei nu se va limita
doar la țărmurile de vest, nord şi sud, ci şi în Europa de Est, aparent terestră, Rusia,
Kazahstan, ţările caucaziene, până în Asia Centrală şi Iran. Deși natura ar avea
avantaje prin extinderea zonelor acvatice, societatea umană ar suferi cea mai gravă
criză economică, socială, politică, de mediu, umanitară, de sănătate publică etc.
În opinia unor analiști (Friedman, STRATFOR), ar exista şi un risc geo-politic
regional prin situarea pe ,,linia intermaris” care unește Marea Baltică, Marea Neagră
şi Marea Mediterană, fiind un fel de hotar între Occident şi Orient sau între Europa
şi Asia. Dar istoria ne arată că poziția geografică este mai puţin importantă pentru
alianţe, ceea ce contează este interesul națiunilor care se aliază pentru un țel comun
sau se luptă pentru ceva.
Zona Mării Negre este foarte activă seismic, fiind la întâlnirea mai multor falii
(Carpatică, Anatoliană etc.). Un cutremur major ar putea fi urmat de un val tsunami
care, în funcţie de mărime şi orientare, ar deveni devastator în zonele de coastă. În
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cazul orientării est-vest, litoralul românesc ar fi măturat de acest val, până la limita
vechiului litoral antic sau chiar mai mult. Este posibil ca faleza înaltă a Cadrilaterului
să fie urmarea unui asemenea eveniment catastrofic preistoric.
Distrugerile provocate de un eventual tsunami pot fi amplificate iarna de
sloiurile de gheață, (fiind o mare puţin sărată, în iernile geroase se formează banchiza
de gheață la mal). Dacă se răscolește apa de la adâncime mare, peste 200 m. (figura
4), se eliberează hidrogen sulfurat, extrem de toxic. Detonarea acestuia voită sau nu,
poate fi ca o bombă atomică. Exploatarea gazelor de şist poate spori tectonitatea în
zonă şi pericolul de explozii.
Acest efect, intenționat, poate fi urmarea detonării unei încărcături nucleare sub
apă, iar neintenționat, prin folosirea de armament subacvatic nuclear: torpile, mine,
fugase, bombe; în cazul interceptării unei rachete nucleare cu o antirachetă nucleară
sau cinetică, prăbușirea în mare ar prezenta acest risc, ca şi în cazul doborârii unui
bombardier atomic ori în cazul scufundării unei nave nucleare, cu sau fără armament
atomic la bord.

Figura 4.
Compoziția apei
Mării Negre
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Având în vedere imensa cantitate de hidrogen sulfurat, care este toxic şi
inflamabil, poate exista riscul de ,,amestecare” cu rea intenție a apelor, de exemplu
prin explozie nucleară submarină la mare adâncime, pentru a aduce la suprafaţă apă
saturată cu acest gaz toxic şi inflamabil, care să omoare populația şi animalele din
zona litorală. De menționat că acest gaz trece prin filtrul măștii contra gazelor, iar
dacă este în concentrație mare nu se mai simte mirosul caracteristic.
România este stat estic de graniță al UE şi NATO, cu rol de prim contact cu
eventuale entităţi geopolitice neprietene. Zona extinsă a Mării Negre se regăsește
în proximitatea unor spaţii active privind terorismul și, în general, conflictualitatea:
Caucaz, Georgia, Crimeea, iar mai recent Ucraina, Crimeea, Republica Moldova.
Amintim că, în timpul vizitei sale la Bucureşti, George Bush jr., pe atunci preşedinte
al SUA, a spus că „România este vârful de lance spre est al NATO” iar recent,
vicepreședintele SUA, Joe Biden, a reafirmat la Bucureşti sprijinul alianței NordAtlantice, conform art. 5 din Tratatul NATO.
Traseul magistralelor pentru transport de hidrocarburi polarizează posibile
lovituri teroriste, realizate pentru blocarea acestor infrastructuri critice. Traseele de
migrație ale lumii islamice sunt focusate spre frontiera estică a României.
Zona Mării Negre este bogată în petrol şi gaze, care, în caz de accident industrial,
cutremur sau atac terorist, se pot deversa şi răspândi, cu efect toxic, inflamabil sau
poluant. Se pot produce daune importante pentru sănătatea oamenilor şi animalelor,
pentru mediu şi economia zonei. Incidentele de poluare deja înregistrate ne sugerează
cât de grav ar putea fi un accident major.
Cea mai mare parte din populația lumii şi a activităţilor economice se găsește
în zonele litorale. Deplasările forțate ale populației din zonele inundate, care, local,
vor fi de milioane şi global de miliarde de oameni, vor crea în plus şi probleme grave
de sănătate. Va fi afectată sănătatea migranţilor, stresaţi, obosiţi, lipsiţi de strictul
necesar. Va fi afectată şi sănătatea localnicilor, al căror nivel de trai scade şi care vin
în contact cu boli noi, unele necunoscute pentru aceștia.
Calamitățile vor creea condiţii favorabile pentru răspândirea bolilor:
- digestive (hidrice, boala mâinilor murdare, fecal-orale etc.): holera, dizenteria,
salmoneloze, viroze şi parazitoze intestinale etc.;
- respiratorii (aerogene, inhalatorii): gripa, tuberculoza, pneumonii bacteriene şi
virale etc.;
- zooantroponoze (boli de la animale): ciuma, tularemia, antraxul, bruceloza, boli
virale, bacteriene şi parazitare transmise de artropode sau de alţi vectori vii etc.;
- boli cu transmitere sexuală etc.
Apare riscul de epidemii şi pandemii, de enzotii şi panzootii, care vor afecta
direct starea de sănătate a populației şi alimentația care, la rândul ei, va afecta indirect
starea de sănătate. Forțele şi mijloacele sanitare vor fi insuficiente, situaţia sanitară
poate să scape de sub control. Finanţarea serviciilor de sănătate nu poate să acopere
necesarul, nici măcar în condiţii normale. În final apare panica, populația nu mai
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este cooperantă şi situaţia se poate agrava rapid. În Tratatul Uniunii Europene, este
prevăzută şi o ,,clauza de solidaritate” tocmai pentru situaţiile în care o țară sau un
grup de țări au nevoie de sprijinul celorlalte țări europene.
Nicio țară şi niciun popor nu au capacitatea economică şi psihologică de a
primi un număr imens de emigranți. Evenimentele recente (ex. Irak, Libia, Tunisia,
Siria s.a.) o confirmă, în pofida legislației umanitare, care, deși sună bine, nu
este eficientă. Riscul de conflicte interetnice este major, iar sprijinul naţional sau
internaţional nu poate acoperi necesarul de forțe şi mijloace pentru bunul trai al nouveniților. Intervenția forțelor de ordine ar putea duce la revolte şi război civil.
Ar putea fi o nouă epocă a migrației popoarelor, cu toate urmările sale. Invaziile
hunilor şi avarilor sunt încă vii în memoria colectivă şi în folclorul europenilor,
după un mileniu şi jumătate. Conflictul dintre popoarele germanice şi cele slave,
vechi de un mileniu şi jumătate, s-a manifestat şi în sec. XX, prin cele două războaie
mondiale şi continuă. Pentru țăranul român, ungurii stabiliți aici de un mileniu sunt
tot ,,venetici”, ca şi ţiganii, aduși aici de o jumătate de mileniu. Politicile oficiale
de omogenizare a populației, aplicate cu înțelepciune atât de capitaliști, cât şi de
socialiști, nu au reușit să schimbe mentalitatea şi încă ne confruntăm cu nemulțumiri
etnice, în special din partea unor minorități. Deplasările de populaţie, în interiorul
vechilor sau noilor frontiere, ori transfrontaliere, în cazul unor catastrofe geoclimatice, naturale sau provocate, va duce inevitabil la o serie de factori perturbatori.
Aceștia se vor reflecta, direct sau indirect, în starea de sănătate fizică şi psihică a
populației autohtone şi a celei nou-venite, afectând în ansamblu sănătatea publică a
populației totale existente în zonă şi implicit nivelul de trai. Abordarea problematicii
trebuie să fie umanitară şi legală, cu respectarea drepturilor fundamentale atât ale
celor migrați cât şi a celor stabili, pentru a realiza integrarea pașnică şi reorganizarea
societăţii.
Ameninţările, vulnerabilitățile şi riscurile zonei Mării Negre sunt multiple.
Unele sunt specifice, în funcţie de particularitățile Mării Negre. Altele sunt generale,
în funcţie de riscurile care privesc Oceanul Planetar. Urmările pot fi atât de grave,
încât măsurile de răspuns nu mai sunt eficiente. Prevenirea catastrofelor trebuie să
cuprindă atât palierul local, regional, cât şi participarea la cel global. Singura măsură
logică este cooperarea internaţională pentru prevenirea catastrofelor geo-climatice şi
cu un nou mod de abordare multidisciplinară a răspunsului specific.
Este necesară o cooperare internaţională: ONU, OMS, NATO, OSCE,
UE, cooperarea țărilor Mării Negre etc. Este necesară o cooperare națională,
interdepartamentală, transpartinică, a societăţii civile, a cultelor, ONG şi CIMIC
(cooperarea dintre civili şi militari, prevăzută şi în instrucțiunile NATO). Este
obligatorie implicarea comunităților, entităților şi a fiecărei persoane juridice şi
fizice, a fiecărui om.
În zona Mării Negre a existat, există şi va exista risc de catastrofe geo-climatice.
Nu ne punem întrebarea ,,dacă” sau ,,care”, ci ,,când”. În eventualitatea producerii
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acestora, implicațiile pentru sănătatea publică pot fi grave şi se vor manifesta
transfrontalier. Orice catastrofe, naturale sau artificiale, vor duce la efecte asupra
stării de sănătate a populației implicate direct sau indirect, şi chiar la pierderi de vieți
omenești. Măsurile de prevenire trebuie să fie aplicate din timp, pe multiple planuri,
iar cele de răspuns la catastrofă vor trebui să fie adecvate şi coordonate internaţional.
Nutrim totuși speranța că nu ne vom confrunta prea curând cu catastrofe
majore în zona Mării Negre şi că vom avea timpul necesar să ne pregătim, conceptual
şi real, pentru răspunsuri adecvate, pentru ca ,,mai târziu” să nu fie ,,prea târziu”.
Este necesar ca studiul prezentat să fie extins interdisciplinar cu specialiști din
diferite domenii: geografie, hidrologie, meteorologie, drept internaţional etc. pentru
o evaluare amănunțită şi corectă pe diferite amplitudini posibile ale catastrofelor, faţă
de care va trebui să propunem şi măsurile de protecţie. Trebuie să fim grijulii pentru
soarta planetei.
Până atunci, omul ,,zoon politikon” (animalul care face politică) rămâne
principalul pericol pentru om.
Concluzie
În eventualitatea unor catastrofe geo-climatice în zona Mării Negre, naturale
sau artificiale, se creează implicaţtii transfrontaliere multiple, cu urmări inclusiv
pentru sănătatea publică. Acestea trebuie să fie studiate din timp, pe variante,
pentru planificarea contramăsurilor adecvate diferitelor scenarii posibile, conform
principiului smart defence.
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IMPACTUL CRIZEI ECONOMICOFINANCIARE ASUPRA SECURITĂŢII
STATELOR MEMBRE NATO ŞI UE
Riad AWWAD
Abstract
Mediul internațional de securitate este foarte departe de a fi stabil
și sigur. Dimpotrivă, provocările sunt tot mai numeroase, efectele crizei tot
mai accentuate, iar starea de insecuritate tot mai acută. Actuala criză din
Ucraina a arătat care este, de fapt realitatea construcției acestui mediu atât
de fragil și atât de periculos. Cu excepția a patru țări ‑ SUA, Marea Britanie,
Grecia și Estonia ‑, toate celelalte țări membre NATO și-au scăzut dramatic
bugetele militare. Întrucât, astfel de bugete nu pot fi mărite și nici măcar
aduse la nivelul dinaintea crizei, au fost luate, totuși, unele măsuri pentru
a menține o capacitate de acțiune și de descurajare cât de cât credibilă, în
limitele resurselor financiare actuale. Subliniem câteva dintre acestea, cele
mai importante fiind: abordarea cuprinzătoare și apărarea inteligentă.
Cuvinte-cheie: economie, buget, resurse, criză, cheltuieli militare, armate,
abordarea cuprinzătoare, apărarea inteligentă.
THE IMPACT OF FINANCIAL CRISIS ON THE SECURITY OF NATO
AND EU MEMBER STATES
Abstract

Riad AWWAD

International security environment is very far from being stable and
secure. On the contrary, the challenges are more and more, the crisis effects
are more pronounced, and the state of insecurity even more acute. The current
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crisis in Ukraine has shown which is in fact the real side of such a fragile
and dangerous environement. With the exception of four countries: USA, UK,
Greece and Estonia, all other NATO countries have decreased dramatically
military budgets. As such budgets cannot be increased and even brought to
the level prior to the crisis, were taken,, however, some measures to maintain
a credible capacity of action and deterrence, within the limits of current
financial resources. Among the most important we mention the comprehensive
approach and smart defence.
Keywords: economy, budget, resources, crisis, military expenditure, armies,
comprehensive approach, smart defence.

E

conomia este combustibilul fără de care puterea națională, fie ea
politică, socială sau militară, nu poate funcționa la parametrii normali.
Interdependența dintre componentele puterii naţionale este evidentă, iar puterea
militară nu poate exista fără puterea economică, fără o economie robustă, cu creșteri
semnificative.
Efectele recentei crize economico-financiare şi actuala criză a datoriilor
publice reprezintă o sursă importantă de vulnerabilitate şi, evident, de insecuritate
atât la nivel naţional, cât şi la nivelul NATO şi UE. Implicațiile acestora se fac simțite
în toate domeniile de activitate ale celor două structuri.
Pe măsură ce bugetele militare ale statelor membre sunt redimensionate, accesul
la resurse şi pieţe este tot mai limitat, cererea de tehnică şi echipamente militare
scade, iar capacitatea industriei de apărare de a produce şi dezvolta capabilități de
acţiune şi reacție în caz de criză şi conflict este tot mai redusă.
Forţe armate profesioniste, bine înzestrate şi capabile să facă faţă gamei din ce
în ce mai extinse de riscuri şi amenințări din mediul de securitate, nu pot fi asigurate
fără resurse corespunzătoare. Prin urmare, nevoia de transformare structurală
şi operaţională a NATO a impus identificarea de noi modalităţi de eficientizare a
raportului dintre resurse şi rezultate, precum „abordarea cuprinzătoare” şi „apărarea
inteligentă”.
Până în urmă cu 7-8 ani, activitățile, procesele economice şi fluxurile de capital
au cunoscut o accelerare deosebită, fenomenul globalizării a proliferat, economiile
naţionale erau tot mai integrate şi deschise spre economia mondială, piețele tot
mai liberalizate etc. Toate acestea, dar şi interdependenţele puternice dintre state,
au crescut vulnerabilitatea unor economii naţionale, inclusiv ale unor state membre
NATO, mult mai expuse unor perioade de criză financiară, economică sau combinată.
Amploarea şi profunzimea crizei economico-financiare şi mai apoi agravarea
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problemelor legate de nivelul datoriilor publice din zona euro au pus în evidentă
principalele slăbiciuni ale cadrului naţional de politică economică şi a celui comunitar
de guvernanță economică, statele europene nedispunând de suficiente instrumente
pentru a menţine stabilitatea pe plan intern şi a îndeplini angajamentele asumate în
cadrul NATO.
În anul 2008, statele europene s-au confruntat cu cea mai gravă criză financiară
de la cel de-Al Doilea Război Mondial până în prezent, criză ce s-a transformat rapid
în recesiune economică pe parcursul anului următor. Instituții financiare importante
s-au prăbușit, bursele au colapsat, iar preturile materiilor prime şi diverselor mărfuri
au devenit extrem de volatile, ceea ce a afectat deopotrivă statele europene bogate
şi mai puţin bogate. Măsurile agresive de politică monetară şi infuziile de lichidități
adoptate atât de americani1, cât şi de ţările europene dezvoltate sau de Uniunea
Europeană2, nu au fost îndeajuns pentru a evita agravarea crizei.
Ca aproape în orice domeniu, fondurile financiare reprezintă „motorul” fără
de care Armata nu poate exista şi funcționa. Formarea, echiparea şi remunerarea
militarilor, înzestrarea forțelor cu capabilități moderne, asigurarea materialelor şi
logisticii necesare, participarea la misiuni internaţionale şi aşa mai departe necesită
resurse financiare considerabile.
Conform unui raport din 2009 către Adunarea Parlamentară a NATO3, multe
dintre statele aliate din Europa Centrală şi de Est considerau că este necesar să reducă
atât bugetele de apărare, cât şi personalul militar, şi să-și intensifice eforturile în
direcția dezvoltării capabilităților de nișă cu scopul de a eficientiza, din punct de
vedere financiar, cheltuielile militare.
În ultimul deceniu, majoritatea statelor membre ale Alianței şi-au diminuat
cheltuielile de apărare, ceea ce a dus la situația de a afecta capabilitățile militare critice
ale NATO, în special cele ale Aliaților europeni. Anularea, amânarea şi întârzierea
unor programe majore în domeniul modernizării echipamentelor şi tehnicii militare
au afectat deja capabilitățile de apărare maritimă, de război anti-submarin şi de
vânătoare de mine.4
Valoarea fondurilor alocate apărării în statele membre ale Alianței a depins,
în cele mai multe cazuri, de PIB-ul realizat, mai precis de mărimea bugetului de
stat, puternic afectat de recenta criză economico-financiară. Deși statele membre
NATO s-au angajat adeseori să aloce cheltuielilor pentru apărare cel puţin 2% din
PIB, din cele 27 de state aliate, doar patru – SUA, Marea Britanie, Grecia şi Estonia
US Government, Emergency Economic Stabilization Act of 2008, 3 October 2008 şi US Government, American
Recovery and Reinvestment Act of 2009, 17 February 2009.
2
European Commission (EC), A European Economic Recovery Plan, Brussels, 26 November 2008.
3
Bayley, Hugh, The Global Financial Crisis and its Impact on Defence Budgets, NATO PA - 178 ESC 09 E rev 1,
November 2009.
4
Flanagan, Stephen J., A Diminishig Transatlantic Partnership?, Center for Strategic and International Studies
Report, May 2011 apud Dyrby Paulsen, John, Budget Constraints: A Challenge to Alliance Cohesion?, Draft Report,
NATO Parliamentary Assembly, Sub-Committee on Transatlantic Relations, May 2012, p. 3.
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– au îndeplinit această cerință în 2012.5 Ca urmare, bugetele de apărare ale statelor
europene din NATO au scăzut la 1,6% din PIB, cu mult sub nivelul de 4% al SUA.
Conform unui studiu strategic realizat de Divizia de Diplomație Publică a
NATO şi de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice, după gradul impactului
crizei asupra securității, statele membre NATO se împart în state afectate major,
mediu şi minor. România figurează alături de alte zece state în lista statelor afectate
major. Oferim mai jos, un tabel al raportului referitor la România.
Ani

2007

2008

2009

2010

2011

Trend

Buget militar (mld.
Dolari)

2,61

3,00

2,23

2,09

2,38

Scade

Buget militar (% din
PIB)

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

Scade

Cheltuieli echipamente şi
cercetare-dezvoltare (%
din Bm)

13,3

16,7

8,7

8,8

7,5

Scade

Personal militar (mii de
persoane)

75

68

67

67

66

Scade

Personal în operații/
misiuni externe
(din care NATO)

1.503
(692)

1.549
(877)

1.288
(1.138)

1.907
(1.790)

2.102
(2.007)

Crește

Indicatori

Stadiul revizuirii principalelor documente strategice în domeniul securității
şi apărării: Carta Albă a Apărării (2013); Strategia Națională de Apărare (2010);
Strategia Națională de Apărare a Ţării (2008); Strategia de Securitate Națională
(2007); Strategia de Transformare a Armatei României (2007); Strategia Militară
(2000).
Criza ce a perturbat întreg sistemul financiar şi economic mondial constituie
în continuare o sursă importantă de vulnerabilități şi, implicit, de insecuritate
la nivel naţional, regional şi global. Amploarea şi profunzimea crizei şi mai apoi
agravarea problemelor legate de nivelul datoriilor publice din zona euro au pus în
evidență principalele slăbiciuni ale cadrului naţional de politică economică şi a celui
comunitar de guvernanță economică, statele europene nedispunând de suficiente
instrumente pentru a menţine stabilitatea economico-socială pe plan intern şi a
îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO.
În acest context, principala provocare la nivelul NATO este de a adapta Alianța
5

NATO Public Diplomacy Division, The Secretary General’s Annual Report 2012, Brussels, 2013, p. 11.
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la noile caracteristici ale mediului internaţional de securitate specifice secolului al
XXI-lea, în condiţii de eficiență maximă şi costuri minime. Procesul de reformă şi de
transformare a Alianței, în special a forțelor şi capabilităților sale, vizează creşterea
eficienței şi raționalizarea cheltuielilor, fără scăderea nivelului de ambiție şi fără
riscul generării unor vulnerabilități.
Problemele economice persistente ale statelor şi resursele financiare tot mai
puține şi mai greu de procurat au impus, la nivelul NATO, identificarea de noi
modalităţi de a obţine rezultate mai bune cu resurse mai puține. În acest sens, au
fost lansate concepte oarecum complementare: „abordarea cuprinzătoare” sau
„apărarea inteligentă”. Pe de o parte, abordarea cuprinzătoare reprezintă o nouă
viziune politico-militară care a schimbat complet modul de gestionare a crizelor şi de
soluţionare a conflictelor. Pe de altă parte, apărarea inteligentă înseamnă cooperare
multinațională pentru a obţine capabilități de apărare mai moderne cu bani mai putini.
Numai o economie puternică, stabilă, echilibrată şi bine structurată va putea
asigura toate condiţiile pentru dezvoltarea potențialului militar al statelor membre
ale NATO şi al Alianței în ansamblu, prin susținerea unei industrii de armamente
corespunzătoare, a cercetării ştiinţifice, a infrastructurilor de apărare şi a finanțărilor
necesare. Pentru aceasta, ar trebui, inițial, stabilizată şi revigorată situaţia economică
a statelor aliate, mai ales cele europene, şi abia apoi luate măsuri de creştere a
investițiilor în apărare şi securitate.
Rezoluția Parlamentului European din 14 decembrie 2011 referitoare la
impactul crizei financiare asupra sectorului apărării în statele membre ale UE ia act
cu îngrijorare de faptul că, în urma crizei financiare, economice și a datoriilor, au fost
operate reduceri fără precedent ale bugetelor pentru apărare în majoritatea statelor
membre, precum și de posibilele efecte negative ale acestor măsuri asupra capacității
UE de a prelua efectiv responsabilitățile sale de menținere a păcii, de prevenire a
conflictelor și de consolidare a securității internaționale.
De asemenea, în cadrul aceleiași rezoluții, se subliniază că apărarea constituie
un bun public care are impact asupra securității tuturor cetățenilor europeni și că
toate statele membre trebuie să-și aducă contribuția la aceasta, într-un spirit de
cooperare, de asumare comună a responsabilităților și de eficiență în termeni de
costuri. Reducerile necoordonate din bugetele pentru apărare ar putea determina o
pierdere completă a anumitor capabilități militare ale Europei, de aceea se recomandă
o mai mare coordonare și cooperare la nivel european, o evaluare a impactului acestor
reduceri bugetare asupra dezvoltării capabilităților aflate în sprijinul PSAC.6
Având în vedere toate acestea, UE solicită statelor membre să accepte faptul că
o cooperare mai strânsă este cea mai bună cale de urmat, în special prin:
1. o mai bună planificare a apărării, care să includă armonizarea cerințelor
militare și măsuri de creștere a interoperabilității;
2. punerea și utilizarea în comun a anumitor capabilități și structuri de sprijin;
6

Politica de Securitate și Apărare Comună
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3. o cooperare consolidată în cercetarea și dezvoltarea tehnologică;
4. facilitarea colaborării și consolidării în sectorul industrial;
5. optimizarea achizițiilor și eliminarea barierelor comerciale.

În concluzie, factorul economic este esențial pentru dezvoltarea și menținerea
securității naționale și globale. Actuala criză economico-financiară s-a propagat
cu o intensitate sporită datorită fenomenului de globalizare și a deficienței de
natură structurală a economiei majorității statelor dezvoltate. NATO și UE trebuie
să grăbească punerea în aplicare a politicilor și rezoluțiilor adoptate în vederea
eficientizării colaborării în domeniul securității cu impact vizibil asupra costurilor.
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SOCIOLOGIA DEZASTRELOR
ȘI IMPORTANȚA ACESTEIA
PENTRU SIGURANȚA NAȚIONALĂ
Rezumat

Drd. Alma Corina PÎSLARU1

Viziunile diferite asupra teoriilor și practicilor ce țin de sociologia
dezastrelor, dar mai ales despre managementul situațiilor de criză, urmate
de procesele de recuperare, necesită un minim de consens, pentru a obține o
colaborare și cooperare între strategii și aplicarea procedurilor necesare în
situațiile perturbatoare. Materialul prezintă cum cele două zone de cercetare,
cu subiectele principale de studiu - cea axată pe dezastre și cea axată pe
hazarduri- s-au intersectat și interconectat într-o manieră productivă pentru
sociologia dezastrelor având rezultate în practica acesteia. Principalele
abordări ale dezastrelor în sociologie pot fi clasificate în trei mari direcții:
dezastrul ca o duplicare a războiului; dezastrul ca o expresie a vulnerabilității
sociale; dezastrul ca intrarea într-o stare de incertitudine.
Cuvinte cheie: sociologia dezastrelor, dezastru, hazard, risc, vulnerabilitate
SOCIOLOGY OF DISASTER AND ITS IMPORTANCE TO NATIONAL
SECURITY
Abstract
Different visions of theories and practices related to the sociology of disasters,
especially about crisis management, followed by recovery processes, need to
come to a minimum consensus in order to achieve the success between strategies
and the implementation of the necessary procedures in disruptive situations. The
papers outlines how the two research areas, the main topics of study - hazards and
disasters - were intersected and interconnected in a productive sociology of disasters
with practical results. The main approaches in the sociology of disasters can be
categorized into three main directions: disaster as a duplication of the war; disaster
as an expression of social vulnerability; disaster as state of uncertainty.
Keywords: sociology of disasters, disasterm hazard, risk, vulnerability
1

Doctorand, anul III în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie, Universitatea din București
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Ce este un dezastru? – definiții, abordări

S

ociologia dezastrelor trebuie să răspundă, deopotrivă, unor experiențe,
dar și unor obiceiuri și chiar unor mituri legate de comportamentul în
timpul crizelor, să conducă la îmbunătățiri în procedurile de avertizare timpurie și la
dezvoltarea sistemelor de evacuare, la facilitarea modalităților prin care comunitățile
și regiunile se pregătesc pentru dezastre. Studiul asupra dezastrelor s-a concentrat
pe răspunsul în situații de criză și pe recuperare, dar această abordare este una
incompletă, dacă nu sunt studiate simultan hazardurile societale și riscurile asociate
cu dezastrele; acestea includ date despre vulnerabilitatea oamenilor care trăiesc în
zonele de risc.
În ceea ce privește evoluția conceptului de dezastru, se poate observa o trecere
de la definirea acestuia prin caracteristicile fizice la accentuarea aspectelor sociale.
Termenul ”dezastru” este conceptul cheie în această zonă de studiu; și cum
studiul dezastrelor este un domeniul format din interconectarea științelor naturii,
științelor sociale și a celor tehnologice, definirea conceptelor este influențată de zona
de proveniență a cercetătorilor. Numeroși teoreticieni ai acestui domeniu sunt de
părere că trebuie să existe evenimente fizice, independente de acțiunea umană (cei mai
mulți geografi, dar nu toți, consideră că, pentru a exista un dezastru, trebuie să avem
prezența fizică a unui hazard – cutremur, inundații, tornade, alunecări de teren etc.).
Cercetătorii din zona dezastrelor nu s-au putut pune încă de acord dacă un ”dezastru”
este în mod fundamental o construcție socială sau un eveniment fizic. De aceea, se
poate spune că domeniul încă se mai confruntă cu probleme epistemologice și chiar
semantice. Mai există o zonă de definire, venite pe palierul sociologilor și a științelor
sociale care pare a conceptualiza ”dezastrul” ca fiind în întregime construcție socială,
dar totuși se folosesc de spațiul geografic și/sau de timpul cronologic, ca dimensiuni
sau factori în definirea ”dezastrului”, ceea ce nu-l mai face, în întregime construct
social.
Este clar că, pentru ca dezastrul să se concretizeze ca domeniu legitim de
studiu, cercetătorii trebuie să ajungă la un consens sau măcar la poziții apropiate;
atenția ar trebui, în mod fundamental, concentrată pe ce trebuie considerat important
și semnificativ în ceea ce poate fi considerat a fi sau a conține caracteristicile
fenomenului, condițiile care duc la acesta și consecințele care rezultă. Pe scurt, atât
timp cât nu vom clarifica și obține un minimum de consens în definirea caracteristicilor
în sine, vom avea viziuni diferite asupra a ceea ce se întâmplă pe teren, vom aplica
metodologii diferite pentru studierea evenimentelor, iar colaborarea și cooperarea
va fi îngreunată de înțelegerea diferită a fenomenelor și de aplicarea diferențiată a
procedurilor necesare.
De asemenea, este nevoie de o clasificare clară, deoarece ne ciocnim cu
apariția anumitor tipuri de evenimente sociale relativ noi, care trebuie să fie incluse
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sau excluse din rubrica ”dezastre”. Exemple de astfel de fenomene sunt infestările
cu HIV, căderile/întreruperile rețelelor IT, accidente de mare amploare sau otrăvirea
și contaminarea deliberată a alimentelor și băuturilor. Ceea ce este de notat în cazul
acestor evenimente este faptul că de obicei se petrec independent, într-o comunitate
locală, pot fi caracterizate în termeni de spațiu și timp și, prin urmare, nu cauzează un
număr semnificativ de victime sau pagube majore ale proprietăților. Cu toate acestea,
ele produc întreruperi sociale majore, sunt costisitoare și pot fi foarte perturbatoare
din punct de vedere psihologic.
Unii analiști/cercetători pot vedea evenimentele prezentate mai sus ca fiind
cazuri care doar dereglează ordinea normală și asta pentru că nu există victime, în
timp ce alții ar putea să le vadă ca prevestitoare/ premergătoare unui dezastru.
În continuare voi prezenta și dezbate o serie de definiții și explicații privind
conceptul de dezastru în cadrul studiilor sociologice.
A. Samuel Henry Prince își începe lucrarea publicată în anul 1920 printr-un
citat al Sfântului Augustin pe care doresc să-l expun în această lucrare:
„Această îngrozitoare catastrofă nu este sfârșitul, ci începutul. Istoria nu se
termină aici, ci este doar modul în care acest capitol începe.” (apud Prince, 1920)
În 1920, Samuel Henry Prince, în elaborarea lucrării sale de doctorat de la
Columbia University, observa că există încă multe zone neexploatate în sociologie,
iar această zonă este atracția multor minți intelectuale ale vremii; dar ceea ce este și
mai interesant pentru acest cercetător este factorul de dezastru în schimbarea socială.
Acesta începe printr-un proces necesar de definire a noțiunii de catastrofă,
aducând în discuție definițiile din dicționarele americane, unde catastrofa este
prezentată a fi un eveniment care produce o distrugere în ordinea lucrurilor și poate
provoca sau nu durere/nefericire omului. Acesta sugerează că ar fi de preferat să se
limiteze folosirea termenului, cel puțin într-o primă investigație, la acele dezastre care
afectează comunitățile, mai degrabă decât cele care afectează statele sau națiunile,
pentru a fi mai ușor de studiat.
Catastrofe, precum războaiele și foametea, sunt prea generale în caracteristici
și funcționează la o scară prea mare pentru a fi studiate satisfăcător, cel puțin până
domeniul se mai cristalizează. Este, de asemenea, necesar a se limita cercetarea la
acele schimbări sociale care apar în urma unei catastrofe, decât la cele care o preced.
Și conceptul de schimbare socială trebuia definit. Prince definea, ca schimbări
sociale, acele mutații rapide care acompaniau evenimentele petrecute brusc în
echilibrul societății, care rupeau starea existentă anterior, disipau inerția mentală
și răsturnau tendințe rezistente la modificările structurale. Principalele forțe care
inițiau astfel de perturbări sunt factori în schimbarea socială; aceștia pot fi intrasociali (în interiorul grupului care operează ca procese sociale normale ‑ imitație
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și adaptare) sau pot fi extra-sociali (provin din exteriorul grupului și sunt factori de
stimul, precum accidentele și evenimentele dramatice) (Prince, 1920, pp. 113-17).

B. Enrico L. Quarantelli2, pe care îl găsim citat în toate articolele care încearcă
o conceptualizare și o definire a noțiunii de dezastru, a fost implicat în cercetările
despre dezastre, multe dintre acestea conduse chiar de el, iar unele în colaborare cu
Russel Dynes3 în Centrul de Studii a Dezastrelor, încă din 1963, pregătind multe
generații de cercetători. În 1966, a început să publice tipologii pentru cercetarea
dezastrelor, iar în anul 2000 a sintetizat caracteristicile definitorii ale dezastrelor
(Dynes, Quarantelli și Rodriguez, 2007, p. 10) ca fiind:
1. evenimente izbucnite pe neașteptate;
2. care perturbă grav rutina unității colective;
3. provoacă adoptarea unor acțiuni neplanificate pentru a se adapta la
întreruperea apărută;
4. creează povești de viață neașteptate;
5. există pericolul de distrugere a obiectelor și bunurilor cu valoare socială.
În lucrarea din 2005 (p. 345), Quarantelli afirmă că dezastrul reprezintă
vulnerabilitatea ce se reflectă în „slăbirea structurii și sistemului social”, dar în
această caracterizare nu se prezintă vreun eveniment, loc sau timp care ar fi relevante
pentru dezastru. În schimb, Quarantelli prezintă întregul concept ca fiind unul social:
vulnerabilitatea este construită social prin relațiile existente în societate, iar definirea
dezastrelor își are baza în noțiunea de schimbare socială.
Același profesor și cercetător a sintetizat, în 1987 (Quarantelli, 1987, pp. 407408 apud Dynes, 1988, pp. 112-113), asumpțiile principale în cercetarea dezastrelor,
după cum urmează:
- dezastrul este un fenomen social și distinct în termeni sociologici;
- prin urmare, dezastrele trebuie să fie identificate și explicate în termeni
sociali, nu prin dimensiuni fizice sau factori non-sociali;
- cei mai utili termeni sociali sunt cei structurali sau de organizare socială, mai
degrabă decât cei psihologici sau socio-psihologici;
- caracteristicile structurale care pot fi folosite sunt aceleași care pot fi aplicate
și la alte fenomene sociale;
- prin urmare, nu este nevoie de o caracterizare sau explicație specială a
fenomenului;
- ceea ce sociologia poate lua în calcul, pentru a explica fenomenele în general,
Enrico L. Quarantelli – Profesor la Universitatea din Delaware, Centtrul de Cercetare a Dezastrelor, Departamentul de Sociologie și Justiție ((Dynes, Quarantelli și Rodriguez, 2007, p. xxv). Sociolog american cu pionierat
în sociologia dezastrelor. În 1959 și-a luat doctoratul la Universitatea din Chicago. Din 1963 până în 1984, a lucrat
ca profesor de sociologie la Universitatea de Stat din Ohio, unde a fondat Centrul de Cercetare în caz de catastrofe.
(Dragomir, 2009, p. 13)
3
Russel Dynes- Profesor la Universitatea din Delaware, Centtrul de Cercetare a Dezastrelor, Departamentul de
Sociologie și Justiție ((Dynes, Quarantelli și Rodriguez, 2007, p. xxiv)
2
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poate lua în calcul și pentru acest fenomen particular;
- diferența majoră constă în faptul că, în domeniul dezastrelor, sunt mai mult
aspecte efemere care trebuie să fie explicate;
- o consecință majoră și foarte importantă pentru o sociologie a cercetării
dezastrelor este faptul că a contribuit la explicarea dinamicii vieții sociale.
C. Conform terminologiei adoptate de ONU (Geneva, 1992), prin dezastru
(similar cu catastrofă) se înțelege grava întrerupere a funcționării unei societăți,
generând pierderi umane, materiale sau modificări nefaste ale mediului, care nu
poate fi refăcută prin resursele acesteia (apud Dragomir, 2009, p. 19).
D. „Dezastrele sunt evenimente care nu se petrec după o rutină în cadrul
societăților sau al subsistemelor mai mari (regiuni sau comunități), care implică
îmbinarea condițiilor fizice cu definițiile sociale ale efectelor negative asupra
oamenilor și întreruperilor sociale” (Kreps, 2001, p. 3718 apud Committe on
Disaster Research in the Social Sciences, 2006, p. 13)
Această definiție dată de Kreps (2001) care apare în Enciclopedia Internațională
a Științelor Sociale și Comportamentale, are nevoie de câteva clarificări despre
conceptele folosite:
1. evenimente non-rutiniere - astfel se face diferența între dezastre, care se
petrec la momente neașteptate și dramatice, și întâmplările și preocupările cotidiene.
2. referința la ”condițiile fizice și definițiile sociale” evidențiază faptul că toate
și fiecare în parte sunt necesare ca dezastrul să se producă în timpul și spațiul social.
3. formularea ”societăți sau subsisteme ale lor mai mari” se referă la faptul
că efectele negative asupra populației și întreruperile sociale (sărăcie, foamete, boli
și conflicte sociale) trebuie să aibă relevanță pentru sisteme sociale mari, acestea
devenind preocupări societale majore.
Sintetizând caracteristicile comune în definirea teoretică și operațională a
conceptului de dezastru, autorii care și-au dedicat activitatea acestui domeniul, s-au
concentrat în jurul următoarelor trăsături:
1. dezastru este privit ca eveniment social ce are loc în timpul definit social;
2. se admite faptul că dezastrele întrerup activitatea socială;
3. dezastrele trebuie înțelese în contextul schimbării sociale (adaptabilitatea
socială și instituțională).
Diferența dintre dezastru și hazard

Potrivit lui Corneliu Dragomir (2009, p. 20), o altă formă de a defini dezastrele
este următoarea formulă: Dezastre = Vulnerabilități + Hazard, unde termenii au
următoarele semnificații:
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- vulnerabilități – urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educație, creșterea
populației, fragilitatea economiei, sărăcie, structuri de urgență birocratice etc.;
- hazard – fenomen rar sau extrem de natură umană sau naturală care afectează
viața, proprietățile și activitatea umană, iar a cărui extindere poate duce la dezastre.
Hazardurile pot fi:
- geologice (cutremure, erupții vulcanice, alunecări de teren);
- climatice (cicloane, inundații, secetă);
- de mediu (poluarea mediului, deșertificare, defrișarea pădurilor);
- epidemii și antropice (accidente industriale, războiul, inclusiv terorismul).
Studiul dezastrelor și studiul hazardurilor s-au dezvoltat în paralel, primul
accentuând vulnerabilitatea la hazarduri și diminuarea acestora, cel de-al doilea
concentrându-se pe răspuns și recuperare, urmând apoi ca cele două direcții să se
intersecteze și să-și dezvolte preocupările pentru pregătirea pentru dezastre. Este
totuși vital ca cercetarea din zona științelor sociale axată pe hazarduri și dezastre să
fie studiată integrat pentru a crea baza colaborării dintre științele sociale, naturale și
tehnologice.
În continuare voi prezenta cum cele două zone de cercetare, cu subiectele
principale de studiu (cea axată pe dezastre și cea axată pe hazarduri), s-au intersectat
și interconectat într-o manieră productivă pentru sociologia dezastrelor și cu rezultate
în practica acesteia.

Fig.1 Subiectele principale în studiul dezastrelor și al hazardurilor
(Sursa: Committe on Disaster Research in the Social Sciences, 2006, p. 2)
Termenul de dezastru este bine înrădăcinat în mentalul colectiv, dar acesta
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are și importanță birocratică. Dezastrele potențiale sunt asociate cu hazarduri de
diferite feluri și cu riscuri ca evenimentele specifice să se întâmple (probabilități).
Diferențierea dintre acestea trei este foarte importantă și utilă.
Distincția dintre dezastru, risc și hazard este foarte importantă deoarece
ilustrează diversele perspective după care putem să recunoaștem și să apreciem
amenințările de mediu (riscuri), ce trebuie făcut în legătură cu ele (hazarduri) și cum
răspundem după ce ele se petrec (dezastre).
Accentul pe hazard, risc și dezastru se reflectă și în diferitele orientări
disciplinare ale cercetătorilor și practicienilor. Cu toate acestea, după cum și natura
hazardurilor, riscurilor și a dezastrelor a devenit mai complexă și interconectată,
domeniul de studiu al hazardurilor și managementul acestora a devenit și mai
integrat, aceste distincții au ajuns să fie destul de neclare, la fel cum diferența dintre
”natural”, ”tehnologic” și ”de mediu” s-a diminuat. (ibidem, p. 14)
Socilogia dezastrelor- domeniul de studiu, apariție, evoluție/ abordări și
direcții
Domeniul de studiu
Studiul sociologic al dezastrelor
„Dezastrele naturale – erupții vulcane, cutremure de pământ, inundații –
afectează în parte sau în totalitate societățile, provocând valuri de refugiați, colapsul
sistemelor de producție și distribuție, intensificarea competiției pentru resurse.
Dezastrele produse de om (în special războiul) implică aceleași consecințe, cu
deosebirea că sunt sau pot fi evitabile. Așa-numitul studiul al dezastrelor examinează
impactul social și psihologic al acestor evenimente.
Unii sociologi (cel mai notabil Robert Merton) au argumentat că locurile
unde au survenit dezastrele oferă bune ocazii pentru cercetările sociologice și
pentru construcția teoriei sociale, întrucât: condițiile de stres colectiv rezultate
comprimă procesul social într-un interval de timp neobișnuit de scurt; fac public
un comportament de obicei privat și deci mai accesibil studiului; în general scot în
evidență aspecte ale sistemelor și proceselor sociale ascunse de obicei rutinei vieții
de zi cu zi.
Cercetările au evidențiat că: dezastrele au faze tipice (precum cele de
avertizare, amenințare, impact, evaluare, salvare, remediere și refacere); fiecărei faze
tinde să i se asocieze un anumit tip de comportament colectiv; forma exactă pe care
o ia fiecare fază este influențată de caracteristicile stadiilor anterioare.” (Marshall
(ed.). 2003, p. 602)
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Abordări în studierea dezastrelor
În continuare, voi prezenta perspective trecute și actuale asupra studierii
dezastrelor, pe baza cercetărilor realizate de Claude Gilbert� (1995, 2005). Folosind o
abordare istorică, Gilbert argumentează cum acest concept a trecut prin trei schimbări
majore de când a devenit subiect de interes în zona cercetătorilor.
Numeroasele abordări ale dezastrelor pot fi clasificate în trei mari abordări,
potrivit lui Gilbert (idem), pe care le voi prezenta în continuare. Prima prezintă
dezastrul ca o duplicare a războiului (catastrofa poate fi atribuită unui agent extern;
comunitățile umane sunt entități care reacționează împreună asupra unei agresiuni).
Cea de-a doua prezintă dezastrele ca o expresie a vulnerabilității sociale (dezastrul
este rezultatul logicii fundamentale a societății, al unui proces social intern). În cea
de-a treia, dezastrul este privit ca intrarea într-o stare de incertitudine (dezastrul este
strâns legat de imposibilitatea de a defini ceea ce se presupune a fi pericol, mai ales
după întărirea unei scheme mentale a ceea ce știm și suntem obișnuiți a fi realitatea).
Paradigma 1 – Modelul războiului

Războiul a fost de foarte mult timp o preocupare și un subiect de explorare
pentru cercetătorii din științele sociale, iar analizele sociale au extras modele din
studiul acestuia. Astfel de modele au devenit relevante și pentru domeniul studierii
dezastrelor. Ele au fost privite ca fiind rezultatul atacurilor periculoase/ nocive
îndreptate asupra grupurilor umane.
În acest sens, dezastrele se aseamănă cu războaiele, dacă privim dezastrele ca
provenind de undeva dinafară. În această paradigmă se folosește conceptul de agent
pentru a se referi atât la arme, cât și la inamici, iar dezastrele au fost puse încă de la
început pe seama unor agenți externi.
Ca un rezultat al acestei abordări, comunitățile au fost privite ca organisme
care trebuie să reacționeze organic împotriva agresiunii. Un alt rezultat reieșit de
aici este faptul că agentul și comunitatea sunt conectate, iar această legătură este una
conflictuală, agentul fiind sursa finală care lansează acțiunea asupra comunității.
Paradigma încă se mai folosește, mai ales pentru că este una simplă și clară.
Faptul că războiul și dezastrele au ceva în comun este clar, iar această parte este
una de simț comun. Înșiși cercetătorii pot cu greu aborda dezastrele dintr-o altă
perspectivă decât cea a războiului, deoarece, pentru prea mult timp, a fost criteriul
standard atunci când se vorbea despre dezastre.
Paradigma războiului reflectă puternic circumstanțele și locul unde aceasta
a apărut ‑ SUA în timpul Războiului Rece. După cum argumenta Fritz (1968),
menționat de Gilbert (2005), instituțiile guvernamentale americane au oferit fonduri
de cercetare pentru studii relevante pentru a înțelege reacția oamenilor la posibilele
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raiduri aeriene. Dezastrele erau văzute ca situații unde reacțiile oamenilor la agresiune
ar fi asemănătoare cu cele în urma raidurilor. Abordarea științifică a dezastrelor
poate fi văzută ca reacție a naturii pieței (idem), unde cercetarea dezastrului devine
o cerință instituțională. Bombele s-au încadrat ușor în noțiunea de agent extern
(idem), în timp ce oamenii afectați de inundații, uragane, cutremure etc. au dezvoltat
reacții asemănătoare cu victimele raidurilor aeriene. Acest caz se putea aplica mai
ales în SUA, unde dezastrele naturale, comparate cu cele tehnologice și catastrofele
industriale, aveau loc frecvent. Se poate spune că, începutul studierii dezastrelor,
s-a relaționat puternic cu o cerință instituţională.De exemplu, în Franța, cerințele
instituționale pentru studierea relevantă a dezastrelor (sectorul crizelor) provine, în
principal, din zonele de apărare civilă sau agenții de securitate civilă create pe timpul
celor două Războaie Mondiale. Chiar dacă acum aceste agenții sunt preocupate
de ceea ce Franța numește ”Securitate”, ele rămân cu modelul militar întipărit în
funcționarea lor. Ca rezultat, avem această tendință naturală de a interpreta dezastrele
după modelul războiului și de a dezvolta analize teoretice pe studii de expertiză după
această observație tradițională dominată.
Pentru a sintetiza, succesul acestei paradigme poate fi explicat prin natura
cererii, care a contribuit la apariția domeniului și prin factorii formali. Cu toate
acestea, paradigma războiului a fost provocare care a generat critici majore.
O contribuție și, prin urmare, o diferențiere critică majoră au fost aduse de
Quarantelli (1970 b apud Gilbert, 1995) prin conceptul de criză împărtășită (de
comun acord).
Ceea ce este foarte important în această modificare conceptuală este, în primul
rând, schimbarea pe care a adus-o în interpretarea generală a dezastrelor și, în al
doilea rând, critica explicită pe care a făcut-o asupra legăturii inutile dintre factorul
distructiv și comunitate, după cum reiese din noțiunea de panică. El a evidențiat
că nu există o legătură mecanică între cei doi factori și, astfel, există o autonomie
puternică în modul în care oamenii reacționează la probleme.
La nivel conceptual, Quarantelli a deschis drumul unui nou model de abordare
a dezastrelor, bazat pe analiza comunității și nu doar pe natura distructivă a agenților
externi.
Quarantelli a deschis drumul spre un nou tip de cercetare în domeniul studierii
dezastrelor. Wenger (1978 apud Gilbert, 2005) a recunoscut că factorii sociali din
cadrul comunității sunt, de asemenea, relevanți în înțelegerea dezastrelor. Ca rezultat
parțial al acestei schimbări în paradigmă, este faptul că agenții distructivi nu mai
sunt văzuți drept cauză, ci ca un agent care provoacă situația de criză și determină
comportamentul în timpul dezastrelor, care este strâns legat de contextul social.
Cercetătorii din SUA au fost nevoiți să privească diferit dezastrele, începând cu anii
70; ei au fost forțați să recunoască faptul că dezastrele trebuie studiate în interiorul
grupului implicat și nu ca rezultat al unui factor exclusiv extern.
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Paradigma 2 – Dezastrul ca vulnerabilitate socială
Această a doua paradigmă a apărut ca o critică la prima. Pentru dezvoltarea
acestei direcții, Gilbert (1995, 2005) menționează câțiva cercetătorii care și-au adus
contribuția: Jaeger (1987), care a studiat cazul unei comunități ce s-a coagulat în
urma unui pericol extern, demonstrând apoi că acest tip de grup este comun pentru
societatea americană; Dombrowsky (1981), care în mod clar a desființat modelul
războiului în studierea dezastrelor, arătând că logica de bază a studiilor a fost, în
mod intrinsec, văzută ca fiind legată de un agent extern distructiv și, ca rezultat
parțial, reacția oamenilor ca fiind singurul indicator al naturii agentului. El a sugerat
o reformulare creativă în studierea dezastrelor ca o acțiune socială care se petrece în
interiorul societății. La un nivel și mai radical, urmându-l pe Dombrowsky, Pelanda
(1981) a considerat dezastrul ca fiind rezultatul social și consecința riscurilor
socio-structurale. El a lansat și provocarea de a se renunța la noțiunea de dezastru
pentru a se evidenția importanța reală a proceselor incontrolabile ce reies în urma
vulnerabilității sociale.
Aceste direcții au generat aspre critici la sfârșitul anilor 70, începutul
anilor 80, ducând la dezvoltarea noilor modele, care au înlocuit treptat paradigma
tradițională. Noua paradigmă nu numai că a inversat vechea ierarhie de factori, dar a
scăpat de copleșitoarea noțiune de agent. Pornind de la analizarea dezastrului văzut
ca un proces strâns legat de vulnerabilitatea socială, noua paradigmă stabilește cauza
dezastrelor la nivel structural sau contextual. Atunci când riscurile sociale cresc în
întregime în interiorul și nu în exteriorul comunității, atunci are loc un dezastru.
Ca rezultat al acestei prime schimbări conceptuale, dezastrul nu mai este
experimentat ca o reacție; el poate fi privit ca o acțiune, mai precis, ca o consecință
socială. Noua abordare oferă baza pentru a trece de la dezastru ca efect la dezastru ca
rezultat al logicii de bază a comunității. O altă schimbare adusă de această paradigmă
este faptul că dezastrul este experimentat ca un proces în care arii specifice de
activitate și structuri ale comunității încep să se destrame. Prin urmare, schema
conceptuală a dezastrului nu mai este una conflictuală, pentru că acesta nu mai este
îndreptat spre un agent extern, ci este un rezultat al dezorganizării relațiilor umane.
Noua abordare, după cum a fost ea dezvoltată în opoziție cu vechea paradigmă,
are nevoie de o serie de clarificări. Primul obstacol spre o nouă paradigmă a fost
scoaterea din peisaj a noțiunii de agent. Cel de-al doilea se referea la noțiunea
de vulnerabilitate. Ceea ce este nou în această abordare este motivul producerii
dezordinii, acesta găsindu-se în interiorul societății, nefiind adus sau provocat de
forțe exterioare. Dacă vulnerabilitatea are și implicații și responsabilități politice, în
mod direct, aceasta vizează abilitatea actorilor politici de a lua decizii și a face față
situațiilor critice. Dar, atât pentru vulnerabilitatea socială, cât și pentru cea politică,
baza este aceeași: dezorganizarea comunității este explicată prin slăbirea barierelor
sociale și politice.
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Este destul de clar că autorii acestei noi abordări au lăsat neacoperită și
neexplicată chestiunea vulnerabilității. Pentru Pelanda, un set de procese necontrolate
care au devenit direcția explicativă pentru a înțelege vulnerabilitatea în societățile
complexe, unde pericolul a început să fie legat de modele organizaționale din
societățile moderne și, mai ales, în acele sectoare unde activitățile sunt periculoase.
Totuși, criteriile pentru un dezastru în societățile moderne rămân aceleași: pierderile
de vieți omenești, pagubele și riscurile de destrămare a ordinii sociale și politice –
fiind în continuare parametrii standard.
De fapt, scopul acestei paradigme a fost direct afectat de vechea abordare,
dezvoltându-se pentru a i se opune, fapt ce a dus, în cele din urmă, la dezvoltarea
unei a treia paradigme.
Paradigma 3 – Dezastrul ca incertitudine
Ceea ce a dus la trecerea spre o nouă abordare este tendința cercetătorilor
de a considera dezastru ca o criză. Primii pași au fost destul de nesiguri, prezența
factorilor externi fiind încă un instrument explicativ, iar diferențierea dintre criză și
accident nefiind una pe deplin clară. La acest stadiu, au fost făcute sugestii că s-ar
putea produce accidente fără să existe vreo criză, iar crizele s-ar putea produce fără
vreun accident. Indiferent care ar fi cazul, este clar că dezastrele sunt studiate prin
criza care se produce în interiorul comunității. Chiar dacă la început a fost destul de
imprecisă, noțiunea a ajutat la reinterpretarea dezastrului ca o dezorganizare gravă
care are loc în interiorul comunității și, mai ales, ca o dezorganizare provocată de
dificultăți/ probleme de comunicare în interiorul acesteia – adică dificultatea ca
cineva să obțină și să transmită informații (Gilbert, 1991 apud Gilbert 2005).
Chiar dacă pare o abordare proaspătă și revigorantă prin folosirea noțiunilor
de criză și comunicare, Gilbert îl prezintă pe Fritz care deja a expus această teorie,
ca fiind al treilea factor explicativ pentru dezastre, ceea ce el a numit dezordine în
sistemul de sensuri (system of meaning), sugerând că fluxurile de comunicații sunt
foarte importante pentru a interpreta haosul situației.
Incertitudinea a fost pentru mult timp un subiect de explorare în științele
sociale, în studiile despre organizații, politici publice sau crize internaționale.
Incertitudinea a apărut ca produs al societăților complexe și nu ca rezultat al acestora.
Incertitudinea apare atunci când actorii și structurile nu-și mai dezvoltă propriile
logici fundamentale și încep să funcționeze după logici împrumutate din zonele
lor de activitate; incertitudinea nu apare ca produs al absenței comunicării sau a
informațiilor în societățile moderne, ci este ca o anarhie în organizarea informațiilor,
care conduce la incertitudine odată ce ajunge să afecteze grav sistemul de înțelegere
care este strâns legat de modurile de organizare administrativă, politică și științifică.
Prin urmare, dezastrul este mai puțin un accident al realității și, mai degrabă, o
reprezentare a acesteia.
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Pornind de la cele menționate mai sus, cea de-a treia paradigmă poate fi
descrisă prin trei caracteristici.
- Prima: dezastrul este strâns legat de incertitudinea care se produce atunci
când un pericol, real sau nu, amenință comunitatea, iar acest pericol nu poate fi
definit prin cauză sau efect;
- Cea de-a doua: incertitudinea reieșită din comunitățile moderne este legată
de creșterea complexității acestora; este rezultatul dezorganizării sistemului de
înțelegere a sensurilor și nu efectul dificultății de a rezolva problemele unui accident
sau disfuncții majore. Incertitudinea este în primul rând produsul organizării
comunității și nu al unor factori externi;
- Cea de-a treia: putem vorbi despre dezastru atunci când actorii în societățile
moderne și-au pierdut treptat capacitatea de a defini situația pe care o văd a fi
amenințătoare, prin modurile tradiționale de înțelegere și parametrii simbolici.
Pentru o comunitate, dezastrul reprezintă pierderea punctelor de vedere în sensul
comun și dificultatea de a înțelege realitatea prin schemele mentale tradiționale.
Criticile directe asupra acestei noi paradigme se îndreptă spre faptul că aceasta
folosește în mod excesiv sistemul de înțelegere comun al sensurilor și pare să
subestimeze alți factori, precum pierderile de vieți omenești, pagubele, dezordinea
socială și politică.
Rolul sociologiei și al sociologului în studierea dezastrelor

Corneliu Dragomir (2009), propune comunității sociologilor și antropologilor
din România, implicarea acestora la dezvoltarea domeniului de studiu sociologic al
dezastrelor evidențiind relevanța acestuia care relevă din:
”- creșterea frecvenței dezastrelor naturale și socioantropice ca urmare a
creșterii hazardurilor climatologice, geologice, biologice, tehnologice, socialpolitice;
- un interes crescut al acestui domeniu al sociologiei pe plan internațional.
- creșterea riscului potențial al populației privind expunerea și vulnerabili
tatea”(p. 13).
Importanța studierii dezastrelor – Cazul Japoniei- aprilie 2011
Uneori nu contează cât de bine și cât de mult plănuim, deoarece vor rămâne
aspecte legate de acțiunea indivizilor sau de natură care vor deveni riscuri ce țin de
hazard. Această incertitudine este parte integrantă a riscului, împreună cu caracterul
haotic și capricios al naturii, caracteristici ce au fost reafirmate în multe evenimente
perturbatoare la nivel global, în zone unde se credea că lucrurile pot fi ținute sub
control în astfel de situații. Putem lua exemplul Japoniei care este, probabil, una dintre
cele mai pregătite țări atunci când vine vorba de cutremure și tsunami, ”beneficiind”
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de experiența trecutului, de o economie bine dezvoltată și de investiții considerabile
în strategiile de prevenire și atenuare a riscurilor și a efectelor acestora. Așa cum
am putea evidenția faptul că, în urma dezastrului din martie 2011 din Japonia, zeci
de mii de oameni au murit, este totuși de accentuat că au existat mult mai mulți
supraviețuitori datorită gradului de pregătire la nivelul statului pentru astfel de
tulburări.
Eforturile tehnologice, atent construite, pentru a amortiza din riscuri și din
impactul acestora, precum sistemele sofisticate de avertizare timpurie prin SMS
spre milioane de oameni, înainte ca undele seismice să atingă pământul, oferindu-le
secunde prețioase pentru a se adăposti, accelerometre de înaltă tehnologie pentru
a opri trenurile de mare viteză Shinkansen înainte să existe pericolul de deraiere,
senzori seismici care trimit automat lifturile la parter pentru a preveni blocarea
persoanelor, sisteme care detectează și întrerup automat livrările de gaze pentru a
evita incendiile (Steinberg, 2011). Toate acestea, împreună cu reglementările stricte
din domeniul construcției, eforturile din domeniul educației și pregătirii au salvat
multe vieți.
Oficialii japonezi au învățat din exemplu Indoneziei (parcursul tragic al
evenimentelor din 2004), în unele părți ale Japoniei fiind inițiate sisteme de educare
a elevilor să își salveze colegii mai mici, sisteme de pregătire și răspuns rapid la
alarmele care anunță cutremure sau pericol de tsunami. Beneficiile introducerii în
sistemul de educație a metodelor și tehnicilor de a reacționa în caz de urgență sunt
inconfundabile, mai ales pentru o societate care se confruntă frecvent cu evenimente
perturbatoare.
Pe de altă parte, este cazul reactorului nuclear de la Fukushima, unde compania
de energie electrică din Tokyo (TEPCO) s-a concentrat atent pe problema scurgerilor
de radiații, improvizând soluții, având în vedere că planurile în caz de urgență au
eșuat pe rând. Guvernul japonez a fost criticat pentru că a exagerat în a fi conservator
cu privire la comunicarea informațiilor, motivând intenția de a nu crea panică mai
mare decât cea existentă. Guvernul pare să fi fost pregătit să comunice în condiții
relativ normale, dar însărcinat cu gestionarea unei crize de asemenea amploare,
provocările și prioritățile s-au schimbat. Situația Japoniei a fost o combinație de
riscuri, dificultatea de a face față efectelor imediate ale unui cutremur de o intensitate
foarte mare, efectele produse de tsunami și pericolul de radiații nucleare, făcând
criza una foarte dificil de gestionat.
Experiența Japoniei arată cum diferite riscuri și modalități de răspuns au
implicații pe o scară mult mai extinsă, datorită interconectării dintre factori, la nivel
global. Odată ce fabricile au fost închise și lanțurile de aprovizionare întrerupte,
industria de manufactură și distribuția de bunuri a fost semnificativ afectată. La nivel
politic, preocupările privind energia nucleară au devenit probleme ce trebuie rezolvate
și privite pe termen lung; cascada efectelor secundare și efectelor dezastrului din
Japonia au afectat, într-o anumită măsură, întreaga lume.
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Astfel, o rețea globală care împărtășește cele mai bune practici, promovează
lecțiile învățate într-o parte a lumii pentru a fi aplicate și în alte zone și își asistă
membrii pentru a fi pregătiți înainte de incident și capabili să răspundă eficient după
acesta, poate avea o importanță vitală. Prin stabilirea canalelor directe de comunicare
dinspre liderii guvernamentali, experții pe probleme de risc, înspre companii,
instituții academice, centre de cercetare, sectorul non-guvernamental și alte sectoare
ale societății, se poate garanta o asistență valoroasă pe timp de criză.
Importanța dezvoltării sociologiei dezastrelor
Nu este o surpriză să spunem că societatea contemporană nu este pe deplin
pregătită să facă față noilor șocuri; în ultimii ani s-a trecut printr-o serie de crize de
mare amploare (cea a energiei, criza financiară, cea a alimentelor), existând clar o
vulnerabilitate la șoc, poate chiar la cel mai ridicat nivel de până acum. În același
timp, riscurile din peisajul global sunt probabil cele mai crescute și cu un nivel de
interconectivitate cum nu am mai văzut până acum, iar o provocare majoră la toate
acestea o reprezintă și faptul că instituțiile de guvernare globale nu sunt construite
să identifice aceste noi tipuri de riscuri și mai ales să le gestioneze. Până la urmă,
abilitatea de a identifica riscurile și de a le gestiona înainte ca ele să devină crize
în sistem va constitui testul critic pentru societatea globală nevoită să facă față
provocărilor viitorului.
Abilitatea unei națiuni de a continua să funcționeze când au loc perturbări
depinde, în mod crucial, de cât de rezilientă va fi infrastructura sistemului,
dimensiunea stocurilor de amortizare a șocului, cât de fragile sunt liniile logistice de
comunicare. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul că există elemente ce
țin de hazard, iar atunci când strategiile planificate nu se mai pot aplica, cooperarea,
ordinea și mobilizarea generală vor rămâne singurele atuuri ale reușitei.
În concluzie, domeniul studierii dezastrelor rămâne restant, în dezbaterile
contemporane, cu întrebări ce privesc organizarea comunităților umane, precum:
Ce fel de legături de solidaritate fac o comunitate diferită de un grup social?
Care este sensul responsabilității autorităților publice în economie, politică,
administrație?
Unde interesul general și cel privat converg?
Care este forma potrivită pentru a gestiona o situația comună, dar una
excepțională?
Domeniul studierii dezastrelor a fost pentru mult timp dominat de analiza
îngustă și studiile de caz și, prin urmare, i-a lipsit investigația teoretică asupra
fundamentelor și conceptelor. Cercetările empirice ale dezastrelor reprezintă o
preocupare importantă a oamenilor de știință, iar această muncă empirică trebuie
să continue; dar fără o infrastructură intelectuală și un corp academic solid (modele
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explicative, teorii, ipoteze, etc. – toate acestea având nevoie a se adresa unor concepte
bine stabilite), cercetarea va continua să producă, în cel mai bun caz, observații
empirice de nivel redus și concluzii fără acumulare sistematică de cunoștințe
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REZILIENȚA - CONCEPT EMERGENT
IN DOMENIUL SECURITAȚII
Drd. Alma-Corina PISLARU1

Rezumat
Principalele obiective ale materialului sunt aducerea în discuție a
termenului de reziliență (resilience), plecând din ecologie (ecosisteme) și
ajungând la sistemele sociale. Acest concept va fi tratat mai ales în ceea ce
privește necesitatea și importanța lui în strategiile de securitate națională și
beneficiile sociale ale rezilienței, mai ales în cazul atacurilor teroriste și a
dezastrelor naturale sau accidentelor de mare amploare.

Cuvinte-cheie: reziliență, infrastructură critică, intelligence, atacuri
teroriste, dezastre naturale.
THE RESILIENCE-CONCEPT EMERGENT IN THE AREA OF SECURITY
Abstract
The main objectives of this paper is to introduce the concept of resilience,
beginning with the definitions from ecology (ecosystems) and reaching the social
systems theories. This concept will be discussed in connection with the necessity and
importance of national security strategies and social benefits of resilience, especially
for terrorist attacks and natural disasters or large-scale accidents.
Keywords: resilience, critical infrastructure, intelligence, terrorist attacks,
natural disasters
Introducere. Reziliență: de la ecologie la securitate națională

P

entru început, voi face o trecere în revistă a principalelor definiții
date conceptului, de la abordarea din ecologie la studiile de securitate
și intelligence, unde vom observa că, trecând din sfera ecologiei înspre sistemele
sociale, vom întâlni conceptul de reziliență asociat în plus cu capacitatea oamenilor de
1
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a anticipa și plănui în viitor. Oamenii sunt parte a lumii naturale, depind de sistemele
ecologice pentru supraviețuire și au un impact continuu asupra ecosistemelor locuite
de la scara locală la cea globală. Reziliența este o proprietate a acestor legături dintre
sistemul social si ecologic.
C.S Holling a introdus conceptul de resilience în 1973 în domeniul
ecologiei; potrivit acestuia, ”reziliența determină persistența relațiilor din interiorul
unui sistem și reprezintă abilitatea acestora de a absorbi schimbările de stare,
variabilele și parametrii și de a-și continua existența”.2
Într-o lucrare mai recentă, Louis Lebel definește termenul de reziliență
ca fiind ”potențialul unei configurații particulare a unui sistem de a-și menține
structura/ funcțiile în fața perturbărilor și abilitatea acestuia de a se reorganiza în
urma schimbărilor provocate de tulburări, măsurate în domeniul stabilității”.3
Walter definiște reziliența ca fiind ”capacitatea unui sistem de a absorbi
perturbările și de a se reorganiza în timpul producerii șocului și totuși de a-și menține
aceleași funcții esențiale, structură și identitate”.4
Potrivit lui Godschalk există o serie de caracteristici ale unui sistem rezilient
care pot fi aplicate sistemelor fizice și sociale pentru a crea orașe reziliente în fața
dezastrelor, printre care:
- Redundanța sisteme construite din mai multe noduri pentru a se asigura că
cedarea unui component nu cauzează distrugerea întregului sistem;
Diversitatea – mai multe componente sau noduri versus un punct nodal
central, pentru a proteja sistemul împotriva unei amenințări într-un loc specific;
- Eficiența – o rație pozitivă între energia investită și cea degajată într-un
sistem dinamic;
- Autonomia – capabilitatea de a opera independent fața de un control
extern;
- Tăria – puterea de a rezista la forțele hazardului sau ale unui atac;
- Interdependența – componente integrate ale sistemului pentru a se susține
unele pe altele;
- Adaptabilitatea – capacitatea de a învăța din experiență și flexibilitatea la
schimbare;
- Colaborarea – oportunități și stimulente multiple pentru participarea în
interiorul țării a corporațiilor.5
Reziliența integrată sistemului social și mediului uman are trei caracteristici
definitorii:
- cantitatea de schimbări pe care sistemul le poate suferi, păstrându-și în
continuare același control asupra funcțiilor și structurilor;
- gradul de auto-organziare a sistemului;
2
3
4
5

Holling, 1973, p. 17 apud US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2006, p. 9
Lebel, 2001 apud US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2006, p. 9.
Walter et al., 2004, p. 5 apud US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2006, p. 10.
Godschalk, 2003, pp. 136-143 apud US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2006, pp. 9-10.
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- abilitatea de a construi și dezvolta capacitatea de învățare și adaptare.
(The Resilience Alliance apud US Indian Ocean Tsunami Warning System
Program,2006, p. 15).UN/ISDR definește termenul „resilience/resilient” astfel:
”Capacitatea unui sistem, comunitate sau societate, expuse potențial unui hazard,
de a se adapta, rezistând sau schimbându-se pentru a ajunge și menține un nivel
acceptabil de funcționare și structură. Aceasta este determinată de gradul până la
care sistemul social este capabil de organizare pentru a crește capacitatea de a învăța
din evenimentele anterioare pentru o mai bună protecție pe viitor, și pentru
a îmbunătăți metodele de prevenire a riscurilor” (US Indian Ocean Tsunami
Warning System Program, 2006, p. 15).
International Federation of Red Cross and Red Crescent Scientist:
„Capacitatea de a supraviețui, adapta și recupera după un dezastru natural. Reziliența
se bazează pe înțelegerea naturii posibilelor evenimente naturale și luarea măsurilor
pentru a reduce riscurile înainte de un eveniment, ca și furnizarea recuperării rapide
când un dezastru are loc. Aceste activități necesită planificare instituțională și rețele
rapide pentru a minimiza productivitatea scăzută, pierderile devastatoare și calitatea
scăzută a vieții în urma dezastrului”.6
Antonimul rezilienței denotă de obicei vulnerabilitate. Aceasta se referă la
înclinația sistemelor ecologice și sociale de a suferi daune de la expunerea la stres
extern si șocuri.
Reziliența ca o problemă de intelligence
trecut:

Există trei idei importante despre reziliență ce reies din experiența secolului

1. Abilitatea națiunii de a continua să funcționeze când au loc perturbații
depinde în mod crucial de cât de rezilientă este infrastructura sistemului, dimensiunea
stocurilor de amortizare a șocului, cât de vulnerabile sunt liniile logistice de
comunicare.
2. Prin întreruperea infrastructurii care susține viața de zi cu zi a indivizilor,
un adversar poate afecta mentalul colectiv și, prin urmare, să cauzeze grave dislocări
în încrederea față de autorități și să influențeze astfel viața politică a statului. De
asemenea, modul în care guvernul acționează contribuie și mai mult la variațiile
gradului de încredere al cetățenilor.
3. În aceste condiții, autoritățile naționale trebuie să facă înțelegeri cu
sectorul privat pentru a reduce dereglările, dar lecția importantă trebuie să fie a nu
avea în sistem vulnerabilități majore care se pot transforma în pericole iminente
(Omand, 2011, p. 17).
În contextual acestui secol, în domeniul securității, conceptul de reziliență
a fost descris și împărțit în trei tipuri/generații (first: generation resilience; second:
6

Ibidem, p. 16.
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generation resilience; third: generation resilience).
La primul tip, adică în cazul rezilienței din prima generație, se urmărește
identificarea punctelor critice vulnerabile în infrastructura națională și protejarea
acestora în cazul unor întreruperi/perturbări (în mod particular de atacuri teroriste)
și dacă este posibilă reducerea impactului, iar un exemplu de amortizare ar fi
duplicarea facilităților sau introducerea altora în caz de urgență.
Reziliența de generația a doua trebuie concepută pentru a reduce riscurile
la un nivel mai profund, prin implementarea conceptului la nivelul comunității,
incluzând aici și reziliența psihologică. De exemplu, la nivelul comunitar, se poate
înființa un forum prin care administrația locală, serviciile de urgență, industria
locală, sectorul voluntar și celelalte grupuri comunitare pot coopera pentru a
crește capacitatea de reacție la evenimente neprevăzute și de a găsi cele mai bune
răspunsuri în situații de criză.
Reziliența de generația a treia se referă la dimensiunea adaptivă, unde
importante sunt lecțiile învățate din crizele ce au trecut și sunt pe mai departe bază
pentru conceperea strategiilor și a noilor facilități (de exemplu, amplasarea stațiilor
de energie electrică unde nu există pericolul inundațiilor).
Este, după cum toți o știm, mult mai ieftin să îmbunătățești securitatea unui
sector de la nivelul de proiectare decât să adaugi elemente de siguranță unui sistem
deja instalat. Astfel s-a introdus conceptul de ”securizare prin design” care se poate
exemplifica printr-un set de standarde în arhitectură și inginerie care să asigure că
toate noile clădiri și facilități sunt proiectate având ideea de securitate în minte.7
În ceea ce privește securizarea statului există trei idei (pași) care au fost
acceptate:
1. Primul pas este să se vadă securitatea națională în termenii unui stat
normal, unde încrederea sectorului public (dar și a mediului de afaceri, a aliaților și
adversarilor) în faptul că riscurile majore sunt gestionate satisfăcător, în așa fel încât
indivizii să trăiască liberi, sub autoritatea statului de drept și să dispună de cele mai
bune oportunități atât în interiorul statului, cât și înafara acestuia.Trebuie adăugat că
încrederea că riscurile sunt manageriate de guverne prin politici și metode vor duce
la obținerea suportului public. Indivizii au nevoie să se simtă în siguranță pentru
a-și putea justifica investițiile, pentru a fi pregătiți să călătorească, până la urmă să
părăsească locuința în fiecare zi pentru a-și duce viața normală cu toate amenințările
existente, atât terorismul cât și dezastrele naturale sau epidemiile. Un sentiment de
insecuritate este unul care distruge sănătatea societății și, de aceea, principala datorie
a guvernelor trebuie să fie oferirea cadrului securizat de viață pentru cetățenii săi. De
asemenea, și adversarii trebuie să simtă că societatea respectivă este bine pregătită și
dornică să se protejeze și să se apere.
2. Al doilea pas este recunoșterea faptului că securitatea depinde de
7

Ibidem, pp. 18-19.
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gestionarea riscurilor și nu de eliminarea acestora. Prin urmare, guvernul trebuie să
investească în reziliență pentru a reduce impactul și durata perturbărilor; strategiile
trebuie să se compună dintr-o combinație între prevenirea riscurilor, reducerea
vulnerabilității societății, pregătirea acesteia pentru a răspunde cu tărie, curaj și
revenirea cât mai rapidă atunci când criza se declanșează. Cei familiari cu strategia
Marii Britanii de contra-terorism vor recunoște conceptele din jurul celor 4P:
Persuadare, Prevenire, Protejare, Pregătire (Persue, Prevent, Protect, Prepare).
Toate acestea reprezintă atribuțiuni delicate pentru guvern care trebuie să echilibreze
nevoile de securitate cu menținerea justiției, libertății de mișcare și cea de exprimare
și cu armonia civică.
3. Al treilea pas este să vezi că menținerea echilibrului reprezintă deținerea
celor mai bune informații pentru decidenți. Acum, scopul intelligence-ului este să
îmbunătățescă capacitatea de decizie prin reducerea ignoranței, incluzând sursele
deschise împreună cu cele clasice (HUMINT și SIGINT). Un concept important
ce merită menționat aici este cel de avertizare strategică, prin care guvernele sunt
alertate de potențialele dezvoltări ale riscurilor ce trebuie luate în calcul. Cei care
lucrează cu strategii de reziliență trebuie să fie avertizați de posibilele schimbări
de paradigmă în domeniul tehnologiei (precum dezvoltarea nanotehnologiei sau a
calculatoarelor cuantice), în diplomație (precum dezvoltarea potențialelor alianțe sau
grupări de națiuni), în natură (efectele încălzirii globale sau diminuarea resurselor)
sau în alte aspecte ale securității (precum dezvoltarea unor ideologii violente).8
Reziliența infrastructurilor critice
Conceptul de resilience a devenit unul foarte important pentru protecția
infrastructurii critice, o dimensiune esențială a conceptului de securitate
națională. Totodată, este un element cheie care întărește relația dintre sectorul
public și cel privat, între guvern și mediul de afaceri, iar strategiile în această direcție
au ca principal obiectiv ”[să descopere] ce pași trebuie să facă atât guvernul, cât și
sectorul industrial, pentru a integra cât mai eficient conceptele de resilience și
protecție într-o strategie comprehensivă de management al riscului”.9
Reziliența infrastructurii se referă la capacitatea de a furniza bunurile
absolut necesare indiferent de situațiile neprevăzute care pot apărea. Deși fiecare
sector al infrastructurii critice operează diferit, o definiție comună a rezilienței
infrastructurii este necesară pentru ca politicile și acțiunile guvernamentale să fie
eficiente: ”Reziliența infrastructurii reprezintă abilitatea de a reduce amploarea
și/sau durata evenimentelor perturbatoare. Eficacitatea rezilienței infrastructurii
depinde de capacitatea sa de a anticipa, absorbi, de a se adapta și/sau de a se
recupera rapid în urma unui posibil eveniment perturbator.”10 Capacitatea de
8
9
10

Ibidem., pp. 20-21.
Department of Homeland Security - National Infrastructure Advisory Council, 2009, p.6.
Ibidem, p. 8.
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absorbție- abilitatea sistemului de a îndura o perturbare, fără devieri semnificative
de la modul de a performa. Capacitatea de adaptare- abilitatea sistemului de a se
adapta de la situația de șoc la cea normală de funcționare. Recuperarea- capacitatea
sistemului de a se recupera rapid și cu costuri minime dintr-un potențial eveniment
perturbator (ibidem, p. 12).
Protecția facilităților cheie și a bunurilor importante în urma atacurilor
teroriste a fost o prioritate imediată după 11 septembrie 2001. După progresele făcute
în securizarea celor mai vulnerabile elemente ale statului, atenția s-a îndreptat spre
gestionarea tuturor riscurilor prin încurajarea strategiilor și practicilor de reziliență.
Infrastructura critică se referă la sectoare precum cel al telecomunicațiilor, în care
elementele critice sunt sistemele de rețele informatice (mai degrabă decât bunurile
fizice) sau sectorul nuclear și chimic, pentru care protecția este esențială în a asigura
continuarea activității și a preveni pierderile de vieți omenești.
Securitatea spațiului virtual a schimbat gîndirea companiilor care au crezut
că acestea nu pot fi ținta unui atac virtual sau că se pot proteja singure în fața unuia;
cyber-securitatea reprezintă, de asemenea, o oportunitatea de a înțelege împreună
practicile de protecție și de reziliență. De aceea, nu este de mirare că atât mediul
privat, cât și cel public au început să acorde mai multă atenție și să investească mai
multe resurse în reziliență.
În practică, securitatea infrastructurii este o responsabilitate împărtășită,
deoarece punerea laolaltă a intereselor, motivațiilor și diferitelor capabilități a celor
care dețin resurse, a celor care operează cu ele și a guvernului, într-un parteneriat
public-privat este cheia în îmbunătățirea rezilienței infrastructurii critice. Pentru
multe companii, uraganul Katrina a fost un punct de cotitură în modul în care
au trebuit să învețe să lucreze cu guvernul american pentru a anticipa mai bine
riscurile, a răspunde mai eficient și a împărtăși informații atât înainte, în timpul și
după dezastru.
În actualul mediu de risc operațional – unde din ce în ce mai multe sisteme
interconectate sunt vulnerabile la amenințări precum terorismul, potențialul
pandemic, pierderile energetice, schimbările climatice, toate acestea având
potențialul de a crea tulburări interdependente – este important să se ia în
considerare reziliența ca o componentă a strategiei de protecție a infrastructurii
critice (idem).
Reziliența nu este un termen ușor de definit; o multitudine de definiții pot fi
găsite într-o gamă largă de literatură, adresată multor preocupări din sectorul public
și cel privat. Unele definiții estompează linia dintre ce se înțelege prin reziliența
infrastructurii critice, ajungând în domeniul protecției infrastructurilor sau reziliența
comunităților. Deși protecția infrastructurii și reziliența acesteia sunt elemente
complementare ale unei strategii de gestionare a riscului comprehensive, cele
două concepte sunt distincte. Protecția infrastructurii este abilitatea de a preveni
sau a reduce efectul unui eveniment advers. Reziliența infrastructurii este abilitatea
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de a reduce amploarea, impactul sau durata unei întreruperi (eveniment neprevăzut).
Reziliența infrastructurii critice este caracterizată de următoarele elemente:
Vigurozitate (robustețe)- abilitatea de a menține operațiunile și funcțiile critice în
fața crizei. Acest lucru poate fi reflectat prin proiectarea, construirea și design-ul
infrastructurii (clădiri de birouri, structuri generatoare de energie electrică și de
distribuire a acesteia, poduri, baraje, diguri) sau în capacitatea sistemului de a sista sau
înlocui elemente (rețeaua de transport, de electricitate, de comunicare). Inventivitateabilitatea de a se pregăti cu îndemânare, a răspunde și a gestiona situațiile de criză
sau întreruperile pe măsură ce acestea se desfășoară. Aceasta include identificarea
cursului de acțiune, planificarea continuă, gestionarea lanțului de aprovizionare,
prioritizarea acțiunilor de control și de reducere a pagubelor, precum și comunicarea
eficientă a deciziilor.
Recuperarea rapidă - capacitatea de a reveni și/ sau de a reconstrui
operațiunile cât mai repede și cât mai eficient posibil după ce a avut loc evenimentul
perturbator. Aici sunt incluse elaborarea atentă a planurilor de acțiune, operațiuni
competente imediate și mijloacele prin care sunt aduși oamenii și resursele cele mai
potrivite acolo unde este nevoie.11
Cele nouă sectoare esențiale ale vieții de zi cu zi (energie, alimente, apă,
transporturi, telecomunicații, sectorul guvernamental, serviciile publice, serviciile
de urgență, sănătate, finanțe) trebuie să reziste și să răspundă la evenimentele
extreme, cum ar fi: atacurile teroriste sau dezastrele naturale și chiar războiul.
Aceste sectoare au lanțuri internaționale de aprovizionare care stau la baza
furnizării de servicii care trebuie să fie suficient de flexibile pentru a se adapta la
schimbări neprevăzute.12
Până în prezent, activitatea s-a concentrat mai ales pe asigurarea protecției
infrastructurii critice referitoare la actele de terorism.
O atenție mai redusă s-a acordat riscurilor naturale și a capacității
infrastructurii de a face față urgențelor, dar și a tendințelor pe termen lung. Pentru
a întemeia o strategie durabilă, este necesară cunoașterea următoarelor elemente:
- lanțurile internaționale de aprovizionare, mai ales atunci când tranzitează
zone de risc;
- locația și starea fizică a infrastructurii critice naționale;
- interdependențele, capacitatea sectoarelor esențiale de a rezista și
răspunde la evenimente extreme și tendințe pe termen lung (de exemplu cele sociodemografice);
- reglementări în fiecare sector;
- elementele critice deținute de proprietari străini;
- rețele de calculatoare și tehnologii esențiale pentru funcționarea
normală.13
11

12
13

Ibidem, p.13.
Politcy Green Paper, 2010, p. 21.
Ibidem, p. 22.
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Reziliența în cazul atacurilor teroriste
Având în vedere că atacurile teroriste de mică amploare sunt greu de
prevenit, dar duc la atingerea scopurilor (evenimente neprevăzute și costisitoare
pentru societatea-țintă), se poate spune că investirea în dezvoltarea strategiilor de
răspuns și recuperare este esențială, deoarece dacă acțiunile teroriste își diminuează
impactul prin scăderea potențialului de a perturba o societate în mod semnificativ,
motivația atacatorilor se pierde.
Cu alte cuvinte, în cazul în care națiunile vizate demonstrează că daunele
produse nu sunt atât de importante încât să nu își poată continua viața normală,
terorismul devine o armă mai puțin atractivă. Alternativ, lipsa rezilienței poate
duce la pierderi inutile de vieți, distrugeri de proprietate, perturbarea rețelelor și a
funcțiilor cheie dintr-un sistem.
De asemenea, aceasta denotă o vulnerabilitate strategică într-o epocă în care
actorii non-statali vor alege să ducă lupte în sectorul civil și economic, mai degrabă
decât în spațiile militare convenționale.14
Reziliența în cazul dezastrelor naturale și a accidentelor de mare
amploare
Cele mai multe dezastre naturale și accidente de mare amploare
se petrec cu o anumită repetitivitate, chiar dacă majoritatea indivizilor nu vor să
recunoască. Indivizii, comunitățile și liderii de corporații au tendința de a se încuraja
că dezastrele țin de hazard sau de destin.
În realitate, riscul crescut de calamitate este în general previzibil; în plus,
costurile copleșitoare asociate cu acestea sunt aproape întotdeauna legate de eșecul
de a te pregăti din timp pentru ele.
Pierderile și daunele cresc exponențial atunci când măsurile de reducere
a riscurilor nu sunt viabile sau sunt prost planificate, iar eforturile și viteza de
recuperare, precum și punerea în aplicare a lecțiilor învățate anterior nu sunt tratate
cu cea mai mare atenție.
În consecință, în timp ce pericolul de producere a dezastrului este inevitabil,
investirea în reziliență va oferi întotdeauna un randament pozitiv.
Analizând la o scară micro, va fi mereu mult mai rentabil să investești în
măsuri de protecție pentru a atenua riscurile și consecințele, decât prețul pentru
răspuns și recuperare după ce evenimentul s-a desfășurat. Pentru a ilustra cele spuse
mai sus, există exemplu convingător al dezastrului soldat cu pierderi enorme de vieți
omenești în urma cutremurului din Haiti din 2010 și experiența din Chile la scurt
timp după acesta.
14

Flynn, 2011, p. 11.
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Concluzie- Beneficiile sociale ale rezilienței
Un beneficiu final în a face din reziliență un imperativ național și global este
acela că întărește ceea ce ne unește, spre deosebire de ceea ce ne desparte. Pur și
simplu nu este posibil a construi reziliență fără elementele substanțiale: colaborarea
și cooperarea la toate nivelurile societății și între societăți.
Indivizii trebuie să dezvolte mijloace de a rezista, a se recupera rapid și a se
adapta la riscurile cu care se confruntă atât la nivel personal, familial sau comunitar.
Comunitățile și companiile/corporațiile trebuie să privească în interiorul și
în afara lor pentru a se asigura că sunt pregătite să se ocupe de ceea ce ar putea veni,
gestionând riscurile interne și externe. În cele din urmă, la nivel național, regional
și global, se pune accentul pe reziliență, în primul rând, prin capacitatea de a iniția
și păstra relații și protocoale pentru a face față riscurilor împărtășite de mai mulți
actori.
Prin urmare, determinarea de a te confrunta eficient cu dezastrele naturale și
a evenimentelor perturbatoare produse de om nu este o dovada de pesimism, ci este
o recunoaștere matură a faptului că lucrurile nu merg întotdeauna bine în timp și că
prevenirea și pregătirea pentru ele este esențială.
Astfel, o rețea globală care împărtășește cele mai bune practici promovează
lecțiile învățate într-o parte a lumii pentru a fi aplicate și în alte zone și își asistă
membrii pentru a fi pregătiți înainte de incident și capabili să răspundă eficient
după acesta, poate avea o importanță semnificativă.
Prin stabilirea canalelor directe de comunicare dinspre liderii guvernamentali,
experții pe probleme de risc spre companiile lideri mondiali, instituțiile academice,
sectorul non-guvernamental și alte părți ale societății se poate garanta o asistență
valoroasă pe timp de criză.
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PATOLOGIA INFORMATIVĂ

În cadrul companiilor de afaceri, serviciilor de Intelligence
și instituțiilor publice
Lect. univ. drd. Marian COVLEA
Rezumat
De la principii la practică, de la evenimentul concret la forma în care
era oglindit el în rapoarte, mai pot interveni și necunoscute. Realitățile de care
luau cunoștință agenții în străinătate în cadrul misiunilor externe, raportate
nivelurilor ierarhice superioare din Centrala DIE de la București, treceau
prin mai multe filtre de gândire, fiecare încercând, înainte de a raporta, să
intuiască ce anume și de ce i se cere să raporteze, ce știe “șeful cel mare” de
întreabă tocmai de acea chestiune. Mentalitatea aceasta ține de natura umană,
de instinctul de conservare și supraviețuire, așa că o marjă a distorsiunii
trebuie prezumată.
Cuvinte-cheie: informație, firme, dorință informațională, realitate, manipulare,
patologie informațională
COMMUNICATION PATOLOGY
PAHTOLOGIE DE L’INFORMATION
Résumé
De principes à pratique, d’évènement concret à la forme dans lequel il
était présenté dans les rapports, il y a aussi des choses inconnues. Les réalités
dont les agents de l’étranger prendront connaissance pendant les missions
externes, rapportées aux échelons hiérarchiques de Central DIE de Bucarest,
passaient par plusieurs filtres de la pensée, chacun en essayant supposer
ce qu’on lui demande a rapporter, ce que le grand chef sait sur le sujet en
sollicitant des information sut cette sujet. Cette mentalité tient de nature
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humaine, de l’instinct de conservation et de survivre, en conséquence on peut
présumer un marge de distorsion. Mais ça mène souvent à une pathologie de
l’information.
Mots-clefs: information, firmes,
manipulation, pathologie informationnelle

doléance

informationnelle,

réalité,

P

atologia informațională pentru o companie de afaceri se poate manifesta
pe două planuri:
- Planul extern, ca interacțiune, relație de comunicare și schimb de informații
între companie (serviciu, instituție) și celelalte componente ale mediului său
extern economico-social (politic, instituțional, concurențial, partenerial, financiar,
profesional, social, natural, internațional);
- Planul intern, care, la rândul său, poate fi analizat pe două niveluri (paliere):
m Nivelul general, al întregii firme, între marile grupuri de interese (asociați/
acționari, manageri, auditori, salariați) și în interiorul acestora;
m Nivelul specific, între Departamentul de Enterprise Intelligence (EI), ca
furnizor de informații și servicii de securitate, și beneficiarul-decident (guvernanța
companiei). Aici este neapărat nevoie de o “separare și control reciproc al puterilor”,
de un Second Opinion, astfel încât Departamentul de EI să nu monopolizeze și/sau
manipuleze informația, pentru a evita astfel unele dintre cele mai periculoase cauze
de patologie informațională (genul proxim) și mai ales de patologie informativă
(diferența specifică).1
Orice dorință informațională proprie, pe care un factor de decizie în stat o
solicită unor servicii de informații, care, prin conținutul informațional, prezintă
un caracter de interes personal, devine periculoasă – satisfacerea acesteia indică
formarea unui dictator!
[Gabriel I. NĂSTASE, Implicațiile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice
și inovării în sistemul de securitate, Editura Pro Universitaria, București, 2010, p.
303]. În anii ’70, Iugoslavia s-a implicat în conflictul arabo-israelian din Orientul
Mijlociu de partea țărilor arabe (Egipt), făcând jocurile Moscovei2, dar nu gratis,
ci pentru a primi sprijinul URSS și a-și consolida astfel poziția în cadrul Mișcării
de Nealiniere. Din motive similare, Tito mai acționase și în trecut de bunăvoie ca
agent “sub steag străin” al Kremlinului vizavi de Egipt. Pentru a atinge aceleași
scopuri, spionajul iugoslav a cooperat probabil cu KGB-ul în Campania de măsuri
active pentru deraierea procesului de pace, din care Belgradul și Moscova fuseseră
excluse.3 De exemplu, serviciile de informații ale lui Tito erau – cel puțin – au fost
Rugăm a se vedea și Glosarul de termeni de la finalul acestui material.
Orientul Mijlociu a fost o zonă de confruntare în domeniul politic, diplomatic și al intelligence între România și
URSS.
3
De SUA, Israel și România, în principal.
1
2
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încunoștiințate despre mesajul trimis la ambasada egipteană din Belgrad, zice-se de
la Ambasada SUA din Iran, care descria modul în care Washingtonul, Teheranul și
Riadul conspirau ca să-l răstoarne pe Sadat.
Chiar serviciile de informații americane l-au ajutat pe Tito în aceste eforturi.
Odată ce regimul Tito a fost declarat de interes strategic4, spionajul american a început
să dea mai puțină importanță, dacă nu chiar să ignore cu totul, informațiile disonante
care subminau acel angajament. De exemplu, un studiu din 1977, elaborat special
pentru CIA, reitera concluziile la care se ajunsese cu un deceniu mai devreme, prin
care se susținea că, în anii 1960, atunci când Iugoslavia devenise dependentă de
armamentul modern al URSS, ea acceptase acel armament în termeni compatibili
cu independența ei, iar atunci când, după 1971, încheiase contracte militare și
achiziționase armament sovietic, s-a considerat că aceasta nu reprezenta vreo dovadă
a unui sentiment prosovietic.
Există un număr de “patologii analitice” care pot explica aceste situații, de
exemplu “problema informațiilor finale”, prin care evaluări generate prin “procese de
revizuire și coordonare oficiale” sunt considerate mai de încredere decât informația
pură; asemenea concluzii false sunt rezultate din “supraîncrederea acordată
judecăților anterioare”. Spre deosebire de practica academică, judecățile analitice și
produsele informative “finale” fac “rareori subiectul unor reexaminări”, și asta numai
dacă produc o eroare majoră.
Asemenea erori analitice sunt propagate și de alte prejudecăți, denumite în mod
diferit (“gândire de grup”, “prejudecată de confirmare” sau “prejudecată pozitivă”,
“prejudecată model”,“suprasensibilitate la uniformitate” și “persistența impresiilor
bazate pe mărturii discreditate”).
[Larry W. Watts, Ferește-mă, Doamne, de prieteni... Războiul clandestin al
blocului sovietic cu România, Colecția Rao Class, Editura Rao, București, 2010, p.
639-640].
De la principii la practică, de la evenimentul concret la forma în care era oglindit
el în rapoarte, mai pot interveni și necunoscute. Realitățile de care luau cunoștință
agenții în străinătate în cadrul misiunilor externe, raportate nivelurilor ierarhice
superioare din Centrala DIE de la București, treceau prin mai multe filtre de gândire,
fiecare încercând, înainte de a raporta, să intuiască ce anume și de ce i se cere să
raporteze, ce știe “șeful cel mare” de întreabă tocmai de acea chestiune. Mentalitatea
aceasta ține de natura umană, de instinctul de conservare și supraviețuire, așa că o
marjă a distorsiunii trebuie prezumată.
Analiză critică:
Cu cât incompetența, corupția, lipsa de loialitate, servilismul și autoritarismul
sunt mai mari, cu atât această marjă de distorsiune este mai mare!
4

Tito reușise să-i păcălească pe americani cu atitudinea sa aparent anti-sovietică.
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[Gen. Aurel I. ROGOJAN, Fereastra serviciilor secrete. România în jocul
strategiilor globale, Colecția Clar-Obscur, Editura Compania, București, 2011, p.
262].
Succesul dezinformării practicate de aliați asupra naziștilor privind debarcarea
din Normandia din 6 iunie 1944 s-a datorat mult planificării minuțioase și imensului
avantaj de care se bucurau aliații datorită operațiunii de descifrare a codurilor și
utilizate de agenți dubli ULTRA. Totuși, ingredientul unic care i-a asigurat succesul
a fost cel comun tuturor operațiunilor de dezinformare similare: dorința victimei de
a fi înșelată. În cazul germanilor, aceștia au fost victimele devotamentului lor pentru
logica militară,5 grila prin care au filtrat puținele informații de care au dispus. Totul
se reducea la un caz clasic de idee preconcepută menținută cu fermitate, fără nici o
încercare de a lua în considerare alte variante.
A fost o concepție rezumată, poate cel mai bine, de Radio Berlin, care, în
momentul culminant al invaziei din Normandia, a admis, într-un rar moment de
sinceritate, că Wehrmacht-ul fusese “prins moțăind”. Dar comentatorul radio a
continuat, spunând că nu era nici un moment de îngrijorare, pentru că armata se afla
pe poziții și gata să înfrângă “lovitura principală”, care urma să fie dată în curând
în zona Pas-de-Calais. La sfârșitul buletinului de război, ascultătorilor li s-a spus să
aștepte un scurt și plăcut interludiu muzical. Piesa aleasă a fost Așa se sfârșește o zi
frumoasă. [pp. 60-61]
Credulitatea germană părea să nu aibă sfârșit; Ziua Z ar fi trebuit, cel puțin, să
trezească suspiciuni că ceva nu era chiar în regulă cu acei informatori Abwehr,6 atât
de ocupați, din Marea Britanie, dar Berlinul a continuat să aibă o încredere totală în
ei. Această încredere este legată de natura umană. Ofițerii serviciului de informații
german care îi recrutaseră, pregătiseră și educaseră pe acești informatori nu erau
pregătiți să admită că fuseseră îmbrobodiți. Cu atât de mult capital uman investit
în informatori, germanii nu puteau mărturisi că fuseseră niște proști, într-un stat ca
Germania nazistă; acesta ar fi fost genul de recunoaștere care putea avea consecințe
foarte serioase. [p. 71]
Judecând strict în termenii spionajului, ceea ce i s-a întâmplat lui William
Sebold7 reprezintă una din tehnicile clasice de recrutare, modalitatea șantajului.
Potrivit acesteia, debarcarea ar fi fost logic să aibă loc pe la Pas-de-Calais, deoarece pe acolo era cea mai scurtă
distanță peste Canalul Mânecii, între țărmurile britanic și francez.
6
În pasajele precedente, la paginile 60-61, se face referire la agenții germani TATE (Wulf Schmidt), TREASURE
(Lily Sergheiev), GARBO (Juan Pujol) și TRYCICLE (Dusko Popov) trimiși de Abwehr să spioneze în Marea Britanie, dar care au fost “întorși” de britanici (serviciul de contraspionaj militar MI5) în cadrul operațiunii Double Cross
(Păcăleala) și acum dezinformau pe naziști, prin transmisiuni radio, amestecând sub control britanic informațiile
reale cu cele false; britanicii conduceau jocul cu mână sigură și pentru că spărseseră codurile mesajelor germane folosind mașina ULTRA. Germanii ar fi trebuit să-și dea seama că cei 4 agenți ai lor fuseseră “întorși” atât după tușeul
manetei de transmisie în codul Morse (stilul este unic, propriu fiecărui operator Morse), cât și după ponderea mare a
informațiilor false, care a dus la multe eșecuri ale germanilor în bătăliile aeriene și imprecizii ale bombardamentelor
lor, inclusiv cu V-1 (avionul fără pilot) și V-2 (racheta cu reacție).
7
Cetățean american de origine germană, racolat de Gestapo în februarie 1939, după ce a debarcat la Hamburg, prin
șantaj cu dosarul penal pe care l-a avut în Germania înainte de emigrare și despre care nu a informat autoritățile de
imigrare și naturalizare din SUA când a cerut cetățenia americană.
5
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De obicei, această modalitate este utilizată doar selectiv, pentru că natura umană
rămâne imuabilă: oamenilor nu le place să fie șantajați pentru a face ceva împotriva
principiilor lor morale – mai ales să-și trădeze țara. Astfel de recruți au tendința să
fie furioși și ranchiunoși, iar unii dintre ei, într-un procentaj ridicat, au obiceiul să
alerge cu prima ocazie la agențiile de contraspionaj. Aceste agenții pot fi remarcabil
de înțelegătoare și compătimitoare la adresa ființelor umane care au trădat sub
amenințarea șantajului și caută salvare. Regula s-a respectat și în această situație, iar
eșecul serviciilor de informații naziste a fost amar în cazul Sebold. [p. 75]
[Ernest VOLKMAN, Spionaj. Cele mai mari operațiuni de spionaj ale
secolului XX, Editura Rao și Editura Săptămâna Financiară, București, 2008].
[Ernest VOLKMAN, Spioni. Agenți secreți care au schimbat cursul istoriei,
Editura Albatros și Editura Universal Dalsi, București, 1996].
Agenții Mossad au recrutat, în special la Londra, militanți Jundallah (“Armata
lui Dumnezeu”), o organizație sunnită pakistaneză care comite atentate în Iran,
dându-se drept spioni americani de la CIA. Această operațiune, denumită Pavilionul
fals, a fost descoperită de Washington în 2007-2008 și l-a iritat la culme (la vremea
respectivă) pe președintele George W. Bush.
“A fost prostesc și periculos. Israelul ar fi trebuit să lucreze alături de noi, nu
împotriva noastră. Dacă voiau să fie vărsat sânge, mai bine al lor decât al nostru”, a
afirmat un agent secret american, citat de Foreign Policy.
Se bănuiește că Mossad-ul și-a pus astfel în aplicare planurile de asasinare a
savanților atomiști iranieni.
Concluzie: Operațiunile sub steag străin pot fi considerate o formă de
patologie a activității de Intelligence, în special când au loc între aliați, introducând
suspiciuni, neîncredere, paralizând colaborarea între ei și coborând astfel eficiența
globală a activității lor.
[Foreign Policy, preluată de Agence France Presse, apud. Revista Lumea nr.
2/2012, coperta IV].
Informarea nu reușește să răspundă întotdeauna și integral nevoilor de a ști.
În calea perfectei valorificări, există bariere inerente naturii umane, problemelor
tehnice, limite ale configurației organizaționale sau chiar conjuncturi nefaste. Ele își
pot avea origina atât în stadiul de culegere a informațiilor, cât și la nivelul celor care
prelucrează materialul informativ brut și elaborează produsele de informare, dar și în
afara agenției, la destinatarul efortului de Intelligence. [p. 71]
Aprobările succesive la care materialele sunt supuse pot atrage materializarea
unui risc al gândirii în grup; ne referim la căutarea involuntară a consensului, care
poate altera conținutul informării. [p.72]
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În privința beneficiarilor documentelor difuzate, aceștia nu sunt obișnuiți să
acorde atenția cuvenită regulilor de păstrare și de protecție fizică impuse de caracterul
secret al informărilor, din această cauză putând să apară o serie de vulnerabilități. [p. 72]
În același sens acționează și următorii factori:
- “Politizarea” informării (prezentarea faptelor pe placul guvernanților);
- Utilizarea improprie de către beneficiari a informațiilor – în extremis,
folosirea lor pentru activitatea de poliție politică. Aceasta poate deveni veriga slabă a
fluxului informativ, aflată în afara controlului profesioniștilor informațiilor și riscând
să ruineze întreg efortul acestora;
- Exagerarea amenințărilor de către furnizorul de informații, fie din
incompetență, fie din dorința de impunere a intereselor proprii (creșterea importanței,
primirea de fonduri mai mari, etc.) [p. 73];
- Incompetența și lipsa de cultură de securitate a decidenților, care stabilesc
obiective eronate în cadrul strategiilor de securitate, nu comunică cu agențiile de
informații, etc. [p. 78].
Pe de altă parte, politicienii (beneficiarii informațiilor și decidenți pe baza
acestora) au și ei obiecțiunile lor la adresa activității agențiilor de intelligence și a
produselor muncii lor. Astfel, fostul Secretar de Stat al SUA (1982-1989), George
P. Schultz, descria în memoriile sale (Turmoil and Triumph: My Years as Secretary
of State, 19938) agențiile de securitate și munca lor drept “de neîncredere”, “în afara
oricărui control”, “informează defectuos președintele”, “au planuri nebunești”,
“alarmează, însă neclar”, “au cerințe ridicole”, “măsluiesc realitățile” și fac “lucruri
de mântuială”.
Relațiile dintre serviciile de informații și politicieni au o natură problematică:
membrii celor două comunități diferă fundamental ‑ a se vedea pp. 83-87 .
Cei care fac analize în domeniul privat se concentrează în general asupra unui
număr mai limitat de factori: tehnologii, prețul produselor, strategiile competitorilor,
etc.
[Mireille RĂDOI, Serviciile de Informații și Decizia Politică, Colecția Studii
de Securitate TRITONIC, Editura Tritonic, București, 2003, pp.71-87 ].
Cauzele eșecului profesional al Securității în 1989
Securitatea a fost o poliție politică comunistă, creată pentru a sluji un partid unic
și o putere dictatorială. Securitatea română nu putea învinge, așa cum nici regimul
comunist nu putea învinge. Una din cauzele prăbușirii, așezată pe linia ierarhică
(imediat) sub criza economică, a fost sistemul defectuos, organic deformat, al relației
Putere – Serviciu Secret în regimul comunist. Nu trebuie să uităm că și unul dintre
cele patru mari servicii secrete din lume, KGB-ul, a fost înfrânt și spart apoi în patru
agenții. Problema fundamentală: relația serviciu secret – factor de decizie a fost sursa
8

Apud. Mireille RĂDOI, p. 82.
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eșecului grav al Securității române. Relația Securității cu Nicolae Ceaușescu, contrar
paradei de legalitate pe care o făcea șeful statului, era viciată de dominația absolută a
acestuia, ca factor de decizie suprem, asupra operației de “exploatare a informației”.
Pentru a înțelege punctul nodal al eșecului Departamentului Securității Statului
(DSS), nu numai ca poliție politică, ci și în calitate de serviciu secret profesionist –
așadar, nu numai politic, ci și profesional ‑, vom explica pe scurt care este mecanismul
de relaționare între un serviciu secret și factorul de decizie. Lanțul informațional clasic
este definit prin următoarele etape: eveniment – informație – analiză (ansamblu de
elemente de cunoaștere diverse asupra evenimentului) – sinteză – decizie politică.
Pe traseul acestui lanț stabilit între serviciul secret și liderul politic intervin
mai multe categorii de influențe. De exemplu, între eveniment și informația asupra
lui pot interfera deformațiile de percepție ale sursei sau dezinformarea, act voit
menit să inducă în eroare factorul de decizie final. După ce serviciul secret a analizat
informațiile, a făcut sinteza lor și a înaintat-o liderului politic, serviciul secret se
confruntă cu patru inamici:
- calitatea relației între serviciul secret și lider;
- influențele anturajului asupra factorului de decizie;
- politizarea informației (interpretarea politică partizană);
- relația între lider și consilierul său pe probleme de apărare.
Să le luăm pe rând și să le analizăm în contextul relației Securitate - Nicolae
Ceaușescu:
1. Calitatea relației între serviciul secret și lider este ilustrată în primul rând
de încredere. Aspectul acesta al artei conducerii funcționează însă biunivoc. Este
vorba atât de încrederea pe care o acordă liderul politic serviciului secret, cât și de
încrederea pe care o are acesta în conducător. În cazul Ceaușescu, acesta pierduse
încrederea în loialitatea Securității, dar trebuie subliniat că percepția lui era aceea
de “poliție politică”, inclusiv atunci când era vorba de acțiuni strict profesionale,
deoarece și pe acestea le interpreta ca acțiuni menite a susține puterea politică. Prin
urmare, din punctul de vedere al lui Nicolae Ceaușescu – atitudine ce coincide
surprinzător cu aceea a detractorilor postdecembriști cei mai vehemenți ‑, Securitatea
trebuia să fie exclusiv o poliție politică. Tentativele Securității de a se retrage discret
din această postură au mărit suspiciunea și neîncrederea dictatorului. În momentul în
care Securitatea și-a pierdut încrederea în Nicolae Ceaușescu – 17 decembrie 1989,
după ora 17,30 ‑, acesta a fost condamnat. Un fenomen similar s-a petrecut și în
perioada 1997-2000 între SRI și președintele Emil Constantinescu.
2. Influențele anturajului asupra factorului de decizie sunt considerate ca
importante, puternice în cazul lui Nicolae Ceaușescu. Cea mai puternică influență
era exercitată de Elena Ceaușescu, soția care exploata intimitatea conjugală pentru
a-i dirija deciziile, pe de o parte, și care bloca accesul informației la el pe motive
medicale, pe de altă parte. A doua persoană ca potențial de influențare a fost Silviu
Curticeanu, devenit în ultimii ani omul cel mai apropiat și devotat, devoțiunea sa având
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în perioada crizei din decembrie un caracter criminal distinct. În cazul Ceaușescu,
există și o particularitate a influențării prin anturaj și anume noninfluențarea
regresivă, materializată prin faptul că anturajul său politic imediat – membrii CPEx
– nu ofereau alternative, fiind, cu mici excepții, niște slugi ascultătoare care aprobau
orice aberație enunțată de lider. Aceasta i-a condus pe toți, în frunte cu Ceaușescu, la
activitatea criminală din ședințele CPEx de sfârșit de mandat.
3. Politizarea informației devenise la Nicolae Ceaușescu un act mecanic. Ca
aspect constatat clinic, paranoia dictatorului român îl stimula să refuze informația
neplăcută; el nu mai accepta decât informația venită din Cuba, China și Coreea
comunistă prin agenții de presă, evaluând informația primită de la DSS în raport
cu acele știri de presă. Altfel spus, mai direct și mai simplu, Nicolae Ceaușescu
aprecia valoarea informațiilor primite de la Securitate în funcție de potrivirea sau
nepotrivirea lor cu știrile de presă venite din Cuba etc.. Instinctul îi spunea că este
vorba despre o destructurare a sistemului comunist, motiv pentru care informațiile
secvențiale, aride și depolitizate primite de la Iulian Vlad i se păreau că nu ating
dimensiunea politică universală pe care o vedea el. Ceaușescu aștepta de la poliția sa
politică informații de genul “Am descoperit și documentat că Mihail Gorbaciov este
un spion american care, împreună cu forțele imperialiste, vrea să distrugă sistemul
comunist. Iată probele...” Nu se întâmpla așa. Securitatea îi dădea probele, fără să
comenteze, cu speranța că liderul va lua decizii de protejare a statului, de reformare
a situației economice și sociale interne, iar Ceaușescu politiza informația, în sensul
unui război pornit împotriva comunismului în care el, în chip de Kaghemusha, luptă
de unul singur pe un câmp plin de morți. Nu putea să învingă, ci doar să se facă de
râs, așa cum s-a întâmplat și în film, și în realitate.
4. Relația dintre lider și consilierul pe probleme de securitate nu a existat
în regimul Ceaușescu. Nu a existat o voce care să-l influențeze pe Ceaușescu în
relația sa directă cu Securitatea (Iulian Vlad), ci doar interferențe de tip Postelnicu,
Bobu, Ion Coman, Elena Ceaușescu, Silviu Curticeanu.
Conducerea Securității a explicat, în audierile de la Comisia senatorială și în
procesele penale în care a fost implicată, că, cel puțin în ultimii doi ani ai regimului,
a pus la dispoziția lui Nicolae Ceaușescu toată informația despre situația grea din
țară, dar acesta nu a luat deciziile corecte. Manualul de informații arată însă foarte
clar că “exploatarea informațiilor clasificate constă în convingerea decidentului
politic asupra demersului eficient pentru a angaja/declanșa, la o oră precisă, acțiunea
politică”9. Securitatea i-a dat informațiile corecte despre realitate, dar a eșuat în
demersul de a-l convinge pe Nicolae Ceaușescu să ia deciziile corecte. Nu numai
teoria, ci și practica lumii informațiilor arată că “un stat constituit nu înseamnă în
mod necesar un stat rațional și, cu atât mai mult, o decizie centralizată nu garantează
eficacitatea ei”10. Dar și în ceea ce privește corectitudinea sau incorectitudinea, când
Olivier FORCADE, Sebastien LAURENT, Secrets d’�������������������������������������������������������
Etat. Pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain, Editions Armand Colin, Paris, 2005, p. 39, apud. Alex Mihai STOENESCU, op. cit., p. 191.
10
Ibidem.
9
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este vorba de decizii politice, orice judecată categorică, în sensul că numai așa e
corect, pot surveni erori grave. Corect în raport cu cine și cu ce?
Principalul vinovat pentru prăbușirea serviciului secret al țării este Nicolae
Ceaușescu însuși, care, în mod iresponsabil și sigur orbit de dorința lui de putere, a
ignorat consecințele grave, criminale, pe care le aruncă ordinele sale ilegale asupra
serviciului secret al țării și asupra Armatei, în momentul de vârf al crizei.
Deja, la aproape 23 de ani de la Revoluție, opinia publică, mass-media,
istoricii, analiștii politici și mulți dintre actorii evenimentelor nu mai cred în teza
securiștilor-teroriști și nici în aceea a nocivității absolute a Securității.
Aceste teze au rămas însă în continuare surse pentru trei tipuri de activități:
- Folosirea lor în scopuri politice pentru a se construi platforme politice
ipocrite, puritane, demagogice, populiste;
- Folosirea dosarelor pentru a opri evadarea foștilor informatori și colaboratori
din mecanismul șantajului;
- Folosirea prăbușirii și distrugerii serviciului secret român de către serviciile
de informații străine, mai ales de către cele rusești, dar nu numai, pentru realizarea
de infiltrări adânci în viața politică, economică, socială etc. și în sistemul de apărare
și securitate al țării. Fenomenul acesta repetă situații întâlnite de mai multe ori în
istoria noastră; cauza lor: lipsa de unitate dintre stat și societate. La temelia noului
stat democratic nu a fost pus Adevărul, ci o mare minciună. În decembrie 1989,
partidul a fost salvat, apoi Armata și Justiția s-au salvat și ele, una devenind eroina
Revoluției, cealaltă autoritatea care face dreptate poporului român! Și toate acestea
pe cadavrul Securității… Și al acelei forțe de ultimă reacție decisivă care mai poate
apăra țara: Armata.
Analiză critică:
- A existat un complot imperialist de distrugere a sistemului comunist!
- Forțele din est și vest și-au dat mâna pentru lichidarea regimului Ceaușescu!
- Nu a existat un consilier pe probleme de securitate, ca în SUA sau ca în
România post-decembristă. Secretarul CC - șef al secției militare și juridice (Ion
Coman 1980-decembrie 1989) nu avea nici un cuvânt de spus în fața lui Ceaușescu,
nu era consultat, primea doar ordine și indicații de la N. Ceaușescu. De altfel, în
acest sens este celebru citatul dintr-o carte a lui Ion Coman despre relația sa cu N.
Ceaușescu: „Am considerat că este inadmisibil ca un militar să se teamă de propriul
său comandant mai mult decât de prezumtivul dușman de pe câmpul de luptă.”11
- Gen. Iulian Vlad, șeful DSS și secretar de stat în cadrul Ministerului de
Interne, nu putea fi și executant, și consilier!
- Cum să întindă serviciile secrete coarda într-un regim autoritar și să încerce
11

Cartea Omul se duce, faptele rămân, istoria însă le va judeca, Editura Meteor Press, București, 2007, p. 67.
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să convingă un dictator cu puteri discreționare?!? Mai ușor ar fi fost să-l asasineze
sau să-l aresteze/debarce!
[Alex Mihai STOENESCU, Istoria loviturilor de stat în România, vol. 4 (II):
“Revoluția din decembrie 1989” – o tragedie românească, Editura Rao, București,
2005, pp. 189-192].
Lipsa de încredere între decident și furnizorii de informații este o formă de
exprimare a patologiei informaționale. Un bun exemplu care ilustrează acest aspect
este neîncrederea lui Stalin (ca beneficiar al informațiilor Rețelei Lucy și decident
suprem în URSS) în furnizorii de informații ai rețelei sus-menționate și implicit în
informațiile transmise de ei, deși erau informații la prima mână, corecte, oportune,
utile (chiar vitale) și relevante pentru pregătirea apărării URSS de agresiunea nazistă.
Astfel, încă din decembrie, un bărbat cu pseudonimul Lucy (pe numele său adevărat
Rudolf Roessler) i-a făcut lui Stalin un cadou neprețuit și neașteptat de Crăciunul
anului 1940: dosarul complet al Planului Otto (rebotezat ulterior „Barbarossa”) de
invadare a URSS (materializat pe 22 iunie 1941), una din cele 9 copii existente atunci.
Stalin a reţinut în secret, la biroul său din Kremlin, acest dosar şi nu l-a discutat
decât cu Lavrenti Beria, ministrul poliției politice secrete cunoscute sub numele de
N.K.V.D. Şeful Marelui Stat Major al Armatei Roşii era atunci Gheorghi Jukov, care
scrie în cartea sa de memorii că nici el, nici ministrul Apărării, Timoşenko, n-au ştiut
că Stalin primise planul Barbarossa cu 6 luni înainte de invazia nazistă.
În favoarea faptului că Stalin avea de ceva vreme acest document, stă
înregistrarea în care îi spune şefului spionajului extern al Armatei Roşii (GRU): „Numi spune mie ce crezi. Mie dă-mi faptele şi sursa!”. În cazul lui Rudolf Roessler nu
se ştia sursa pentru că asta era precondiţia pusă de el celor care primeau rapoartele
sale (guvernul Elveţiei, Angliei şi URSS) – nedivulgarea sursei. Neîncrederea lui
Stalin putea astfel pune în pericol rețeaua care-i furnizase prețioasele informații
prin solicitarea de a i se divulga sursele. Roessler a dus cu el în mormânt numele
surselor sale de la înaltul Comandament al Wehrmacht-ului (OKW). La început însă,
Stalin n-a crezut autenticitatea informațiilor lui Roessler, pe care îl bănuia un agent
provocator al naziștilor.
Însă în noaptea invadării URSS de către Germania lui Hitler (22/23 iunie
1941), centrala NKVD a transmis următorul mesaj radio: «Către toate rețelele. Apel
către toate rețelele. Bestiile fasciste au invadat patria muncitorilor. A sosit momentul
să facem totul în puterea noastră de a ajuta URSS în lupta sa cu Germania. Semnat:
Directorul».
După o scurtă pauză transmisia Centralei a continuat: «NDA... NDA... NDA...
Mesaj special.» NDA însemna Foote.12 «NDA... Centrala a decis ca de acum încolo
mesajele tale vor fi împărţite în trei categorii: MSG va desemna comunicații obișnuite,
RDO mesaje urgent, iar VYRDO va prefața orice mesaj de maximă importanţă. De
azi, orice informaţii comunicate de Lucy vor fi clasificate ca VYRDO şi transmise
12

Alexander Foote, radiotelegrafistul rețelei Lucy.
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imediat. Centrala va fi în alertă pentru comunicații 24 de ore zilnic. Numai NDA
singur va transmite comunicările lui Lucy».
Concluzia mesajului este edificatoare pentru schimbarea de atitudine a
beneficiarilor informațiilor (NKVD, Armata Roșie, Stalin): «Moscova așteaptă cu
înfrigurare toate comunicările lui Lucy…!». Și aceste comunicări au continuat să
vină prin radio, despre toate secretele Wehrmacht-ului și aliaților săi, ghidând într-un
mod foarte eficient toate acțiunile Armatei Roșii pentru victoria împotriva armatelor
germane și aliaților lor. În treacăt fie spus, după cum era de așteptat, activitatea
Rețelei Lucy a prejudiciat masiv și Armata Română, dacă ar fi să menționăm numai
faptul că această rețea i-a comunicat lui Stalin pe data de 18 aprilie 1942 dispunerea
trupelor române înaintea bătăliei de la Cotul Donului; astfel, Armata Roșie a știut să
atace în zona de dispunere a trupelor ne-germane (italiene, spaniole, cehoslovace,
române și maghiare); în plus, între trupele române și maghiare, oricum mai slab
dotate, existau și mari tensiuni (inter-etnice) interne, ceea ce a necesitat interpunerea
(între ele a) unor divizii italiene și spaniole!
În concluzie, se poate aprecia că între toate rețelele de spionaj active în Al
Doilea Război Mondial, cea care a primit admirația cea mai respectuoasă din partea
profesioniștilor a fost cea condusă din Lucerna (Elveția), între anii 1939-1943, de
către Rudolf Roessler, sub numele de cod „Lucy”. Nici Sorge, nici Cicero, pentru a
menționa cele mai bune exemple, nu au putut egala realizările sale. Cu toate acestea,
până și activitatea ei, deși se manifesta prin oferirea de informații în mod dezinteresat
din punct de vedere material, a fost primită la început cu neîncredere de către
beneficiarii-decidenți, ceea ce ne arată cât de periculos se poate dezvolta patologia
informațională în cadrul relațiilor dintre furnizorii de informații și beneficiariidecidenți.
[Articolul Cum l-au vândut generalii naziști pe Hitler lui Stalin – Legendara
rețea de spioni “Lucy”, de Michael Nicholas BLAGA, publicat pe 8.11.2011 pe
website-ul ziarului Adevărul http://www.adevarul.ro/cultura/stalin-hitler-lucy-al_doilea_
razboi_mondial_0_587341456.html#, accesat pe 31.03.2012].
……………………………………………………………………………..
În lucrarea Strategic Intelligence. A Handbook for Practitioners, Managers
and Users, se prezintă două cauze care creează patologie informațională în cadrul
agențiilor de intelligence:
- Concurența exacerbată dintre agenții, în căutarea managerilor acestora de
succes profesional, faimă, influență, avantaje materiale, suplimentarea alocațiilor
bugetare, etc., ceea ce generează tensiuni între agenții, lipsă de cooperare între ele
(blocarea schimbului de informații, chiar sabotaje reciproce), totul conducând la
scăderea eficienței activității agențiilor respective;
- Schimbarea indicatorilor de performanță a activităților agențiilor de
Intelligence, în sensul că activitatea lor este apreciată de beneficiarii-decidenți cu atât
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mai eficientă cu cât acestea descoperă mai mulți trădători, spioni, sabotori și teroriști
pe care să-i aresteze, ceea ce este de asemenea de natură a genera nemulțumiri,
frustrări, neînțelegeri și tensiuni în cadrul agențiilor, precum și între acestea și
decidenți. Ori, ca și în cadrul medicinei, activitatea agențiilor de Intelligence este
cu atât mai bună cu cât acestea desfășoară o activitate de prevenire mai eficientă, cu
cât acțiunile de trădare, spionaj, sabotaj și terorism sunt mai puține și produc pagube
mai mici.
[Don McDOWELL, Strategic Intelligence. A Handbook for Practitioners,
Managers and Users, Revised Edition, Scarecrow Press, Inc., Plymouth-UK, 2009,
pp. 80-81].
Factori care pot afecta calitatea produselor de Intelligence:
Dintre numeroșii factori care pot afecta produsele Intelligence, ne limităm la
următorii:
- Lipsa de mijloace tehnice;
- Lipsa de timp;
- Lipsa de competență și/sau agentură;
- Conjunctura neprielnică;
- Incompetența beneficiarilor-decidenți;
- Interesele nelegitime ale beneficiarilor-decidenți;
- Relația proastă, comunicarea defectuoasă între beneficiarul-decident și
agențiile de intelligence.
[Mireille RĂDOI, pp.71-87].
Relația serviciu secret – beneficiarul-decident
[Christine OCKRENT, Alexandre de MARENCHE, Dans le secret de princes,
Editions Stock, Paris, 1986, apud. Un senior al serviciilor de informații se destăinuie,
Revista Lumea, anul XV, nr. 6(195)/2009, pp. 81-87]
Agenți dubli, trădători, defectori, cârtițe
Deși sunt aparent sinonime, aceste noțiuni au doar parțial sensuri comune
identice. De cele mai multe ori, cu excepția cazurilor când agențiile nu le controlează,
asemenea personaje reprezintă coșmaruri pentru agențiile de Intelligence, constituind
unele dintre cele mai grave și periculoase forme de patologie informativă.
[1][Thomas B. ALLEN, Declasificat. 50 de documente strict secrete care au
schimbat istoria, Editurile Curtea Veche și Săptămâna Financiară, București, 2009]
[2][Tim WEINER, CIA. O istorie secretă, Colecția International Bestseller,
Editurile Litera Internațional și Săptămâna Financiară, București, 2009]
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“Armata din cadrul Armatei”13
Este fenomenul care s-a conturat în România la vârful puterii după 2004:
președintele Băsescu a creat un grup de oameni loiali, prin promovarea preferențială
și peste rând a unor cadre și șantajarea altora, din serviciile de informații, justiție și
mass-media, care acționează în favoarea lui (în funcție de obiectul lor de activitate:
prin ascunderea dosarului său personal, interceptări ilegale, șantaje cu documentele
din dosarele personale, dispersarea manifestațiilor în care este contestat, trimiteri în
judecată, pronunțarea de condamnări, etc.), pentru a se păstra la putere:
- În SRI, directorul George Maior, dar mai ales adjunctul său, gen. Florian
Coldea, precum și gen. George-Viorel Voinescu, gen. Elena Istode, gen. Emilia
Cristina Posașciuc și gen. Viorel Goleanu;
- În SIE, adjunctul directorului, gen. Silviu Predoiu (directorii s-au tot schimbat:
Silviu Predoiu de două ori, Claudiu Elvis Săftoiu, Mihai Răzvan Ungureanu, Theodor
Meleșcanu etc.);
- În STS, gen. Marcel Opriș - director;
- În Jandarmerie, gen. Lucian Pahonțu și gen. Constantin Burean, care se pare
că este coordonatorul acestui grup informal transinstituțional, al acestei “Armate în
cadrul Armatei”;
- La Marele Stat Major al Armatei, amiral Gheorghe Marin și în prezent (din
2012) gen. Ștefan Dănilă;
- În Curtea Constituțională și-a impus 5 membri (Augustin Zegrean, Petre
Lăzăroiu, Iulia Antoanella Motoc, Aspazia Cojocaru și Valentin-Zoltan Puskas) din
totalul de 9;
- Procurorul General, Laura Codruța Kovesi și Șeful Direcției Generale
Anticorupție din Parchetul General, Daniel Morar;
- În Consiliul Superior al Magistraturii: printre alții, judecătorul Cristi Vasilică
Danileț, judecătoarea Alina Ghica (președinte) și procurorul Oana Schmidt-Hăineală
(vicepreședinte), pe care în această perioadă (decembrie 2012-ianuarie 2013)
încearcă să le mențină la conducerea CSM prin presiuni în vederea realizării rocadei
funcțiilor;
- În politică, în justiție și în mass-media, prin ordin al ministrului Gabriel Oprea,
a avansat la gradul de locotenent-colonel și colonel în MApN oameni neaveniți,
majoritatea din PDL, dintre care unii (Robert Turcescu) nici nu aveau stagiul militar
satisfăcut:14
În plan artistic, acest fenomen și această realitate au fost magistral ilustrate în filmul Brotherhood of the Rose
(producție SUA 1989, regia Marvin J. Chomsky, cu Peter Strauss, David Morse, Connie Sellecca, Robert Mitchum,
după romanul omonim al lui David Morrell, 1984).
14
Ordinul ministrului Gabriel Oprea prin care au primit aceste grade a fost anulat în 2012 de ministrul Apărării de
atunci, Corneliu Dobrițoiu din partea USL.
13
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- Apostu Sorin - PDL - Locotenent - colonel - 2011
- Arnăutu Decebal - PDL - Colonel – 2010
- Bardan Cornel Ştefan - PDL - Colonel – 2010
- Blejnar Sorin - Şef ANAF - PDL - Colonel – 2011
- Botiş Ioan - Nelu - Deputat, Ministrul Muncii - PDL 2010
- Boureanu Cristian - Deputat - PDL - Colonel – 2011
- Brînză William Gabriel - Deputat - PDL - Locotenent Colonel – 2011
- Brînză Daniel - Secretar Executiv Diaspora - PDL - Colonel – 2011
- Falcă Gheorghe - Primar Arad - PDL - Maior – 2010
- Ferencz Ştefania Gabriela - Secretar Adjunct al Guvernului - PDL – maior
- Flutur Gheorghe - Preşedinte Consiliu Judeţean Suceava - PDL- Colonel 2011
- Alexandru Lăzărescu - Director TVR - PDL - colonel – 2011
- Robert Turcescu - Jurnalist - PDL - Colonel – 2010
- Mihai Răzvan Ungureanu - Premier - PDL - Colonel 2011
- Gheorghe Ştefan - PDL Neamţ - PDL - Colonel 2010
- Ialomiţeanu Gheorghe - Ministru de Finanţe - PDL - Colonel 2010
- Iliescu Valentin Adrian - Şeful Dep. pt. Relaţia cu Parlamentul- PDL- Colonel 2010
- Liviu Negoiţă - Primar sect.3 - PDL - Colonel 2012
- Oltean Ioan - Deputat - PDL Colonel 2010
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- Preda Cezar Florin - Vicepreşedinte PDL - Colonel 2011:
În loc de concluzie
Acestea din urmă n-au aproape nicio legătură cu informația, ca nedeterminare
înlăturată, ci doar cu patologia ei de cea mai joasă speță. Sau, mai degrabă, sunt
efecte abjecte ale patologiei puterii care au dus la diminuarea gravă a capacității de
apărare a țării, afectând, în același timp, și respectul nu numai față de Intelligence, ci
și de aliații și de partenerii noștri strategici. Desigur, umbrela NATO (România fiind,
cu forțele și mijloacele pe care le are, un membru corect și activ al Alianței) poate
suplini, în oarecare măsură degringolada creată în sistemul național de apărare de
patologia puterii politice, dar NATO nu este o forță exterioară, nu este un Dumnezeu
al apărării împotriva oricui, ci o forță politico-militară foarte importantă, din care
facem parte și noi. NATO suntem noi, iar onorabila noastră putere politică, înțelege
această afirmație cum vor panglicarii ei. La adăpostul unei sintagme care se numește
apărare colectivă această deloc onorabilă putere politică (care numai în slujba țării nu
e) a redus toate bugetele care țin de apărarea națională, fără să înțeleagă că, pentru
oricare stat de pe această lume, indiferent în ce alianță s-ar afla, cea mai importantă,
în materie de apărare, este apărarea națională. Apărarea colectivă este o amplificare
a acesteia, este o modalitate de solidaritate defensivă, un modus vivendi colectiv
în caz de nevoie, o modalitate prin care apărarea națională iese din inferioritate și
disproporționalitate și devine credibilă, viabilă și, pe acest suport, eficientă. Dar,
pentru a fi așa, ea trebuie, mai întâi, să existe!
La toate acestea, se adaugă o serie de presiuni externe deja de notorietate,
care, pe același palier moral cu puterea politică de la noi, au amplificat, nolens,
volens, toate tipurile de patologie ‑ de la cea informativă la cea a puterii politice ‑
care agresează lamentabil respectul față de informație, adevărul, cetățeanul, speranța,
încrederea și viața.
Surse:
[1] [Cornel Nistorescu, http://www.jurnalul.ro/observator/basescu-servicii-secretesri-florian-coldea-620923.htm, 12 august 2012].
[2] [Cornel Nistorescu, http://jurnalul.ro/stiri/observator/incendiar-armata-secretadin-spatele-lui-basescu-vezi-de-unde-vine-puterea-presedintelui-suspendat-620923.html,
12 august 2012].
[3] [Cornel Nistorescu, http://www.cotidianul.ro/florian-coldea-generalulsecuritatii-in-politica-si-presa-romana-191209/, 12 august 2012]
[4] [http://www.libertatea.ro/detalii/articol/robert-turcescu-colonel-secret-gabrieloprea-mapn-400049.html, 21 iunie 2012].
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Glosar de termeni
- Patologie informațională = se referă la distorsionarea comunicării și a
înregistrării și circulației datelor, informației, cunoștințelor și documentelor, cu
impact negativ asupra securității lor, a calității deciziilor, moralului personalului și
atmosferei psihologice în organizație; cuprinde de asemenea patologia informativă
(de Intelligence) și patologia informatică (penetrarea și/sau virusarea sistemului IT).
Poate avea drept cauză principală structurile informale (găștile, bisericuțele) create
în cadrul organizației.
- Patologie informativă (de Intelligence) = formă a patologiei informaționale.
- Patologie analitică = formă a patologiei informative, manifestată în principal
în etapa de analiză a ciclului de Intelligence.
Armata din cadrul Armatei = una dintre cele mai grave și destructive forme de
patologie informativă, constând în formarea unui grup autonom informal în cadrul
unei structuri militare sau de Intelligence (sau chiar trans-instituțional, cum este cazul
României după 2004), sub conducerea șefului structurii sau a altui șef din interior,
grup care ascultă numai de ordinele șefului respectiv și execută misiuni neoficiale,
de cele mai multe ori contrare politicii structurii oficiale militare sau de Intelligence.
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CONCEPTE MODERNE
PRIVIND SPRIJINUL LOGISTIC
AL STRUCTURILOR DE FORŢE
ANGAJATE ÎN OPERAŢII DE RĂSPUNS
LA CRIZA MILITARĂ
Lt. Col. drd. Gabriel BOŢOG1
Col.(r) Benone ANDRONIC2
Abstract
Nevoia de a clarifica semnificaţia unor concepte, principii şi termeni
uzitaţi privind sprijinul logistic, dar mai puţin definiţi în logistica operaţională,
ne- a îndemnat la o cercetare mai atentă a literaturii de specialitate.
În operaţiile structurilor de forţe angajate în acţiuni specifice de răspuns
la criza militară nu toate principiile logisticii sunt relevante, iar unele concepte
privind sprijinul logistic cunosc o anumită particularizare.
Iată de ce în acest articol ne vom spune părerea privitoare la subiectul
abordat, arătând în ce constau aceste concepte, principii şi termeni uzitaţi în
sprijinul logistic şi mai ales modul în care trebuie înţelese acestea în acţiunile
structurilor de forţe în operaţiile de răspuns la criză.
Cuvinte cheie: criza militară; sprijin logistic; concepte; principii; termeni;
modalităţi de particularizare.
MODERN CONCEPTS RELATED TO THE LOGISTIC SUPPORT OF
THE FORCE STRUCTURES INVOLVED IN RESPONSE OPERATIONS TO
A MILITARY CRISE
Abstract
The need to clarify the significance of some concepts, principles and
terms used on logistical support but less defined in the operational logistics,
1
2

Doctorand al Universității Naţionale de Apărare ,, Carol ”
Profesor universitar asociat în Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol ”
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made us to inquire a thorogh research of field’s literature.
In the operations of forces’ structures envoyed in specific military crisis
response operations not all the logistics’ principles are revealing and certain
concepts on logistical support have peculiarities.
Therefore, in this article we will have some opinions on the approached
subject by showing what the concepts, principles and terms used in logistical
support consist in and particularly how they must be understood in the
structures of forces’ actions in crisis response operations.
Keywords: military crisis; logistical support; concepts; principles; terms;
peculiarities.

C

riza militară constituie o constantă a lumii contemporane, care, de regulă,
apare ca urmare a unor dificultăţi de natură politică, socială, economică,
militară etc. De asemenea, ea poate reprezenta o perioadă de tensiune, de tulburare,
de încercări, adesea decisive, care se manifestă în societate. Înţelesul stării de criză
militară poate fi simplificat prin nevoia de schimbare, adică dezorganizare în vederea
unei noi organizări.
În sistemul internaţional modern, interesele divergente şi conflictele de
interese sunt la ordinea zilei în materie de intervenţie şi neintervenţie, separatism şi
anti-separatism, dispute comerciale, teritoriale şi de suveranitate, probleme etnice
etc., care pot duce, direct sau indirect, la declanşarea unei crize militare. În condiţii
normale, orice ţară sau grupări politice încearcă prin mijloace politice, diplomatice
şi economice să soluţioneze conflictele de interese dintre ele, în condiţii anormale,
dar, atunci când un stat sau grup de state tratează o criză de pe poziţii de forţă, apare
criza militară.
Criza militară poate să apară şi atunci când nu se găseşte o soluţie care să
mulţumească toate părţile, când interesele divergente nu pot fi armonizate în mod
eficient. Una sau ambele părţi vor dori să folosească puterea militară pentru a pune capăt
conflictului de interese. Cu toate acestea, utilizarea forţei este limitată în acest moment şi
rezolvarea încă posibilă prin mijloace non-militare.
În ultimii ani, s-au înregistrat o serie de crize militare mai mult sau mai puţin
grave, mai ales acolo unde mediul de securitate este caracterizat de instabilitate. Criza
militară şi, mai apoi, conflictul dintre Georgia şi Rusia din vara anului 2008, cea din
Libia din anul 2011 şi chiar cea din Crimeea, din anul 2014, sunt doar trei exemple de
cum anumite decizii politice creează tensiuni şi dispute, criză militară şi chiar conflict
armat. Chiar şi în cadrul NATO a existat o criză militară între Turcia şi Grecia.
Criza militară se află pe o treaptă imediat inferioară conflictului armat (războiul
fiind o culme/vârf al conflictului armat), reprezentând o escaladare a tensiunilor şi o
stare violentă a situaţiilor de criză. Totuşi criza militară, ca expresie a conflictualităţii
lumii, ca număr şi ca frecvenţă, are, în opinia noastră, o sferă mai largă decât
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conflictul armat, în sensul că, în fond, şi conflictul armat este tot o criză militară, dar
de foarte mare amploare. Desigur, nu competiţia dintre criza militară şi conflictul
armat este aici importantă, ci substanţa conflictualităţii, modul în care se ajunge la o
criză militară, spre exemplu, la un conflict armat (conflict de interese vitale). Deci,
criza militară nu este conflict armat, dar poate deveni conflict armat. Ea poate să
apară pe neaşteptate, având la origine un interes al unui grup restrâns sau o revoltă.
Însă şi criza militară se declanşează - chiar şi atunci când este spontană - printr-o
decizie politică.
Sunt specialişti militari care consideră că o criza militară poate fi definită ca fiind
,,o situaţie naţională sau internaţională caracterizată prin existenţa unei ameninţări la
adresa obiectivelor, intereselor sau valorilor fundamentale ale părţilor implicate, pentru
a cărei rezolvare acestea folosesc violenţa – şi anume, violenţa armată – în scopul
impunerii prin forţă a obiectivelor sau intereselor proprii”3. În această definiţie, noi ne
exprimăm părerea că violenţa şi anume, ,,violenţa armată” ni se pare o afirmaţie poate
puţin exagerată şi în locul acestei sintagme ar fi mai potrivită alta, cum ar fi, de pildă,
expresia ,,structuri ale forţelor armate cu o violenţă minimă sau cu un grad mai scăzut de
violenţă, care, dacă nu este ţinută sub control, poate oricând să declanşeze un război”.
Amplul proces de transformare al forţelor armate, care a început la nivel global odată
cu derularea acţiunilor militare în Irak, s-a axat îndeosebi pe capabilitatea (capacitatea)
operaţională a forţelor combatante, necesitând capacităţi superioare de manevră, structuri
bine dimensionate, cu posibilităţi multiple de protecţie a forţei, dar şi pe realizarea unor
structuri de sprijin logistic care să contribuie la reducerea amprentei logistice (logistics
foot print), bazate pe prepoziţionare şi pe utilizarea reaprovizionării din teatrele de operaţii.
Aceste transformări sunt aplicabile în toate domeniile funcţionale ale sprijinului
logistic, de la reaprovizionare la sprijinul medical şi implicit asupra domeniilor conexe.
Toate aceste aspecte ale transformării impun însă alocarea unor fonduri considerabile şi,
nu în ultimul rând, un sistem de transport performant, precum şi accesul necondiţionat în
punctele de îmbarcare-debarcare (aeroporturi, porturi, stații de cale ferată etc.).
Schimbările strategice intervenite pe continentul european au impus ca
obligaţie de prim ordin problema susţinerii forţelor pe perioade îndelungate şi,
implicit, găsirea unor noi căi de sprijin logistic, fie prin capabilităţile naţionale ale
fiecărei ţări participante, fie prin acorduri bi sau multilaterale.
Pentru asigurarea sustenabilităţii, pe perioade variind între 6 şi 12 luni, ţările
participante la operaţii multinaţionale au fost obligate să-şi asigure fluxuri de sprijin
logistic permanent, la mari distanţe de infrastructura obişnuită. Pe de altă parte, şi
liniile de comunicații existente între teritoriul naţional şi teatrul de operații devin
factori de vulnerabilizare a acţiunilor desfăşurate de contingentele naţionale şi forţa
multinaţională, indiferent de măsurile de securizare a acţiunilor şi protecţie a forţelor
în operaţiile multinaţionale.
Mircea Mureșan, Gheorghe Văduva, Eugen Boambă (coord.), Criza, conflictul, războiul,volumul III, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I” Bucureşti, 2007, p. 57.
3

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

245

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Logistica militară a răspuns noilor provocări ale contextului economic şi de
securitate specific începutului de mileniu trei, dar, în ultimii ani după operaţiile
multinaţionale desfăşurate în Irak şi Afganistan, s-au dezvoltat o serie de noi principii
şi concepte logistice.
Între principiile care s-au manifestat mai pregnant se pot detaşa următoarele:
previziune logistică; vizibilitate logistică; promptitudine logistică; suficienţă
logistică.
Previziunea logistică este principiul care presupune identificarea şi evaluarea,
din timp, a nevoilor şi posibilităţilor de sprijin logistic, fără întârzieri sau limitări
cauzate de lipsuri esenţiale, care puteau fi anticipate. Acest principiu cere ca structurile
de forţe angajate în operaţii de răspuns la criza militară să-şi stabilească încă din timp
de pace, în funcţie de unul sau mai multe scenarii previzionate, nevoile de suficienţă
a sprijinului logistic şi să intreprindă toate demersurile ce se impun pentru ca acestea
să fie asigurate.
Vizibilitatea logistică presupune cunoașterea şi efectuarea schimbului de
informaţii privind datele referitoare la disponibilitatea, desfăşurarea şi sprijinul
logistic al structurilor de forţe angajate în operaţii de răspuns la criza militară încă
din timp de pace.
Promptitudinea logistică presupune realizarea sprijinului logistic, la locul
şi în timpul oportun, cerut de modalitățile de acțiune specifice structurilor de forțe
angajate în operaţii de răspuns la criza militară. Ignorarea sau nerespectarea acestui
principiu poate cauza o reacţie inadecvată sau chiar o lipsă a acesteia, cu urmări
negative privin preîntîmpinarea crizei militare sau depăşirea ei.
Suficiența logistică se referă la capacitatea de a furniza provizii şi servicii
esenţiale în cantităţi minime, pentru iniţierea operaţiilor de răspuns la criza militară.
Nicio operaţie nu poate fi iniţiată fără a exista la dispoziţia structurilor de forțe
cantitățile minime esenţiale de materiale şi servicii-suport destinate sprijinului
logistic.
Între conceptele logistice care s-au impus în majoritatea proceselor de
transformare în care este implicată logistica operaţională remarcăm: logistica
bazată pe distribuţie, logistica focalizată şi logistica de serviciu sau servisul
logistic; concepte asemănătoare în ceea ce priveşte conţinutul, fiind interconectate şi
completîndu-se reciproc.
Logistica bazată pe distribuţie este definită ca fiind acea capabilitate
multidimensională prin care se asigură sistemului militar resursele umane şi materiale
necesare desfăşurării unei operaţii, în cantităţile şi calitatea adecvată, atunci când
este nevoie de acestea la locul şi momentul oportun.
Acest tip de logistică, pentru structurile de forţe angajate în operaţii de
răspuns la criza militară, vizează rapiditatea şi precizia livrării resurselor logistice
şi serviciilor suport şi presupune menţinerea unor cantităţi suficiente de materiale în
depozitele acestora.
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Logistica focalizată vizează, în principal, furnizarea unui sprijin logistic
eficient, presupunând capacitatea de a asigura unei structuri de forţe personalul,
resursele logistice, echipamentele adecvate şi serviciile suport, în locul, momentul şi
cantităţile necesare, pe timpul constituirii şi desfăşurării forţelor de răspuns la criza
militară în orice arie operaţională (zonă geografică) s-ar manifesta aceasta.
Logistica de serviciu sau servisul logistic (,,In-Service Logistics”) este considerată
ca fiind puntea de legătură dintre logistica de producţie şi logistica de consum. Cunoscută
şi sub denumirea de logistica de susţinere ea are în vedere acele funcţii asociate cu
procurarea (achiziţionarea), recepţionarea, depozitarea, distribuţia şi punerea la dispoziţie
a materialelor şi echipamentelor care sunt solicitate în vederea menţinerii în stare de
operativitate a echipamentelor (mentenanţa acestora) şi reaprovizionării structurii
de forţe. Acest tip de logistică, în special, constă în asigurarea că sistemul de arme/
echipamente este disponibil şi gata de utilizare, el începând cu decizia de a aduce sistemul
„into the inventory” (la inventarul complet). La nivel NATO, principala organizație
responsabilă pentru acest tip de logistică este NAMSO (The NATO Maintenance and
Supply Organization - Organizaţia NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare). 4
Conceptele se interconecteză cu un concept operaţional, mult mai cunoscut,
cel al operaţiilor bazate pe efecte, care au ca scop îndeplinirea obiectivelor strategice
şi politice, fără a avea pierderi majore în personal şi tehnică de luptă şi, subsumat
acestuia, logistica bazată pe reţea (network centric logistics).
Cercetând documentele ce reglementează logistica Alianței Nord-Atlantice,
noi am observat că, în logistica operaţională, apar şi alte concepte logistice cum ar fi:
concentrarea sprijinului logistic; recapitalizarea forţei; amprenta logistică redusă
(logistics foot print); logistica bazată pe reţea; capabilităţile logistice care simt şi
răspund (sense and response logistics capability); sprijinul logistic la timpul oportun
(just in time).5
Ne propunem, în continuare, să analizăm pe rând aceste concepte pentru a observa
asemănările şi deosebirile dintre ele.
Concentrarea sprijinului logistic este conceptul care cere integrarea informaţiilor
invenţiilor şi inovaţiilor din domeniul tehnologic, cu scopul regândirii doctrinei şi
practicii domeniului logistic. Prin dezvoltarea acestui concept, se poate realiza integrarea
sistemului de comandă şi control al logisticii în sistemul C2 al structurilor de forţe. Noi
ne exprimăm opinia că, numai în acest fel, se va realiza oportunitatea şi concentrarea
sprijinului logistic al operaţiilor de răspuns la criza militară.
În sprijinul şi, în acelaşi timp, din interiorul acestui concept, sunt iniţiative de
genul Joint Total Assets Visibility (Vizibilitate Întrunită Totală asupra Mijloacelor) şi
Global Combat Support System (Sistem Global de Sprijin în Luptă), care vor putea
asigura deplasarea structurilor de forţe în aria operaţională, reaprovizionarea automată,
NATO-Guide, Part X – Programmes and activities, Chapter 36, Logistics, Public Diplomacy Division, NATO,
December 2011, Brussels, Belgium, p.632.
5
Ibidem.
4
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precum şi informaţiile de mentenanţă necesare sistemelor operaţionale pentru a obţine o
reacţie logistică de răspuns mult mai rapidă la cererile forţei.
Sistemul Global de Sprijin în Luptă (GCSS) reprezintă un sistem automat şi
integrat de sprijin logistic, propus în cadrul armatelor moderne, pentru a înlocui mai
mult de 60 de sisteme fragmentare de management al informaţiilor asupra resurselor
logistice. Realizarea acestui sistem s-a impus pentru a lua în calcul integrarea şi utilizarea
capabilităţilor bazelor de date existente, astfel încât el să devină mai sensibil la acţiunile
inamicului.6
Prin realizarea acestui sistem, se urmăreşte integrarea informaţiilor din domeniile
funcţionale ale logisticii (reaprovizionarea, mişcarea şi transportul, mentenanţa, sprijinul
medical, infrastructura, protecţia structurilor de logistică, serviciile de campanie,
contractarea, Sprijinul Naţiunii Gazdă) cu cele din domeniile conexe ale sprijinului
logistic. În acest fel se va putea realiza informarea oportună a comandanţilor structurilor
de sprijin logistic pe timpul desfăşurării operaţiilor de răspuns la criza militară, prin
eliminarea cererilor redundante de materiale venite de la structurile de forţă şi se va
reduce timpul de întârziere în expedierea proviziilor.
Recapitalizarea forţei este un concept care are ca obiectiv extinderea duratei de viaţă
a sistemelor operaţionale din dotarea structurilor de forţe, reducerea costurilor necesare
sprijinului logistic al operaţiilor de răspuns la criza militară, îmbunătăţirea preciziei
sistemelor de armament, mentenabilitatea, securitatea şi siguranţa în funcţionare.
Noi apreciem că acest proces va trebui să se axeze pe domeniul tehnologic, ca
urmare a dezvoltării unor programe de înzestrare şi modernizare a structurilor de forţe
şi implicit a celor de sprijin logistic. Astfel, noi ne exprimăm părerea că, efortul de
recapitalizare a forţelor logistice ar trebui să se bazeze pe un program de reconstrucţie,
care trebuie accelerat pentru refacerea sistemului şi readaptarea lui la structurile de
forţe, precum şi pe un program de refacere a unor părţi ale sistemului, astfel încât să fie
remediate deficienţele capacităţilor logistice existente. Iată de ce suntem de părere că,
pentru a se ajunge la rezultatele dorite, o atenţie sporită trebuie acordată programelor
de achiziţii (de producţie) şi operaţiunilor de mentenanţă ale sistemului logistic. Aceste
operaţiuni de mentenanţă trebuie derulate în permanenţă, pentru a putea identifica la
timp nevoile de întreţinere şi pentru a îmbunătăți sistemul logistic, cu scopul de a-1 face
să funcţioneze mai bine şi mai mult şi fără corecţii majore în domeniile funcţionale ale
acestuia.
Amprenta logistică redusă (logistics foot print) este un alt concept utilizat
în domeniul logistic, prin care se urmăreşte optimizarea nivelului stocurilor de
materiale - muniții, carburanți, lubrifianți, hrană, materiale tehnice (geniu, auto şi
blindate, chimice), comunicaţii şi informatică, sanitare etc. -, necesare structurilor de
forţe pe timpul desfăşurării operațiilor de răspuns la criza militară, în relație directă
cu sprijinul de informaţii pentru structurile de sprijin logistic.
Noi apreciem că reducerea amprentei logisticii presupune o regândire a
6

Valentin Petre. Logistica militară - o nouă strategie de abordare. Gândirea Militară Româneasca nr. 4/2009, pp. 38-39.
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structurilor de sprijin logistic, a stocurilor de materiale şi a serviciilor suport,
reducându-le la minimum posibil, pentru a le da o mobilitate crescută şi, astfel, să
poată fi mai greu descoperite şi atacate de către inamic.
Susținem ideea specialiștilor în domeniu, potrivit căreia prin reducerea
amprentei logistice, sistemul logistic ar trebui „să îndeplinească următoarele cerințe:
- organizat în reţea;
- integrat în structurii de forțe;
- conectat tot timpul la resurse;
- flexibil”.7
În acest sens, noi credem că soluția corectă ar putea fi proiectarea unor noi
structuri de sprijin logistic, care să îndeplinească aceste cerințe şi, în acelaşi timp,
ținând cont de dimensiunea timpului fizic, crearea, să se realizeze, în aceeași viziune,
pregătirea şi dotarea lor în concordanţă cu conceptele şi cerințele operaționale actuale.
Putem aprecia că, pentru realizarea unui sistem logistic compatibil cu cerințele
impuse de angajarea operațiilor de răspuns la criza militară, ar trebui demarat un proces
de readaptare a structurilor de sprijin logistic existente la exigențele determinate de
operațiile de răspuns la criza militară, astfel încât acestea să aibă acces nelimitat la
resursele existente şi, extrem de important, ele să fie înzestrate cu mijloace de transport
dotate cu platforme de comunicare independente.
Structura sistemelor logistice va trebui să fie reconsiderată, în concordanţă cu
cerințele operațiilor de răspuns la criza militară, ceea ce impune ca şi acestea să fie
modulare, flexibile şi integrabile, aidoma componentelor structurilor de forțe, bazate
pe elemente unitare de reaprovizionare cu muniții, carburanți-lubrifianți, alimente şi
echipamente, ale căror consumuri nu mai seamănă deloc cu cele din conflictele secolului
trecut, dar care, în anumite condiții, se pot adapta și la cele trecute (dacă situația o cere).
Astfel, în operațiile de răspuns la crizele militare actuale şi, probabil, și la cele
viitoare, se vor cere forțe de dimensiuni reduse, cu structuri modulare, care dispun de
senzori tot mai performanți şi de mijloace de lovire deosebit de precise şi la distanță
mare.
Structurile de forțe proiectate aşa cum am arătat, beneficiind de o mobilitate
sporită, asigurate cu o logistică ale cărei caracteristici sunt date de posibilitățile
ridicate de manevră, de organizarea structurală pe module şi o înaltă specializare,
vor presupune realizarea unor sisteme de comandă şi control pe o bază tehnologică
performantă, astfel încât să permită conducerea cu ușurință a operațiilor de răspuns
la criza militară.
Logistică Bazată pe Reţea sau Logistica în reţea este un concept cerut şi, în
acelaşi timp, posibil, datorită uriașului salt făcut în tehnologia informației. Operațiile
bazate pe efecte au dus la fundamentarea războiului în reţea, experimentat în
campania din Irak şi care a asigurat forțelor americane o progresiune rapidă în
Dolghin Nicolae, şi alţii. Războiul Bazat pe Reţea şi viitorul strategiei militare. Centrul de Studii Strategice de
Apărare și Securitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol 1”, Bucureşti, 2004, p.21.
7
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derularea operației ofensive. În această operație, structurile de forțe nu au fost
susținute în mod corespunzător de forțele logistice ale acestora, mai greoaie şi, poate
mai puţin pregătite pentru o astfel de operație (dacă nu structural, cel puţin la nivel
operaţional). Lipsa unui sprijin logistic corespunzător a condus la scăderea ritmului
ofensivei al structurilor de forțe şi astfel, progresia rapidă a trupelor a trebuit să fie
oprită.
Specialiștii în domeniu au elaborat şi implementat acest concept având în
vedere validarea unei serii de teorii, prin care:
- cele trei domenii (structural, acţional, conceptual) ale operațiilor de răspuns
la criza militară vor deveni total integrate;
- rolul şi funcțiile celor trei domenii se vor modifica, ca urmare a nevoii de
integrare;
- operațiile de răspuns la criza militară vor acoperi o plajă foarte largă de
tipologii şi vor necesita adaptarea la noul mediu de securitate;
- vor fi necesare mecanisme dinamice de adaptare a comenzii şi controlului,
precum şi a sprijinului logistic pentru integrarea domeniilor acțiunilor operaționale;
- integrarea va transforma activitățile fiecărui domeniu pentru a răspunde mai
bine obiectivelor operațiilor de răspuns la criza militară.8
Un alt concept care a suscitat multe discuții este conceptul de Capabilități Logistice
care Simt şi Răspund (SRLC). Prin acest concept, se urmărește îmbunătăţirea condiţiilor
de îndeplinire a misiunilor şi de trai a tuturor militarilor participanți la operații de răspuns
la criza militară, trezind interesul, în special, în rândul logisticienilor armatelor țărilor
membre ale Alianței Nord-Atlantice. Implementarea acestuia ar putea veni tocmai din
dorința de a răspunde la o întrebare care apare tot mai des în logistica operaţională, şi
anume: ce sistem logistic ar trebui proiectat pentru a putea sprijini cât mai bine structurile
de forțe care acționează în operațiile de răspuns la criza militară? Noi considerăm
că implementarea unui astfel de sistem logistic, care ar permite expedierea unor cantități
importante de materiale, determinate pe baza impulsurilor transmise de anumiți senzori
aflați la trupe, capabili să emită anticipat semnale de alarmă, în funcţie de derularea
evenimentelor operaționale şi care se apreciază că ar aduce beneficii notabile.
Un astfel de sistem logistic vizează asigurarea nevoilor directe ale structurilor de
forțe, care ar permite unor structuri de sprijin logistic din forțele dislocate într-o anumită
arie operaţională, să intervină, la cerere, în reaprovizionarea acestora, cu mijloace aeriene
avute la dispoziție, dislocate în baze logistice de teatru.
Fizionomia operațiilor de răspuns la criza militară, ce se prefigurează a se
desfășura în viitor, este aceea în care se așteaptă ca structurile de forțe să acționeze în cadrul
întrunit, semiindependent, dispersat şi cuplate în reţea, desfășurând acţiuni concurente
şi nu secvențiale. Sistemul logistic pentru o astfel de fizionomie ar putea însemna noi
mecanisme pentru procurarea, rechiziționarea şi furnizarea rapidă a proviziilor, care să
Col. Benone Andronic, Sprijinul logistic în reţea, Gândirea Militară Românească, nr. 4/2007, Editura Statului
Major General, Bucureşti, p.32.
8
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facă faţă unei game largi de influențe venite din partea factorilor de mediu şi de timp.
Astfel, se poate spune că, capabilitățile logistice care simt şi răspund sunt mai
puţin îndreptate către o preplanificare previzionată, ci mai mult către o planificare din
mers, deoarece pe baza unui sistem de comunicații bine puse la punct, se poate integra
cu succes într-un sistem de comandă şi control care transferă autoritatea către eșaloanele
inferioare.
Adoptând o tehnologie adecvată, sistemul logistic îşi va folosi senzorii pentru
recunoașterea consumurilor, încadrarea lor în tipul cererilor potențiale şi va răspunde
în timp oportun acestora. Astfel, conceptul de cerere de materiale este eliminat,
reaprovizionarea fâcându-se pe baza recunoașterii consumului real efectuat. De
asemenea, sistemul accentuează capacitatea forțelor bazate pe reţea de a schimba între
ele informațiile logistice, de a avea o perspectivă comună asupra spațiului de luptă, de
a asigura o avertizare timpurie asupra consumurilor şi nevoilor de materiale. Sistemul
permite, totodată, angrenarea tuturor structurilor logistice în urmărirea materialelor pe
întreg spaţiul al ariei operaționale şi, mai ales, permite reconfigurarea sa ori de câte ori
situaţia o impune.9
Sprijinul logistic la timpul oportun (just in time) reprezintă o abordare care deja
şi-a făcut loc în cadrul conceptului de logistică bazată pe reţea, care încearcă să reducă
incertitudinile pe câmpul de luptă prin previzionarea consumurilor şi optimizarea
stocurilor de materiale. În acest fel, se doreşte crearea unui sistem logistic perfect adaptat
ariei operaționale, astfel încât structurile de forțe să fie sprijinite cât mai bine din punct
de vedere logistic.
În urma analizei asupra conceptelor logistice existente, noi suntem de părere
că, operațiile de răspuns la crizele militare actuale cât şi cele ce se previzionează
în care sunt şi vor fi angajate forțe militare considerabile (cu toate capabilitățile
de care dispun acestea) a dus la transformarea doctrinelor din domeniul militar şi
implicit la modificarea conceptelor logistice, acestea adaptându-se continuu.
Principiile şi conceptele moderne din domeniul logisticii operaționale au dus şi
la apariția unor termeni specifici în domeniu printre care: resurse logistice; manevra
de materiale; complet de materiale; eșalon de materiale; modularitate logistică;
pre-poziționare logistică; capabilitate logistică; suport logistic integrat; linii de
sprijin logistic; operații logistice.
Resurse logistice, noțiune utilizată ce desemnează totalitatea mijloacelor
materiale şi a formațiunilor de prestări de servicii existente într-o arie operaţională
determinată care pot fi folosite pentru realizarea sprijinului logistic al structurilor de
forțe angajate în operații de răspuns la criza militară.
Manevra de materiale este activitatea de redistribuire a materialelor între
mari unități, unități şi subunități ale unei structuri de forțe în scopul reaprovizionării
stocurilor, în situaţii în care aceasta nu se poate face prin primiri de la eșalonul
superior. Această activitate se realizează în strânsă concordanţă cu manevra forțelor
9

Ibidem, p.34.
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şi mijloacelor, precum şi cu cerințele impuse de ducerea operațiilor de răspuns la
criza militară. Manevra de materiale se poate executa din adâncime spre înainte, de-a
lungul frontului şi de pe o direcție pe alta.
Completul de materiale defineşte gruparea unor bunuri/piese, scule, agregate,
ansamble şi subansamble, accesorii etc. stabilite a fi folosite sau consumate împreună
pentru executarea unei anumite activităţi operative
Eșalon de materiale desemnează o grupare de autovehicule încărcate cu
materiale, constituită temporar din cadrul subunităților, unităților şi marilor unități de
sprijin logistic, destinată să execute reaprovizionarea structurilor de forte în anumite
situaţii: forțe care acționează pe direcții independente, peste obstacole naturale, în
încercuire etc.
Materialele şi tehnica pre-poziționate, de regulă într-un eșalon de materiale,
se mai pot folosi ca răspuns la o nevoie urgentă în cazul în care una sau mai multe
module operaționale sunt lovite; resursele logistice dintr-un astfel de eșalon de
materiale se limitează de obicei la distribuirea rezervelor de materiale din clasele III,
V şi apă, care sunt aprovizionate trupelor pentru folosință imediată.
În asemenea situaţii, vor fi frecvente cazurile în care pe linia de sprijin logistic
se va pre-poziționa un eșalon de materiale care să cuprindă, după caz, munții,
materiale de geniu, medicamente, chiar şi alimente.
Modularitatea logistică cere ca sprijinul logistic al structurilor de forțe
operațiilor de răspuns la criza militară să fie astfel conceput încât să ducă la
optimizarea mijloacelor şi resurselor ce trebuie să fie strict adaptate nevoilor acestora
pentru îndeplinirea misiunilor încredințate.
Organizarea modulară a structurilor de sprijin logistic permite satisfacerea
rapidă a diferitelor nevoi, generate de operațiile de răspuns la criza militară şi de
înscrierea în timpul de sprijin logistic necesar. Doar ea, modularitatea, poate satisface
nevoile de sprijin logistic, indiferent de timp şi spaţiu.
Modularitatea presupune: specialiști pe linie de logistică şi mijloace de
susținere adecvate nevoilor structurilor de forțe angajate în operații de răspuns la
criza militară, sub raportul întăririi temporare.
Modularitatea resurselor logistice trebuie înțeleasă ca o adaptare a acestora
la condiţiile de angajare a structurilor de forțe, ceea ce presupune ca, în aria
operaţională, să nu fie amplasate decât resursele strict necesare, cu influențe directe
asupra dimensionării rezervei de materiale a trupelor.
Organizarea unui modul logistic şi definirea mijloacelor ce vor intra în
componența acestuia, pentru a răspunde nevoilor unui modul de luptă în aria
operaţională, nu poate fi proiectată fără anticiparea şi pre-poziționarea resurselor şi
serviciilor suport, necesare susținerii operațiilor de răspuns la criza militară în timpul
şi locul cerut de acestea.
Mai mult decât o reacție concretă, anticiparea logistică cere planificarea unor
resurse şi servicii-suport, intuind efortul şi necesitățile modulului operaţional pentru
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îndeplinirea misiunii încredințate. Altfel spus, sprijinul logistic trebuie să amplifice
posibilitatea modulului operaţional de a acționa oportun, în sensul prevederii cerințelor
de sprijin logistic. Acest fapt cere ca planificarea sprijinului logistic al acțiunilor
structurilor de forțe să fie prezentă încă din faza de concepție a acestora, pentru a
putea anticipa (prevede) şi pre-poziționarea nevoile de sprijin logistic.
Organizarea structurilor de execuție în sistem modular constituie un avantaj
prin faptul că prin ,,desprinderea” unei părţi din întreg, sistemul poate să opereze
în continuare fără perturbări majore. Astfel, dacă într-o anumită situaţie o parte a
structurii de sprijin logistic va fi obligată să lucreze în condiţii de izolare, aceasta îşi
va putea desfășura atribuțiile în condiţii cât mai bune, fără a influența în mod decisiv
funcționarea sistemului în întregul său.
Flexibilitatea structurală va trebui să constituie o caracteristică a forțelor de
sprijin logistic ale structurilor de forțe.
Pre-poziționarea logistică vizează stabilirea priorităților şi asigurarea resurselor
suplimentare pentru structurile de forțe care acționează izolat şi/sau în acţiuni de durată.
Prin stabilirea de priorități şi pre-poziționarea (alocarea în avans de provizii şi servicii și
transportul lor în devans acolo unde se anticipează că va fi nevoie) de către structurile de
sprijin logistic poate simplifica derularea operațiilor de sprijin logistic.
Pot apare situaţii când, pe anumite direcții sau în anumite arii operaționale se
impune pre-poziționarea unor eșaloane de materiale, module de sprijin logistic, ori
organizarea de noi puncte de transbordare.
Organizarea unui modul logistic şi definirea mijloacelor ce vor intra în
componența acestuia, pentru a răspunde nevoilor unui modul de luptă în aria
acțiunilor de răspuns la criza militară, nu poate fi proiectată fără anticiparea şi prepoziționarea resurselor şi serviciilor suport, necesare susținerii acțiunilor în timpul şi
locul cerut de aceasta.
Mai mult decât o reacție concretă, anticiparea logistică cere planificarea unor
resurse şi servicii suport, intuind efortul şi necesitățile modulului acţional pentru
îndeplinirea misiunii încredințate. Altfel spus, sprijinul logistic trebuie să amplifice
posibilitatea modulului de luptă de a acționa oportun, în sensul prevederii cerințelor
de sprijin logistic. Acest fapt cere ca planificarea sprijinului logistic al structurilor de
forțe angajate în operațiile de răspuns la criza militară să fie prezentă încă din faza
de concepție a acestora, pentru a putea anticipa (prevede) şi pre-poziționarea nevoile
de sprijin logistic.
Pre-poziționarea sprijinului logistic este absolut necesară, în special, atunci
când structurile de forțe angajate în operațiile de răspuns la criza militară se
deplasează (se redislocă) prin mișcare şi transport pe distanțe mari pentru a intra
în aria operaţională. Pe itinerarele de deplasare (redislocare) se vor pre-poziționa
module de sprijin logistic pentru a le asista pe timpul mișcării şi transportului,
furnizându-le sprijinul necesar pentru ca acestea să ajungă în aria operaţională cu o
capacitate de luptă cât mai ridicată.
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Capabilitate logistică
Realizarea capabilităților militare reprezintă un proces sistemic, pe termen
lung, ce se derulează în strânsă concordanţă cu nivelul militar de ambiție, pentru
realizarea unor structuri (pachete) de forțe eficace, care să fie în măsură să răspundă
amenințărilor şi provocărilor din mediul de securitate regional şi global. Esenţa
procesului de dezvoltare a capabilităților militare constă în asigurarea unui echilibru
între cerințele impuse de noile tipuri de operații şi resursele avute la dispoziție pentru
a răspunde acestora.
Termenului de ,,capabilitate militară”, în literatura militară americană, i se
acordă următoarea definiţie: ,,abilitatea de a îndeplini obiective militare specifice10
(cum ar fi câștigarea unui război a unei bătălii, impunerea unor restricții, distrugerea
unor ținte etc.).
În ultima perioadă de timp se abordează conceptul de capabilitate logistică,
care, în accepțiunea noastră reprezintă capacitatea şi abilitatea de a furniza servicii
suport unei forțe militare, la standarde specifice şi de a o susține pentru o perioadă
de timp bine definită, pentru ca aceasta să obțină efectele stabilite prin directivele
operaționale.
Linii de sprijin logistic
În plan logistic, manevra constă dintr-un complex de acţiuni prin care se
realizează sprijinului logistic necesar structurilor de forțe angajate în operațiile
de răspuns la criza militară, la locul şi timpul stabilit pentru ca acestea să-şi poată
îndeplini misiunile. În ansamblu, se poate afirma că manevra de forțe şi mijloace
influențează și chiar condiționează acordarea sprijinului logistic al structurilor de
forțe, iar aceasta, la rândul ei, influențează manevra de forțe.
Astfel, redislocarea forțelor şi mijloacelor structurilor de forțe pentru realizarea
unui nou dispozitiv operativ implică redislocarea corespunzătoare a elementelor de
sprijin logistic în cadrul liniei de sprijin logistic, cu noi structuri de reaprovizionare
şi evacuare. La rândul său, sprijinul logistic al unității influențează manevra de forțe şi
mijloace, în sensul că misiunile structurilor de forțe angajate în operațiile de răspuns
la criza militară se vor stabili ţinându-se seama şi de gradul de sprijin logistic realizat
până la un moment dat.
Constituirea liniei de sprijin logistic a structurilor de forțe, reprezintă dispunerea
grupată în teren a forțelor şi mijloacelor logistice, stabilite pentru sprijinul logistic
al acțiunilor de răspuns la criza militară ale acestora, cu tot ce au ele în înzestrare,
în vederea satisfacerii nevoilor operative pentru îndeplinirea misiunilor ce le-au fost
încredințate.
10

Dictionary of Military and Associated Terms, US Department of Defense 2005, p.7.
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Linia de sprijin logistic este parte componentă a dispozitivului operativ-tactic al
structurilor de forțe. Acesta se realizează în strânsă corelație cu situaţia operativă, decizia
comandantului, situaţia şi starea rețelei de comunicații, posibilitățile ariei operaționale
din punct de vedere logistic, condiţiile oferite de teren.
Zona cheie de sprijin logistic este acea zonă, aflată în aria operaţională a unei
structuri de forțe, care furnizează resurse logistice din clasele de materiale I-V, în
cantități suficiente, precum şi servicii suport esenţiale, pentru satisfacerea necesităților
de sprijin logistic al trupelor, în vederea realizării misiunilor încredințate.
Operații logistice
Operațiile logistice se desfășoară în cadrul acțiunilor la nivel strategic,
operativ şi tactic în timp de pace, criză, război şi operații altele decât războiul.
Fiind considerate acţiuni militare adecvate operației întrunite (şi nu numai)
desfășurate la nivelurile amintite, potrivit reglementărilor şi publicațiilor
americane şi NATO în domeniu, rezultă că ,,operațiile logistice cuprind ansamblul
activităţilor de management şi de execuție ale sprijinului logistic care se
focalizează pe scopurile şi obiectivele formulate de către comandanți şi
comandamentele operaționale întrunite şi materializate prin deciziile adecvate
misiunilor de îndeplinit.”11
De regulă, operațiile logistice asigură planificarea şi derularea operațiilor de
răspuns la criza militară, iar pe timp de război se subordonează, datorită specificului
proiectării şi desfăşurării activităţilor de susținere, operațiilor specifice campaniei,
bătăliei şi luptei armate.
Operațiile logistice, indiferent că se desfășoară la nivelurile strategic,
operativ şi/sau tactic, pot fi clasificate în cinci domenii principale:
- dezvoltarea soluției (concepției) de suport logistic;
- achiziționarea materialelor: procurarea inițială şi reaprovizionarea;
- managementul resurselor; depozitarea; distribuția şi redistribuirea
materialelor;
- mentenanța (reparația şi/sau evacuarea);
- disponibilitatea.12
Operațiile logistice se desfășoară atât în perioada precrizei militare, potrivit
scenariilor operaționale previzionate, cât mai ales pe timpul când structurile de
forțe sunt angajate în operații de răspuns la criza militară.
Dacă, în prima perioadă, operațiile logistice au rolul de a asigura afluirea
structurilor de forțe în aria operaţională, cu o capacitate acțională cât mai ridicată,
în cea de a doua situaţie, acestea au rolul de a sprijini logistic acţiunile operaționale
ale acestora.
11
12

Bobby Chin, Sense - and -respond logistics evolving to predict - and - preempt logistics, U.S. Army, May 2005, p.27.
Cf. Ghe. Minculete, Operaţii logistice, Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I” nr. 4/2006, p. 64.
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Principiile, conceptele şi termenii uzitați, privind sprijinul logistic al structurilor
de forțe angajate în operații de răspuns la criza militară, se cer bine înțeleși pentru a
putea fi interoperabili, din punct de vedere conceptual, cu celelalte armate moderne
ale Alianței Nord-Atlantice.
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ANIVERSAREA A ZECE ANI
DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN NATO
Riad AWWAD
Abstract
Intrarea României în NATO reprezintă probabil cea mai mare reușită
diplomatică și istorică a zilelor noastre. România, alături de Bulgaria,
Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia, a intrat în Alianța Nord
Atlantică în urmă cu exact un deceniu. Evenimentul a marcat un moment
istoric, care a propulsat România într-o alianță puternică și sigură și a pus
capăt statutului de zonă-tampon între est și vest. Odată cu obținerea statutului
de țară membră NATO, România a devenit membru a unui club care reunește
cele mai importante valori democratice și a obținut cele mai mari garanții de
securitate din istoria sa.
Cuvinte-cheie: România, NATO, zonă-tampon, securitate, rol, asumare, buget
ROMANIA’S 10TH ANNIVERSARY IN NATO
Abstract
Romania’s entry into NATO is probably the biggest diplomatic and
historic nowadays success.
Romania, along with Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovakia
and Slovenia joined the North Atlantic Treaty exactly a decade ago. The event
marked a historic moment that propelled Romania into a strong and safe
alliance and ended the buffer zone status between East and West. Becoming
a NATO member, Romania became a member of a club that brings together
the most important democratic values and obtained the highest security
guarantees in his history.
Keywords: Romania, NATO, buffer zone, security, role, assumption,
budget.
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eși țara noastră nu dispune de aceleași resurse, încă de la aderare, și-a
asumat un rol activ în cadrul NATO, aceasta fiind o condiție esențială a
promovării intereselor naționale și a implicării României în procesul decizional din
cadrul NATO.
Dacă e să privim bilanțul celor 10 ani de cooperare și de implicare în activitățile
desfășurate de NATO, putem spune că țara noastră este un membru activ, dedicat
atât intereselor de menținere a păcii, cât și activităților de promovare și apărare a
intereselor naționale.
Până în prezent, România a participat la misiuni de menținere a păcii cu aproape
40.000 de militari, situându-se pe primele locuri între statele membre contributoare
la operații.
Începând din anul 2011, peste 260 de instructori jandarmi români au fost
dislocați în cadrul misiunii internaționale a NATO de asistență pentru securitate în
Afganistan. Forțele Jandarmeriei Române au contribuit la promovarea stabilității
și securității în teatrul de operații, asigurând, în acest sens, formarea și pregătirea
poliției locale afgane, arată MAI.
De-a lungul celor trei ani de misiuni, jandarmii români au instruit 16.420 de
ofițeri și subofițeri afgani ai nou-înființatei Poliții Afgane.
În prezent, 14 jandarmi, dislocați în Afganistan, sub egida NATO, continuă să
sprijine procesul de reformă a serviciului polițienesc, structură menită să contribuie
la asigurarea păcii, securității și a siguranței populației afgane, într-un stat organizat
pe principii democratice.
În conturarea contribuției sale la misiuni internaționale, Ministerul Afacerilor
Interne participă cu efective în afara teritoriului țării și în următoarele teatre de
operații: Misiunea ONU din Republica Democrată Congo - 15 ofițeri, Misiunea
Națiunilor Unite pentru Stabilizare din Haiti - 21 ofițeri, Misiunea Uniunii Europene
de Monitorizare din Georgia - 7 ofițeri, Misiunea de poliție a Uniunii Europene din
Congo - 5 ofițeri, Misiunea Civilă a Uniunii Europene din Sahel Niger - 1 ofițer,
Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina - 3
ofițeri. În același timp, 18 ofițeri MAI desfășoară misiuni sub egida altor organizații
internaționale și agenții europene.
Armata română s-a situat printre primii cinci contributori ai Diviziei de
informații a Statului Major interaliat al NATO, în perioada 2008-2012, și pe primul
loc la contribuții în sprijinul Diviziei informații în anul 2013, rezultate care au dus la
înființarea Centrului de Excelență NATO de la Oradea.
În privința teatrelor de operații, Afganistan a reprezenat principala zonă de
interes și de efort tactic, acolo fiind dislocați acum 1200 de militari români. Până în
prezent, 30 de batalioane și aproximativ 25.000 de militari au participat la misiuni în
Afganistan, prin rotație, în perioade de câte șase luni.1
Gabriel Oprea, declarație în cadrul Ședinței solemne consacrată aniversării a zece ani de la aderarea României la
NATO
1
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La 1 aprilie a.c., în cadrul Ședinței solemne consacrată aniversării a zece ani
de la aderarea României la NATO, s-a prezentat un bilanț al evoluției țării noastre în
cadrul Alianței și s-au trasat noi deziderate și obiective de securitate.
NATO trece printr-o perioadă de austeritate, determinată de criza economică
globală, de criza datoriilor suverane la nivel european, dar și de înclinația statelor
europene de a menține bugetele apărării la un nivel redus.
Pe de altă parte, un NATO puternic, capabil să-și îndeplinească atribuțiile și
rolul, nu poate exista fără capabilitățile necesare îndeplinirii misiunilor atât a celor
de apărare a teritoriului Alianței, cât și a celor situate la distanță strategică sau în
proximitate.
De aceea, e important să respectăm propriile noastre angajamente față de
Alianță. România s-a angajat, la intrarea în NATO, la menținerea unui procent de
2% din PIB pentru cheltuielile de apărare și și-a asumat și dotarea cu capabilități
pentru apărarea propriului teritoriu.
Potrivit președintelui, România și-a creat un profil strategic în cadrul Alianței
prin participarea activă la misiunile NATO, dar și în ceea ce privește definirea
atribuțiilor acesteia sau în vederea întăririi relațiilor dintre statele membre.
În cei zece ani scurși din momentul invitației de aderare la NATO, România și-a
conturat și realizat un profil strategic în cadrul Alianței, profil care este caracterizat
de elemente precum: participarea semnificativă la operațiile Alianței, la forța de
asistență în domeniul securității în Afganistan, la operația din Kosovo, la cea din
Marea Mediterană, sau la cea din Libia, asumarea rolului de promotor al continuării
procesului de extindere a NATO și dezvoltării relațiilor de parteneriat ale Alianței în
mod special cu țările din vecinătate, dar și cu alte țări de pe glob care împărtășesc
aceleași valori și principii.
De asemenea, este profilul strategic românesc în cadrul NATO caracterizat
și prin contribuția activă pentru dezvoltările conceptuale privind rolul NATO în
actualul context internațional, materializate în adoptarea unui nou concept strategic
al Alianței, în 2010, dar și într-o participare activă la definirea rolului NATO în
combaterea amenințărilor de tip terorist, atacuri cibernetice, amenințările împotriva
securității energetice, precum și în definirea și implementarea sistemului NATO
antirachetă.2
Totodată, s-a subliniat și ideea necesității implementării unor măsuri de
securitate care să întărească rolul României la granița NATO. Avem nevoie de
solidaritate și de contribuțiile tuturor aliaților noștri în cotracararea amenințărilor
la adresa securității naționale a statelor membre. Apărarea antirachetă, parteneriatul
strategic pentru secolul XXI cu SUA, soluția apărării inteligente sunt tot atâtea atuuri
pentru a crește gradul de securitate a României și pentru a ne putea îndeplini rolul de
stat de frontieră a NATO și a Uniunii Europene.3 Șeful statului a adăugat că România
Traian Băsescu, declarație în cadrul Ședinței Solemne consacrată aniversării a zece ani de la aderarea României
la NATO
3
Ibidem
2
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a fost solidară cu misunile și cu valorile promovate de NATO încă dinainte de a primi
invitația de a se alătura Alianței.
În cadrul aceleiași ședințe, a fost discutată și problema recentă a crizei din
Ucraina, cu posibile riscuri de securitate asupra Republicii Moldova, subliniindu-se
necesitatea implicării efective a statului nostru în cazul extinderii conflictului.
România se află în prezent într-o situație privilegiată de siguranță, de răspuns
eficient, coerent la orice fel de amenințare la adresa securității sale.
Pentru a beneficia în continuare de acest privilegiu și pentru a preveni
amenințările la adresa securității naționale, trebuie să acordăm atenție fondurilor
alocate apărării.
Este necesar ca bugetul alocat apărării să atingă pragul de 2%, așa cum
am promis la aderarea în NATO, deziderat relansat în cadrul Ședinței consacrate
aniversării a zece ani de cooperare cu Alianța, prin apelul primului ministru către
Parlament de a susține creșterea bugetului de apărare în 2015, 2016 și 2017, astfel
încât să se apropie de pragul de 2%. De asemenea, s-a punctat datoria țării noastre
față de regiune, pentru a contribui la siguranța Ucrainei, Republicii Moldova și a
altor țări din regiune.4
Intrarea României în NATO a însemnat o separare simbolică de Est și de
dicatura comunistă și o integrare în democrația occidentală. Aderarea României la
Uniunea Europeană se datorează în totalitate aderării la NATO. Odată cu intrarea în
NATO, importanța geostrategică a României a crescut, iar poziția acesteia de țară
UE și NATO trebuie să fie mai ferm auzită. În cadrul Alianței, avem șansa de a
demonstra că România nu este doar un furnizor constant de securitate, ci și un pol de
stabilitate în regiune.
Întregul potențial generat de parteneriatul strategic cu SUA și statutul de
membru NATO, trebuie folosit pentru asigurarea securității teritoriului național și a
graniței de est a NATO și a Uniunii Europene.
Implicarea activă a trupelor române în zonele de conflict din Afganistan, Irak,
Balcanii de Vest sau Nordul Africii s-a soldat, în decursul a zece ani, cu 26 de soldați
români care au pierit în misiuni și 140 de răniți. Toate aceste victime reprezintă un
tribut plătit pentru menținerea păcii, iar succesul țării noastre în NATO nu ar fi fost
posibil fără eroismul militarilor români.
De asemenea, participarea militarilor români la misiunile NATO a adus un plus
de imagine țării noastre și beneficii evidente prin realizarea unei interoperabilități
crescute între statele membre.
Aderarea la NATO a reprezentat un moment istoric pentru România, atât
prin prisma consacrării apartenenței la sistemul de valori euro-atlantice, cât și
prin asigurarea celor mai puternice garanții de securitate din istoria contemporană
a României, spre beneficiul direct al cetățenilor români și pentru dezvoltarea
Victor Ponta, declarație în cadrul Ședinței Solemne consacrată aniversării a zece ani de la aderarea României la
NATO
4
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democratică, stabilă și prosperă a societății românești.5
Putem afirma cu încredere că, după zece ani de la primirea în NATO, decizia
din 2004 a SUA și a celorlați parteneri a fost una justă și vizionară. Prin aderarea
României la NATO, Alianța a câștigat un partener geostrategic puternic, iar România
s-a reîntors la democrația occidentală.
Bibliografie

1. Ședința solemnă consacrată aniversării a zece ani de la intrarea României în
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CONFLICTUL DIN SIRIA
ÎN CONTEXTUL REVOLUȚIILOR
DIN PRIMĂVARA ARABĂ
Lect. univ. drd. Marian COVLEA1
Rezumat
Deși pe primul loc trece, azi, criza din Ucraina, Siria nu iese din
contextul evenimentelor strategice de impact, chiar dacă centrarea atenției
lumii se face acum spre o altă zonă. Siria rămâne un fait accompli în Orientul
Apropiat și în Orientul Mijlociu, cu o miză strategică extrem de importantă.
Nu există propriu-zis o bătălie pentru Siria, ci o bătălie dusă în Siria pentru
Orientul Mijlociu. E greu de spus ce se va întâmpla mâine. Nimeni nu este
nemuritor. Dar mâine, poate, viața va învinge geopolitica.
Cuvinte-cheie: Siria, Orientul Mijlociu, Israel, Summit G 20, poziții
THE CONFLICT FROM SIRIA IN THE CONTEXT OF THE ARABIAN
SPRING REVOLUTIONS
LE CONFLIT DE SYRIE DANS LE CONTEXTE DES REVOLUTIONS
DE PRINTEMPS ARABE
Résumé
Bien que, aujourd’hui, crise de l’Ukraine passerait sur première place,
la Syrie ne sort pas de contexte des évènements stratégiques d’impact, même
si l’attention se concentre maintenant sur autre région. La Syrie reste un
fait accompli dans le Proche Orient et dans le Moyen Orient, avec une mise
stratégique très importante. Il n’y a pas proprement dire, une bataille pour La
Syrie, mais une bataille en Syrie pour Moyen Orient. C’est très difficile de dire
ce qu’il arrivera demain. Personne n’est immortel. Mais demain, peut-être, la
vie vaincrait la géopolitique.
Mots-clefs : Syrie, Moyen Orient, Israël, Sommet G-20, opinions
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L

a început am definit contextul regional (MENA - Middle East and North
Africa) al conflictului sirian, respectiv revoluțiile din cadrul Primăverii
Arabe de Iasomie.
Apoi am avansat teza potrivit căreia conflictul sirian este un conflict amânat și
în prelungiri, fiind de cea mai lungă durată (3 ani, respectiv 2011-2014) dintre toate
conflictele din această regiune.
În subcapitolul următor din cadrul Cuprinsului propriu-zis, am prezentat
o cronologie foarte amănunțită a conflictului, pentru a sublinia complexitatea,
intensitatea și gravitatea acestuia.
Următoarele părți ale lucrării se referă la problemele poziționării diferiților
actori internaționali față de acest conflict (și în special componenții Grupului
G-20), apoi problema juridică a legalității atacării Siriei cu forțe armate, precum și
problemele juridice și practice ale distrugerii arsenalului chimic al Siriei.
De asemenea, fac precizarea necesară că am abordat acest subiect de securitate
internațională de o manieră trans-disciplinară (cu accente geopolitice, geostrategice,
diplomatice și în general de relații internaționale), singura recomandată de această
temă complexă, cu puternice influențe asupra tuturor țărilor din jur și nu numai.
Tocmai pentru a păstra o distanță convenabilă în vederea recunoașterii
trăsăturilor cu adevărat caracteristice și asigurării obiectivității analizei, documentarea
noastră s-a oprit la 1 octombrie 2013, cu precizarea că de atunci până la data redactării
acestui articol nu au avut loc evenimente de anvergură. De altfel, aducând aici și
un argument de coloratură, acest lucru era previzibil, având în vedere că în statul
vecin (Israel), în acest interval, au avut loc mai multe sărbători religioase iudaice
(Roș Hașana – Anul Nou, Yon Kippur – Ispășirea păcatelor și Succot – Sărbătoarea
corturilor în octombrie, Hanukka în noiembrie), plus cele creștine și islamice
de sezon, fapt de natură a inhiba marile gesturi politice și campanii militare sau
diplomatice ori propensiunile belicoase.
1. Introducere. Revoluțiile din cadrul Primăverii Arabe
Primăvara arabă (arabă يبرعلا عيبرلا, ar-rabīˁ al-ˁarabī) se constituie
dintr-o serie de proteste ce au loc în mai multe țări din Orientul Mijlociu și Africa
de Nord, începând cu sfârșitul anului 2010. În principal, acestea au loc în țări arabe
unde domnește un regim totalitar. Manifestări de stradă de o amploare deosebită s-au
desfășurat în Egipt, Algeria, Yemen, Libia, Iordania, Bahrain, Maroc, Kuweit si Iran,
având loc evenimente de mai mică amploare în Sahara Occidentală, Sudan, Djibouti,
Cisiordania, Liban, Siria, Irak, Senegal, Arabia Saudită și Oman. În același timp, s-au
desfășurat proteste de diferite mărimi și în țări din afara zonei, cum ar fi Somalia,
Albania, Serbia, Mauritania și Gabon.
Punctul de pornire al protestelor este larg recunoscut ca fiind sinuciderea prin
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auto-incendiere a lui Mohamed Bouazizi în Tunisia pe data de 17 decembrie 2010.
Acest act a declanșat proteste pe scară largă împotriva regimului, ce ulterior au fost
repetate în mai multe țări din zonă. În Egipt, Yemen și Tunisia, protestele au devenit
adevărate revoluții care au dus la înlăturarea președinților tunisian (Zine El Abidine
Ben Ali) și egiptean (Hosni Mubarak), în timp ce în Iordania și Cisiordania guvernele
au fost dizolvate de către regele Abdullah, respectiv președintele Mahmud Abbas.
Existența mijloacelor de comunicație modernă precum Facebook sau Twitter au
înlesnit organizarea revoltei, fapt pentru care guvernele din mai multe țări afectate
de proteste au blocat accesul la ele sau chiar la întregul Internet. Accesul mass-media
internaționale în mai multe țări a fost sever restricționat, iar reporterii mai multor
posturi internaționale (CNN, Al Jazeera etc.) aflați pe teren au fost amenințați, reținuți
de către poliție sau chiar bătuți.2
Cauzele protestelor se pot sintetiza astfel:
- Regimuri totalitare, opresiune;
- Corupție endemică;
- Rata mare a șomajului;
- Inflație, sărăcie, lipsa perspectivelor de afirmare socială;
- Creșterea decalajului dintre săraci și bogați;
- Procent mare de populație tânără (sub 35 de ani) și cu un tot mai ridicat nivel
de educație, de conștientizare și de relaționare (prin rețelele sociale);
- Cauze locale, specifice fiecărui stat în parte.3
La acestea se adaugă, desigur, și alte cauze, cele mai multe dintre acestea
ținând de trendul actual al civilizațiilor, îndeosebi al tinerilor, de a avea acces
neîngrădit la informație, de a beneficia de avantajele societății de tip informațional
care se construiește în țările avansate ale lumii, de a nega dictaturile de orice fel, în
favoarea relațiilor libere, democratice și prospere. Și chiar dacă este foarte greu ca
în lumea arabă să se renunțe la sloganuri și la tradiții milenare în favoarea unora de
tip occidental, nu încape nicio îndoială că un segment foarte important din populația
tânără a acestor țări nu este deloc dispus să-și continue viața în afara noului suport al
civilizației tehnologice și informaționale, al libertății și democrației.
2. Siria – un conflict amânat
Doi ani, mii de morţi, un conflict sectarian regional în expansiune şi milioane
de refugiați. Acesta poate fi concluzia unui posibil bilanț al războiului civil din Siria.
Dar acest război îi afectează tot mai mult, pe măsură ce avansează, nu numai pe
cei care îl fac și în duc, ci și comunitatea internaţională. Încrezători, la un moment
dat, în scenariul unei victorii rapide, aliații externi ai opoziției s-au plasat într-o
paradigmă periculos de departe de realitate, anume aceea că presiunea militară va
2
3

http://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83vara_arab%C4%83 accesat la 15.01.2014.
Parafrazare după http://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83vara_arab%C4%83 accesat pe 15.01.2014.
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forţa regimul lui Bashar al-Assad să-şi modifice strategia, fie negociindu-și demisia,
fie confruntându-se cu fisuri interne care vor îi vor determina prăbușirea.
În contrapartidă, acest scenariu, susțin unii analiști, a determinat Iranul,
Hezbollah şi Rusia să facă tot posibilul să ajute regimul din Damasc să supraviețuiască
şi să îngenuncheze opoziția armată. La acest lucru se adaugă şi acţiunile stângace ale
unei opoziții siriene în exil care pare să se lupte pentru o putere pe care nu a cucerit-o
încă.
Opțiunile care ar trebui să domine dezbaterea privind soluţionarea acestui
conflict nu ar trebui să aibă drept rezultat adâncirea crizei, ci o “ieșire” credibilă
pentru toți actorii implicaţi, atât din interiorul Siriei, cât şi din rândul comunităţii
internaţionale. Dacă scopul este acela de a pune capăt războiului, alegerea ar putea
fi între o intervenție militară masivă (cu riscuri şi incertitudini) şi o soluţie agreată în
comun de Statele Unite şi Rusia. În mod evident, cea din urmă este de preferat, deși
pare iluzorie. Este greu de crezut că regimul la putere în Damasc şi opoziția armată
vor conveni asupra unei formule de partajare a puterii iar marii rivali ai celor două
tabere (sub influența Iranului şi a Arabiei Saudite) se vor pune de acord cu o Sirie
care nu aparţine niciuneia dintre ele. Status quo-ul actual nu face decât să perpetueze
o confruntare de forțe ale căror unice victime sunt înșiși cetățenii sirieni.4
Ideea că acest conflict este un fel de Zero-Sum Game în care victoria unei părţi
este eșecul celeilalte este greșită. Atât forțele guvernamentale, cât şi rebelii domină
în unele zone dar sunt fragile în altele. Ambele tabere şi-au consolidat pozițiile în
teren şi se bucură de suficient sprijin intern dar şi extern pentru a rezista. În această
situaţie, câteva întrebări necesită răspuns: Ce fel de soluţie de partajare a puterii
poate fi găsită pentru a proteja în egală măsură regimul lui Assad dar şi interesele
opoziției? Ce fel de stat poate rezulta în urma unui proces politic şi care, în același
timp, să reprezinte efectiv fundamentul pentru o soluţie de durată? Există un mod de
a apropria interesele rivale din regiune? Greu de spus!
3. Cronologia conflictului5
Martie 2011 – are loc la Damasc protestul „Ziua Demnităţii”, în cursul
căruia se solicită eliberarea deținuților politici. În aceeaşi zi, la Dara’a, un număr de
participanţi la un miting sunt ucişi de forţele de securitate guvernamentale, ceea ce
provoacă ciocniri violente.
Mai 2011 – tancurile armatei pătrund în Homs, Dara’a şi în zone din Damasc
în încercarea de a reprima manifestaţiile anti-guvernamentale. Statele Unite decid
înăsprirea sancţiunilor aplicate Siriei.
Iulie 2011 – Preşedintele Bashar al-Assad îl demite pe guvernatorul regiuni
Hama. Guvernul trimite trupe şi sunt anunţate sute de victime.
4
5

http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014.
Preluare după http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014.
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August 2011 – Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, cere pentru prima
dată demisia lui Assad şi semnează ordinul prin care sunt înghețate toate activele
guvernului sirian aflate sub jurisdicţie americană.
Noiembrie 2011 – Liga Arabă suspendă calitatea de membru a Siriei şi impune
sancţiuni, acuzând guvernul lui Assad că a eşuat în implementarea unui plan de pace.
Armata Siriană Liberă (ASR) reuşeşte o ofensivă majoră asupra unei baze militare
de lângă Damasc.
Februarie 2012 – Rusia şi China blochează la ONU adoptarea unei rezoluții
care să condamne acţiunile Siriei. Statele Unite îşi închid ambasada de la Damasc,
din motive de securitate. O zi mai târziu, guvernul continuă să asedieze oraşul Homs.
Organizațiile pentru drepturile omului susțin că cel puţin 200 de oameni au fost uciși
de armata siriană.
Aprilie 2012 – se conturează un acord de încetare a focului negociat sub egida
ONU, după ce guvernul lui Assad anunță că a recâștigat controlul asupra teritoriului
sirian. Forțele rebelilor dezmint informația, pretinzând că forțele guvernamentale
continuă să măcelarească civili şi să le atace poziţiile.
Iunie 2012 – ONU îşi suspendă misiunea în Siria la 16 iunie, declarând că
escaladarea violenţelor pune în pericol securitatea membrilor săi. La 21 iunie, forţele
siriene guvernamentale doboară un avion turcesc, determinând o reuniune de urgenţă
a NATO.
Iulie 2012 – uciderea a 200 de civili în Tremeh determină un val de critici din
partea comunităţii internaţionale. La 18 iulie, ASR bombardează sediul Securității
Naţionale din Damasc, atac soldat cu moartea unor înalți oficiali ai guvernului
președintelui Assad.
August 2012 – Consiliul ONU pentru drepturile omului acuză armata siriană
de crime de război împotriva a mai mult de 100 de civili, dintre care jumătate copii,
în atacul împotriva satului Houla, în mai 2012.
Decembrie 2012 – rebelii cuceresc suburbiile Damascului, preiau controlul
asupra unei baze militare şi se apropie de aeroport.
Ianuarie 2013 – cadavrele a cel puţin 65 de civili sunt descoperite în oraşul
Alep, multe dintre ele prezentând urmele unor execuții sumare, conform unor
reprezentanți ai opoziției.
Februarie 2013 – este detonată o mașină-capcană în apropierea unui punct de
control situat în apropierea sediului Partidului Baas, în Damasc, atac soldat cu zeci
de morţi şi peste 200 de răniţi.
Februarie 2013 – rebelilor li se livrează armament greu într-un efort al
comunităţii internaţionale de a re-echilibra raportul de forţe şi de a întări aripa
moderată din ASL.
Martie 2013 – după cucerirea, de către ASL, a localității Raqqa, avioanele
siriene bombardează oraşul. Coaliţia de opoziţie îl alege pe Ghassan Hitto drept lider
ad interim. Între timp, Frontul Al-Nusra[2] depune eforturi pentru instituirea legii
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islamice în zonele controlate de rebeli.
Aprilie 2013 – Marea Britanie şi Franţa informează ONU că există dovezi
credibile conform cărora Siria a utilizat arme chimice împotriva rebelilor.
5 mai 2013 – atacuri aeriene israeliene asupra unui depozit cu rachete
Fateh-110, care ar fi putut ajunge în mâinile luptătorilor Grupării Hezbollah, conform
unor surse din regiune.
19 mai 2013 – Hezbollah trimite mii de luptători în sprijinul forțelor lui Assad
şi luptă împotriva rebelilor în anumite zone din oraşul de frontieră Quasir.
27 mai 2013 – Uniunea Europeană decide ridicarea embargoului privind
aprovizionarea cu arme a opoziției siriene, însă menţine sancțiunile împotriva
regimului Assad.
5 iunie 2013 – după luni de lupte grele, forțele Hezbollah ajută armata siriană
să captureze oraşul Qusair.
Iunie 2013 – violențele din Siria au provocat, conform ONU, moartea de
93.000 de civili.
13 iunie 2013 – Statele Unite concluzionează că guvernul sirian a utilizat arme
chimice împotriva forțelor de opoziție iar Preşedintele Obama autorizează ajutorul
militar direct către rebeli, conform Casei Albe.
Iulie 2013 – Ahmad al-Jarba, lider al unui trib puţin cunoscut din estul
provinciei Hasakah, este ales şeful Coaliţiei Siriene de Opoziţie.
21 august 2013 – opoziția siriană acuză guvernul de atacuri cu arme chimice în
suburbiile Damascului, soldate cu moartea unui număr important de civili.
26 august 2013 – inspectorii ONU vizitează una dintre suburbiile Damascului
în care s-ar fi folosit arme chimice. Convoiul oficial este atacat în momentul în care
încearcă să ajungă într-unul dintre orașele afectate.
27 august 2013 – înalți oficiali americani susțin că Preşedintele Obama ia în
considerare o intervenție militară în Siria, de scurtă durată şi cu scopul limitat de a
pedepsi atacurile şi de a descuraja alte acţiuni similare.
30 august 2013 – un raport al serviciilor secrete americane indică faptul că
atacul cu arme chimice din Damasc a ucis 1.429 de civili. Evaluarea arată că oficialii
americani au reușit să determine faptul că atacul a fost inițiat de forțele militare
guvernamentale.
31 august 2013 –Preşedintele Obama declară că Statele Unite au o
responsabilitate morală de a interveni militar în Siria însă că nu vor iniția aceasta
acţiune fără o autorizare prealabilă a Congresului.
9 septembrie 2013 – Rusia şi Siria salută ideea de plasa arsenalul chimic sub
control internaţional, evitând atacul militar american.
16 septembrie 2013 – inspectori ai ONU redactează un raport din care reiese
că există „dovezi clare şi credibile” că rachete cu gaz sarin au fost folosite în atacul
din 21 august din suburbiile Damascului.
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4. Poziționări înaintea Summit-ului G20
La 26 august, Departamentul de Stat al SUA a amânat, din cauza „consultărilor
continue” cu privire la atacul cu arme chimice din Siria, întrunirea americano-rusă
de la Haga, programată pentru 28 august 2013, la care urmau să participe importanți
diplomați din Statele Unite şi Rusia (subsecretarul american de stat pentru afaceri
politice, Wendy Sherman, ambasadorul american în Siria, Robert Ford, şi viceminiștrii ruși de externe, Ghennadi Gatilov şi Mihail Bogdanov). Scopul întâlnirii
era acela de a dezbate planurile de organizare a unei conferințe internaţionale de pace
privind încheierea războiului civil din Siria.
Rusia „regretă” că Statele Unite au decis să amâne o reuniune bilaterală privind
Siria, a anunţat adjunctul ministrului rus de externe, Ghennadi Gatilov. „Elaborarea
mecanismelor unei reglementări politice în Siria ar fi fost extrem de utilă chiar acum,
în timp ce amenințarea unei acţiuni armate planează asupra acestei ţări”, a adăugat
el.6
Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, potrivit “CNN
International”, a afirmat că regimul de la Damasc este responsabil de atacul chimic:
„După cum am subliniat la 26 august, serviciile americane de informaţii lucrează
la un raport cu privire la situaţia din Siria pe care îl vom da publicității după ce îl
vom primi. (…) Nu există nicio îndoială că, la 21 august 2013, au fost utilizate arme
chimice la scară largă în apropiere de capitala Damasc, (…) regimul sirian fiind
responsabil de derularea unui asemenea atac. Deținem informaţii cu un grad ridicat
de credibilitate referitoare la faptul că regimul sirian a folosit deja arme chimice în
acest conflict, având în vedere că deține controlul asupra depozitelor cu arme de
acest gen din țară.“7
“The Washington Post”, în 27 august 2013 întărește declaraţiile purtătorului
de cuvânt: “Administrația Obama are în vedere o acţiune militară împotriva Siriei cu
scop şi durată limitată, menită a servi drept repercusiune pentru utilizarea de către
Damasc a armelor chimice şi ca mijloc de intimidare, (…) au declarat importanți
oficiali din cadrul Administrației SUA”.
Secretarul de stat american al apărării, Chuck Hagel, vine să confirme, prin
intermediul postului britanic de televiziune BBC, că “SUA este pregătită să lanseze
un atac asupra Siriei“.8
La acelaşi post de televiziune, premierul David Cameron şi ministrul de
externe, William Hague, s-au exprimat9 clar că Marea Britanie are în vedere un
răspuns fără sprijinul unanim al ONU, în acest sens fiind rechemat în sesiune
6
7
8
9

AFP, 27 august 2013.
Press Briefing by White House Press Secretary, August 27, 2013.
Interview to BBC World, August 27, 2013.
Declaraţii la BBC, 26 august 2013.
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Parlamentul (care s-a pronunțat ulterior, la o diferență mică de voturi, împotriva
intervenției militare în Siria).
Postul de radio “Vocea Rusiei” a făcut cunoscută poziția Moscovei, prin
intermediul ministrului sirian de externe, Walid Al Mouallem, care a declarat că
“Rusia nu va lăsa fără sprijin guvernul sirian”. (…)
De asemenea, Mouallem a declarat că „de agresiunea împotriva Siriei şi de
continuarea conflictului pe pământul sirian, este interesat mai presus de toate un
singur stat – Israelul”. Potrivit ministrului, decizia SUA de a amâna negocierile cu
Rusia programate pentru miercuri, consacrate reglementării politice a crizei siriene,
se explică prin influența Israelului.”10
Premierul francez Jean-Marc Ayrault a declarat că lipsa de reacție la situația
din Siria ar însemna “închiderea ușii pentru o soluţionare politică a conflictului“11,
singura care ar da rezultate şi care, în opinia sa, ar duce la renunțarea la putere a
președintelui Bashar al-Assad.
“Da, soluția la criza siriană va fi politică şi nu militară. Dar să privim realitatea
în faţă: dacă nu oprim astfel de acţiuni ale regimului, nu va fi o soluţie politică (…)
Lipsa de reacție pune în pericol pacea şi securitatea în întreaga regiune“, a declarat
el în fața parlamentului francez, în cursul unei dezbateri fără vot, adăugând că Parisul
„mizează pe sprijinul” europenilor şi al Ligii Arabe, în cazul unei intervenții armate
în Siria.
5. Poziţia liderilor şi a ţărilor la Summit-ul G20
Atât preşedintele american, cât şi cel rus, au subliniat că situaţia din Siria ar
putea crea un precedent periculos dar şi-au susținut punctele de vedere cu argumente
contrastante care, paradoxal, au un numitor comun – ONU.
Barack Obama a declarat: „Există o serie de ţări care cred, ca principiu, că
intervenţia militară trebuie să treacă prin Consiliul de Securitate al ONU. Există altă
tabără – şi aici mă includ şi pe mine (…) – care crede că dacă suntem hotărâţi în a
interzice utilizarea armelor chimice iar acţiunea Consiliului de Securitate, în această
chestiune, este paralizată, atunci este necesară o reacţie a comunităţii internaţionale
care să vină din afară. (…) Aş prefera o soluţie multilaterală, intermediată de
Națiunile Unite. Însă, la urma urmei, (…) atunci când există o situaţie care se abate
de la o normă atât de serioasă iar comunitatea internaţională este paralizată şi
înghețată şi nu acționează, norma începe să devină inaplicabilă. Şi dacă norma nu
funcționează atunci alte norme şi interdicții încep să nu mai funcționeze iar asta
face ca lumea să fie mai periculoasă. (…) Dacă vom ajunge să folosim Consiliul de
10
11

Declaraţii la Vocea Rusiei, 25 sugust 2013.
Alocuţiune în faţa Parlamentului francez, 4 septembrie 2013.
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Securitate nu ca mijloc de întărire a dreptului internaţional, ci mai degrabă ca o
barieră în calea acțiunii în spiritul dreptului şi normelor internaţionale, atunci cred
că oamenii, pe bună dreptate, vor deveni sceptici în ceea ce privește viabilitatea
sistemului.”12
Vladimir Putin a declarat că „utilizarea forței împotriva unui stat suveran
este posibilă numai în caz de auto-apărare, dar Siria nu atacă Statele Unite. Singura
rațiune posibilă pentru o intervenție militară ar putea fi o decizie a Consiliului de
Securitate al ONU. Aşa cum afirma un participant la discuţie, cei care acționează în
alt mod se plasează ei înșiși în afara dreptului internaţional”13.
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, nu s-a angajat public cu declarații în
favoarea vreuneia dintre părţi. Delegația pe care a condus-o la Sankt Petersburg a
emis semnale în ambele direcții, susținând opoziția Kremlinului faţă de o operațiune
aeriană declanşată fără sprijinul Consiliului de Securitate al ONU, dar şi exprimând
convingerea că forul menționat al Națiunilor Unite trebuie să găsească o soluţie nouă,
diferită de ceea ce a făcut până acum.
Reuniunea G20 s-a încheiat cu scorul de 11-9. Australia, Canada, Franţa,
Italia, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudită, Spania, Turcia şi Marea Britanie
s-au alăturat SUA, acuzând guvernul sirian de utilizarea armelor chimice, în atacul
efectuat în luna august asupra unor civili. Cei 11 au cerut un răspuns internaţional
faţă de conduita internă a administrației președintelui Siriei, Bashar al-Assad.14
6. Alte poziţii în legătură cu conflictul sirian
Iran15 - Regimul lui Assad și Iranul sunt legate prin aceeași identitate
sectariană care îi distinge de musulmanii sunniți. Assad provine din comunitatea
alauiților, ale cărei convingeri se revendică din șiism, religie predominantă în Iran.
Pe lângă factorii geopolitici, această legătură a ajutat Iranul și Siria să depășească
atât diferențele arabo-persane care i-ar fi putut despărți, precum și contrastul dintre
natura islamistă a regimului de la Teheran și domnia seculară a lui Assad. Mai mult,
tatăl lui Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, a susținut Iranul în timpul războiului cu
Irakul, în anii ’80.
O altă legătură dintre cele două țări s-a creat tot în anii ’80, când clericii șiiți
libanezi s-au organizat în ceea ce mai târziu se va numi Hezbollah, o grupare care s-a
identificat ca fiind ”mișcarea de rezistență” la Israel. Atât Iranul cât și Siria au văzut
Remarks by President Obama in a Press Conference at the G20, September 6, 2013.
Vladimir Putin’s news conference following the G20 Summit, September 6, 2013.
14
Preluare după http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/ accesat pe 15.01.2014.
15
Possible U.S. Intervention in Syria: Issues for Congress – a CRS report by Christopher M. Blanchard, Coordinator Specialist in Middle Eastern Affairs, Jeremy M. Sharp, Coordinator Specialist in Middle Eastern Affairs,
September 12, 2013.
12
13
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în Hezbollah modalitatea de a pune presiune pe Israel în încercarea lor de a-și atinge
interesele în regiunea Orientului Mijlociu.
Există evaluări16 conform cărora Iranul susține regimul sirian prin finanțare,
arme și luptători, pe baza unor vechi acorduri de apărare dintre cele două țări. Unii
afirmă că Iranul a pus la dispoziția regimului lui Assad consultanți militari și membri ai
Corpului Gărzii Revoluționare Islamice, lucru fără precedent. De asemenea, Iranul ar
fi convins militanții Hezbollah să se implice direct în conflict, de partea președintelui
Assad, prin desfășurarea de efective ale milițiilor șiite irakiene. În general, experții și
oficialii sunt de acord că Teheranul aprovizionează substanțial cu armament trupele
guvernamentale siriene. Nici sursa, nici valoarea acestor livrări nu este cunoscută.
Uniunea Europeană și NATO - Statele UE au admis că regimul Assad se
face vinovat de atacul cu arme chimice din 21 august 2013 și au cerut o reacție
internațională ”clară și fermă”. În ceea ce privește, însă, tipul acestei reacții, există
dezacorduri vizibile iar scenariul unei intervenții militare provoacă neîncredere. În
consecință, nu se profilează o operațiune împotriva Siriei sub egida UE sau a NATO.
Liderii europeni au subliniat importanța ONU, susținând că nicio acțiune împotriva
guvernului de la Damasc nu trebuie luată înaintea raportului acestei organizații privind
atacul cu arme chimice. Conform Departamentul de Stat american17, următoarele țări
și-au manifestat ”public și direct” susținerea în favoarea unei intervenții militare:
Albania, Kosovo, Danemarca, Franța, Polonia, România și Turcia. Franța pare a fi
unica țară membră a UE care ar putea lua în considerare participarea la o astfel de
intervenție militară, deși a declarat că nu va acționa singură.
Turcia - Încă din 2011, premierul Erdogan a solicitat o intervenție a Națiunilor
Unite. Turcia a afirmat că ”va lua parte” la orice coaliție internațională împotriva
Siriei, care nu va trebui să fie doar o acțiune de o zi, pe sistemul ”atacă și retragete”, ci va trebui să oprească baia de sânge și să slăbească regimul până când acesta
va ceda18. Lăsând la o parte preferința lui Erdogan pentru o reacție militară americană
fermă, tipul și obiectivele Turciei rămân neclare. E drept, această țară găzduiește o
importantă bază militară a NATO însă există serioase sensibilități și vulnerabilități
potențiale față de țările vecine și de comunitatea kurdă din regiune care ar putea
afecta participarea directă la o eventuală operațiune militară. Erdogan însuși nu s-a
exprimat clar în privința modului în care Turcia ar urma să fie implicată, afirmând
că ”în funcție de circumstanțe”, se va stabili dacă va fi vorba de ”participare
militară directă sau doar de susținere logistică”19. Opoziția de la Ankara a avertizat
în legătură cu riscurile unei intervenții militare și a insistat că, în conformitate cu
legislația națională, utilizarea spațiului aerian sau terestru turc de către trupe străine
necesită autorizarea Parlamentului. Este de menționat faptul că, în 2003, acesta a
votat împotriva invaziei americane împotriva Irakului de pe teritoriul Turciei.
16
17
18
19

“Iranian Strategy in Syria”, by Will Fulton, Joseph Holliday, and Sam Wyer, May 2013.
U.S. Department of State Daily Press Briefing, September 5, 2013.
Umit Bektas, “Turkey adds troops, weapons on southeastern border with Syria,” Reuters, September 8, 2013.
CRS Report R41368, Turkey: Background and U.S. Relations, by Jim Zanotti.
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Statele arabe - Până recent, Qatar-ul a susținut ferm Frăția Musulmană
siriană în exil, precum și alte grupări cu orientare islamistă. Se pare, însă, că această
susținere este re-evaluată. Arabia Saudită a adoptat o atitudine mai rezervată. Există
analize conform cărora entități private din statele arabe din Golf continuă să susțină
logistic și politic grupările extremiste din Siria. Egiptul, unde s-a instalat un regim
militar după răsturnarea de la putere a președintelui Morsi, ar fi și mai puțin înclinat
decât Arabia Saudită să-i susțină pe rebelii sirieni islamiști sunniți. În declarațiile
publice, numeroase state arabe sunt ezitante în a agrea o posibilă intervenție militară
în Siria. Totuși, la 27 august a.c., Liga Arabă, a solicitat Consiliului de Securitate
al ONU să ”depășească dezacordurile dintre membrii săi” și ”să ia toate măsurile
necesare împotriva responsabililor de atacul cu arme chimice”.
Israel - Statele Unite sunt conștiente că o eventuală intervenție militară
împotriva Siriei ar provoca atacuri din partea Siriei, Iranului și a Hezbollah împotriva
Israelului și a aliaților SUA în zonă (Turcia, Iordania și statele arabe din Golf).
Israelul a lansat atacuri aeriene limitate asupra Siriei în acest an, pentru a împiedica
transferul de armament către Hezbollah. În ciuda declarațiilor premierului Benjamin
Netanyahu de a vedea o reacție internațională la folosirea armelor chimice în Siria,
există unele evaluări conform cărora unii oficiali israelieni ”nu doresc răsturnarea lui
Assad”20, luând în calcul ceea ce se va întâmpla după acest moment și ”nedorind să
creeze senzația că sunt implicați în politica americană sau în războiul civil din Siria”.
Oricum, oficiali sirieni și libanezi au anunțat21 deja că, în ipoteza unei intervenții
militare americane de durată asupra Siriei care ar avea drept scop schimbarea
echilibrului de forțe, Israelul va fi o țintă. Un oficial militar israelian a estimat că
probabilitatea ca Israelul să fie atacat este destul de scăzută, deoarece adversarii săi
nu vor risca o escaladare și o extindere a conflictului dincolo de nivelul și scopul
actual22.
7. Legalitatea unei posibile intervenții militare în Siria
Una dintre caracteristicile dezbaterii privind legalitatea unei intervenții
militare împotriva Siriei a fost amestecul semantic. Justificarea a fost ambalată în
noțiuni precum responsabilitate, efect de descurajare și acțiune de pedepsire și pare a
fi, în principal, legată de gravitatea situației.
Folosirea armelor chimice împotriva civililor reprezintă o crimă atât în dreptul
comun, cât și în cel internațional. Însă ideea pedepsirii unui regim pentru acțiuni
ilegale prin recurgerea la forță este extrem de controversată.
Conform unor experți23 în drept internațional, consecința firească ar trebui să fie
Josef Federman, “With Eye on Iran, Israelis Seek US Action in Syria,” Associated Press, September 2, 2013.
Hussein Dakroub, “Hezbollah will attack Israel if strike aims to topple Assad,” Daily Star (Lebanon), August 28,
2013.
22
Joshua Mitnick, “Israel Worries Rise over a Syrian Attack,” Wall Street Journal, August 27, 2013.
23
Syria and the Semantics of Intervention, Aggression and Punishment - analysis by Carsten Stahn, EJIL: Talk!,
September 19, 2013.

20
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aceea a sesizării Curții Internaționale de Justiție în legătură cu situația umanitară din
Siria. Însă abordările juridice și instituționale par a fi fost lăsate deoparte, discursul
fixându-se pe chestiunea intervenției ceea ce, spun analiștii, reprezintă o tendință
extrem de periculoasă.
”Folosirea forței nu poate și nu trebuie să reprezinte o scurtătură pentru justiția
internațională sau o modalitate de pedepsire a vinovaților. Exemple precum Irakul
au arătat că procesul în cursul căruia este luată decizia politico-militară de a utiliza
forța nu este suficient pentru a putea examina pe deplin probele privind eventualele
acțiuni ilegale și autorii acestora. Orice extensie a conceptului de intervenție în
scopul ”sancționării” unei încălcări de normă prin acțiune militară înseamnă o
îndepărtare de la principiile ordinii juridice internaționale stabilite în urmă cu multe
decenii și ar polariza și mai mult dezbaterea. De altfel, însuși Secretarul General
al ONU24 a propus o revenire în prim plan a instituțiilor internaționale de justiție,
având în vedere dovezile rezultate în urma raportului acestei organizații privind
atacul cu arme chimice din 21 august a.c.”
8. Problema distrugerii arsenalului de arme chimice al Siriei
Deși o soluție de distrugere a arsenalului chimic pare să fi fost găsită pentru
moment, magnitudinea acestei operațiuni nu poate fi prevăzută. Ea poate dura ani,
nu elimină cu totul amenințarea utilizării unor astfel de arme și este plină de riscuri.
Statele Unite și Rusia au acordat Siriei termenul de 21 septembrie 2013, pentru a
pune la dispoziția comunității internaționale lista completă a tipului de muniție,
precum și a locației facilităților de depozitare și de producție a acesteia. Conform
planului actual, inspectorii internaționali ar trebui să se deplaseze în Siria până în
luna noiembrie, pentru o evaluare preliminară și pentru a distruge echipamentele
de producere a armelor chimice. Fiecare componentă a programului de producție a
armelor chimice ar urma să fie distrusă în afara țării, până la mijlocul lui 201425.
Damascul are opțiunea de a preda voluntar toate armele, de a le plasa întrun punct de colectare în apropiere de graniță sau într-un port de unde personalul
internațional ar putea să preia controlul asupra lor și, ulterior, să le transporte într-o
locație unde să fie distruse. Acest scenariu are avantajul că ar limita numărul și aria
de dispunere a personalului angajat într-o astfel de operațiune, însă ar presupune ca
regimului lui Assad să i se acorde beneficiul unei încrederi maxime, de vreme ce nu
ar exista posibilitatea de a verifica dacă întreg arsenalul a fost, într-adevăr, predat.
O altă opțiune ar fi o incursiune la scară largă, cu personal militarizat care
ar urma să se deplaseze la fiecare facilitate de depozitare, cercetare sau producție,
în scopul de a le proteja de forțele rebelilor sau de cele guvernamentale. Dar asta ar
United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic.
Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013. Note by the
Secretary-General, September 13, 2013.
25
Stratfor Analysis, 17 septembrie 2013.
24
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echivala cu o invazie sau o ocupație, deși, teoretic, nu s-ar concentra decât în locațiile
cu arsenal chimic. Mai mult, personalul ar fi dispersat pe o arie geografică largă, în
mijlocul zonelor de luptă, ar necesita aprovizionare cu ajutorul unor convoaie terestre
sau aeriene vulnerabile la acțiuni de ambuscadă iar operațiunile ar putea fi de lungă
durată, cu costuri foarte mari. Dincolo de riscurile acestui scenariu, o intervenție
internațională pentru a prelua controlul asupra facilităților de armament chimic ar
putea conduce la prăbușirea regimului, transferând asupra forțelor de intervenție
responsabilitatea Siriei post-Assad.
9. Concluzii: Siria – un conflict caleidoscopic în metastază26
Ceea ce ar putea părea un pattern unilateral obișnuit al politicii externe
americane – cel puțin în ultimele decenii – este, la o analiză mai atentă, o situație
cu implicații extrem de diverse, nu fără conexiuni în planul repoziționărilor geostrategice la nivel internațional.
În Statele Unite, modul în care președintele Obama a gestionat acest dosar
a stârnit critici destul de aspre, unii27 acuzându-l deschis de lipsă de leadership, și
reproșându-i faptul că decizia unei intervenții militare nu ar fi fost pregătită cum
trebuie și că nu are o strategie pentru ceea ce va urma în cazul în care Siria va depăși
”linia roșie” trasată de Washington.
Mai mult, lui Obama i se impută și faptul de a nu fi reușit să coaguleze,
împreună cu aliații săi, o coaliție internațională care să contrabalanseze, cel puțin la
nivelul percepției publice, absența unui mandat din partea Consiliului de Securitate
al ONU.
”Retorica Secretarului de Stat Kerry și a Președintelui, folosite inițial în
favoarea unei acțiuni militare, trebuie să fie mai bine echilibrată, să se adapteze
sensibilităților aliaților internaționali și să prezinte deschis ceea ce niciun înalt
oficial nu a arătat până acum: ce urmează să se întâmple în Siria și în regiune
după atacul Statelor Unite – dacă el va exista. În schimb, Administrația s-a grăbit
să desconsidere susținerea internă și internațională. Și-a justificat demersul pe
folosirea armelor chimice și pe precedentul pe care acesta l-a creat. Și numai după
aceea s-a gândit la o soluție de temporizare și a solicitat autorizarea Congresului.”28
Aceiași critici avertizează și asupra riscurilor la care atitudinea ezitantă a
Președintelui Obama a expus Statele Unite, ca unică superputere. ”Israelul amenință
că are ochii ațintiți asupra Iranului. Rusia și China spun: ”V-am spus noi!” Assad
continuă atacurile asupra civililor. Franța a fost lăsată să atârne, ca și Marea Britanie
de altfel, însă pentru rațiuni diferite. Aliații noștri arabi și Turcia nu au un drum clar
Syria’s Metastasising Conflicts, a ICG report, June, 27, 2013.
President Obama and Syria: The “Waiting for Godot” Strategy, a CSIS report by Anthony H. Cordesman, September 1, 2013.
28
President Obama and Syria: The “Waiting for Godot” Strategy, a CSIS report by Anthony H. Cordesman, September 1, 2013.
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pe care să-l urmeze. Întreaga noastră strategie în Orientul Mijlociu rămâne neclară.
(…) În situația în care Congresul nu va susține inițiativa Președintelui sau va fi
divizat, mesajul va fi și mai prost. O serie de semnale negative va însemna aproape
dezastrul. Îndoielile legate de acțiunile Statelor Unite și ale Președintelui său vor
atinge niveluri periculoase atât în rândul aliaților cât și în cel al inamicilor iar eșecul
nostru se va răspândi în Asia, în conflictul din Afganistan, în relația cu Iranul și în
efortul de a soluționa procesul de pace dintre Israel și țările arabe. Influența Statelor
Unite de a gestiona situația în statele din regiune va fi serios afectată, mesajul pe
care îl vom transmite în privința folosirii și proliferării armelor chimice va fi și mai
rău decât dacă nu am fi avut nicio reacție și, în toată această situație, noi nu avem o
strategie clară în privința războiului civil din Siria.”
De cealaltă parte, președintele Vladimir Putin a dat șah Administrației Obama
prin propunerea avansată în ultimul moment, aceea ca guvernul sirian să plaseze
întreg arsenalul său chimic sub controlul Națiunilor Unite. Într-un gest considerat cel
puțin neobișnuit pentru un președinte rus, Putin a publicat, la 11 septembrie 2013,
un editorial29 în The New York Times, demers pe care George Friedman îl etichetează
drept ”o încercare de a se adresa mai multor tipuri de public și de a exploata criza din
Siria pentru a convinge periferia rusă (în principal Europa de Est și zona Caucazului)
că țara pe care o conduce este mai puternică decât este în realitate. (…) Putin critică
excepționalismul american afirmând că ”este extrem de periculos să îi încurajezi pe
oameni să se vadă pe ei înșiși ca fiind excepționali” și adăugând că ”suntem cu toții
diferiți” și că ”nu ar trebui să uităm că Dumnezeu ne-a creat pe toți egali.”30
Tot Friedman încearcă să explice poziția Moscovei în dosarul sirian. ”Rusia
încearcă să fie țara care negociază o soluție. Și, de vreme ce soluția este neclară,
Moscova dorește ca restul lumii să vadă demersul său de preferat unei intervenții
militare conduse de Statele Unite. Rusia speră că această nouă definiție a puterii
globale va fi remarcată atât în plan intern, cât și în periferia sa căci, în curând,
se profilează a fi luate câteva decizii importante, inclusiv în ceea ce privește
Parteneriatul Estic al Uniunii Europene, iar Rusia dorește să se prezinte ca fiind
mult mai influentă decât Vestul. Cum criza politică și economică se adâncește în
Europa, iar NATO traversează o criză de identitate, Moscova ar putea beneficia
dacă ar fi percepută ca o alternativă la un Bruxelles slăbit.”31
Polarizarea atât de radicală a părților aflate în conflict în Siria face ca atât
soluția militară, cât și cea negociată, să pară dificil de pus în practică. În plus,
transformarea contextului strategic creează premisele unei escaladări a violențelor.
Un oficial american aprecia că ceea ce a fost un conflict sirian cu efecte regionale, s-a
transformat într-un război regional concentrat în Siria.
Opoziția seamănă din ce în ce mai mult cu o coaliție sunnită în care rețele
islamiste, Frăția Musulmană siriană, statele din Golf și Turcia au rolul principal.
29
30
31

A Plea for Caution From Russia, op-ed by Vladimir Putin, The New York Times, September 11, 2013.
Putin Plays Up Russian Strength, George Friedman, Geopolitical Diary, September 13, 2013.
Putin Plays Up Russian Strength, George Friedman, Geopolitical Diary, September 13, 2013.
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Tabăra pro-guvernamentală care include Iranul, Hezbollahul, Irakul și militanții șiiți
irakieni, pare și ea o alianță cvasi-religioasă. Conflictul a reaprins tensiuni în cei mai
fragili vecini ai Siriei (Irak și Liban), ei înșiși traversând recent războaie civile.
Unii analiști apreciază că, în lipsa unei soluții unanim agreate, prioritatea ar fi
renunțarea, atât de către Statele Unite cât și de Rusia, la abordarea de tip endgame.
Dacă Rusia și Statele Unite doresc să transmită un semnal de responsabilitate în
rezolvarea dosarului sirian, în primul rând ar trebui să facă eforturi pentru deescaladarea conflictului.
Pentru Moscova, aceasta ar însemna să accepte și apoi să facă presiuni pentru
transformări majore ale structurii de putere în Siria și pentru încetarea violențelor
asupra civililor.
Pentru Washington, ar presupune deplasarea accentului de la o schimbare
implicită de regim la o partajare explicită a puterii și la determinarea opoziției de
a acționa împotriva propriilor grupări armate, cu implementarea unor acorduri de
încetare a focului.
Actorii regionali au nevoie și ei, la rândul lor, de garanții. Aparenta determinare
a Vestului de a exclude Iranul de la conferințele de pace (poate și pentru rațiuni
care țineau de scrutinul prezidențial din această țară) nu va elimina rolul Teheranului
la Damasc. Niciuna dintre aceste opțiuni nu poate duce, singură, la soluționarea
conflictului. Însă, ar putea fi un început, lucru care, din ceea ce vedem astăzi, este
departe de a se întâmpla.
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LA ACŢIUNILE UNOR SUBORDONAŢI REFORMATORI
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Rezumat
Ritualurile intimidării satisfac două elemente esenţiale ce îngrijorează
autorităţile confruntate cu un subordonat care se dovedeşte nu numai în măsură
să formuleze revendicările unui număr semnificativ din membrii organizaţiei,
dar şi capabil să propună soluţii pentru rezolvarea lor. Pentru a exemplifica,
această prezentare va descrie ritualurile intimidării folosite într-o organizație să-i
spunem militară (dar nu numai), de către comandanţi, şefi cu scopul de a suprima
protestele atunci când preferă mai degrabă să intimideze indivizii reformatori
decât să canalizeze energiile organizaţiei către schimbările structurale şi personale
necesare pentru a transforma o “enclavă noncomformistă” într-o grupare coezivă
şi eficientă
Cuvinte cheie: intimidare, ritual, management, leadership, reformă,
ameninţare
THE UNWANTED REFORMER
Abstract
The ritual of intimidation satisfies two essential elements which are of concern
to authorities faced with a subordinate who proves he is not only able to formulate
demands to a significant number of members from the respective organization,
but is also capable of providing solutions for them. To illustrate this situation,
1
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the paper will address the ritual of intimidation employed in an organization, we
may call military, by the commanders and senior management with the purpose
of supressing protest when they would rather intimidate reformers than channel
the organization’s energy towards structural and personnel changes that would
allow the transformation of „nonconformist enclave” into a cohesive and efficient
group.
Keywords: intimidation, ritual, management, leadership, reform, threat

R

itualurile intimidării satisfac două elemente esenţiale ce îngrijorează
autorităţile confruntate cu un subordonat care se dovedeşte nu numai în
măsură să formuleze revendicările unui număr semnificativ din membrii organizaţiei,
dar şi capabil să propună soluţii pentru rezolvarea lor. Prima preocupare a autorităţii
este,
bineînţeles,
să
controleze
reformatorul
în
aşa fel încât să nu
MECANISME DE CONTROL
reuşească să recruteze
susţinători. Cealaltă
FOLOSITE ÎN CONDUCEREA
preocupare este de
a-şi exercita controlul
DE NIVEL MEDIU
în direcţia în care să
fie absolviţi de orice
acţiune greşită în
problema menţionată.
Indivizii în cauză trebuie controlați în aşa fel încât nici să nu continue a fi un purtător
de cuvânt în mod real, nici să nu devină un martir. Atunci când superiorii sunt
confruntaţi cu un subordonat reformator, ei îşi doresc tăcerea sau dispariţia acestuia,
oricare ar fi mai uşor de obţinut. „Autoritățile” trebuie, deasemenea, să-şi păstreze cu
grijă imaginea de conducere rezonabilă, şi ar prefera ca reformatorul să-i părăsească
mai degrabă voluntar decât să fie îndepărtat în mod oficial.
Pentru a exemplifica, această prezentare vom descrie ritualurile intimidării
folosite într-o organizaţie să-i spunem militară, de către comandanţi, şefi cu scopul
de a suprima protestele atunci când preferă mai degrabă să intimideze indivizii
reformatori decât să canalizeze energiile organizaţiei către schimbările structurale
şi personale necesare pentru a transforma o „enclavă nonconformistă” într-o grupare
coezivă şi eficientă. Se sugerează deasemenea că o organizație trece la schimbări
majore în integrarea şi acomodarea unui grup de dizidenţi numai atunci când
ritualurile intimidării nu s-au soldat cu liniştirea indivizilor care constituie „vârful de
lance” al mişcării reformiste.
Vom încerca să aducem în discuţie, în primul rând, tipul reformator care
provine de la baza ierarhiei organizației şi provoacă, necăjind ierarhia de nivel mediu
(se poate considera aici comandantul de subunitate care, într-o mare unitate, se află
la baza ierarhiei, dar și oricare alt șef din oricare altă organizație care, de asemenea,
se află la baza ierarhiei acelui domeniu).
Reformatorul ameninţă conducerea de nivel mediu în trei moduri distincte,
astfel:
278
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• Prima ameninţare este legată de veridicitatea observațiilor (și chiar a
acuzaţiilor) sale în legătură cu inadecvarea acţiunilor specifice ale conducătorilor
de nivel mediu, precum şi din cauza sugestiilor pe car reformatorul le face pentru
corectarea acestor acţiuni. În situaţia în care reformatorul are dreptate, conducătorii
de nivel mediu se vor teme că cei de sus îi vor pedepsi atunci când vor descoperi
adevărul.
• Cea de a doua ameninţare vine din învăţămintele provocării pe care o prezintă
un astfel de reformator, din cererea lui de a se acţiona, care va dezvălui forţa sau
slăbiciunea implicării, angajării conducerii de nivel mediu în organizaţie.
• În al treilea rând, provocarea reformatorului poate indica conducerii
superioare faptul că liderii de nivel mediu nu sunt în stare să-şi menţină ordinea în
propria jurisdicţie. Pentru a-şi proteja interesele proprii, conducătorii de nivel mediu
simt astfel că singura apărare împotriva subordonaţilor reformatori o constituie
intimidarea.
Ritualurile intimidării comportă două faze:
- Intimidarea Indirectă care presupune doi paşi, nulificarea şi izolarea;
- şi Intimidarea Directă care presupune de asemenea două etape, defăimarea
şi expulzarea.
FAZA I : INTIMIDAREA INDIRECTĂ
Pasul 1: Nulificarea
Atunci când reformatorul îl contactează prima oară pe şeful său nemijlocit,
acesta îl va asigura că acuzaţiile sau sugestiile făcute sunt fără valoare, rezultat
al greşitei înţelegeri sau percepţii din partea subordonatului. Superiorii (şeful), în
această fază, speră că reformatorul va fi atât de impresionat şi chiar înspăimântat de
autoritate încât va înţelege din mesajul direct că iniţiativa sa este bazată pe eroare.
De foarte multe ori, în această etapă, se invocă regulamente, ordine, dispozițiuni,
cutume etc. Dacă, oricum, reformatorul insistă, superiorii săi vor fi adesea de acord să
conducă o „investigație”. Rezultatul unei astfel de investigaţii ar trebui să-l convingă
pe reformator de faptul că acuzaţiile aduse sunt neîntemeiate, posibilităţile sporirii
eficienţei sau revederea scopurilor organizaționale nu au nici un sens, deoarece au fost
apreciate corespunzător de autorităţile competente, iar atitudinea lui este neconformă
cu cerinţele şi exigenţele organizaţiei.
Justificarea birocratică a acestor răspunsuri se axează în mod obişnuit pe
argumentul că metodele folosite în confruntarea cu aceşti „trăzniţi” şi „exaltaţi” ai
sistemului îi descurajează de la tulburarea liniştii, a rutinei funcţionale a organizaţiei
cu ideile lor trăznite sau gâlcevile lor personale.
Deasemenea, conducerea de nivel mediu foloseşte aceste ritualuri ale
nulificării pentru a stăpâni o situaţie potenţial explozivă (pentru ei sau pentru alţii din
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organizaţie), rapid şi fără mare zarvă, în scopul de a preveni o publicitate nefavorabilă,
menţinerea stării organizaţiei într-o ignoranţă comodă şi prevenirea dezvoltării unei
înţelegătoare şi îngrijorătoare audienţe la ideile reformatorului.
Mesajul explicit este: „Dumneavoastră, domnule cutare, nu ştiţi despre ce
vorbiţi, dar am luat cunoştinţă de cele raportate şi ne vom interesa de problema
semnalată”.
Continuarea mai poate fi şi ceva de genul “Domnule,(gradul)... vă raportez
că......... Pe cine raportezi tu (sau dumneavoastră într-un caz mai fericit)... şi cui?
poate veni de multe ori răspunsul în mod ironic.Membrii ierarhiei de nivel mediu
vor proceda apoi la acoperirea oricărui adevăr existent în argumentele reformatorului
care îi necăjeşte şi îngrijorează.
Puterea ritualului nulificării de a stopa protestul derivă dintr-un element inerent
birocrațiilor de orice fel, inclusiv a celor militare care sunt mult mai rigide (pentru
că sistemul militar este prin excelență unul ierarhic și birocratic), șansa totdeauna
atractivă de a scăpa (a se eschiva) de responsabilitatea personală pentru vreuna din
acţiuni. Astfel, dacă oamenii încearcă să schimbe cât de cât, în general ei nu continuă
dincolo de primul ritual, acesta fiind un proces derulat cu scopul de a anula voinţa
reformatorului şi de a permite superiorilor acestuia să a reafirme corectitudinea
înțelepciunii colective a organizaţiei, în timp ce şterge consecinţele faptelor sale
greşite. Nulificarea oferă tocmai aşa-zisului reformator posibilitatea de a renunţa,
rămânând recunoscător pentru propriul confort sporit care i se acordă. Această
eschivă de la asumarea responsabilităţii permite reformatorului şi autorităţilor să facă
un compromis în sensul de a admite că organizaţia nu este cea mai perfectă din lume,
dar ea este totuşi una care se corectează singură.
Mai există și un alt mod de nulificare a reformatorului: relevarea
incompatibilității statutului acestuia cu „ideea” de reformă pe care o propune, întrucât
nivelul lui de competență este sub cel al cerințelor managementului organizațional
al eșalonului la care se referă. Cu alte cuvinte, comandantul de pluton nu este nici în
drept și nici în măsură să facă propuneri pentru reformarea eșalonului brigadă, ca să
nu mai vorbim de eșaloanele superioare, iar persistența în a o face îi poate fi extrem
de dăunătoare reformatorului, mergându-se chiar până la îndepărtarea lui efectivă din
cadrul organizației.
Supunerea repetată la ritualul nulificării (fenomenul “a te lovi cu capul de
perete”) se aşteaptă să convingă orice membru organizaţional sănătos că o prezenţă
sau o voce reformistă este nedorită. Se aşteaptă ca el să înţeleagă aluzia şi să înceteze
să-şi necăjească superiorii cu opiniile sale considerate a fi greșit orientate, sau, în
orice caz, deranjante. Gesturi de generozitate din partea conducerii de nivel mediu
nu sunt neobişnuite dacă individul decide să părăsească organizaţia, iar o asemenea
preocupare este în mod obişnuit sprijinită prin a ajuta reformistul să găsească în
altă parte o slujbă corespunzătoare. În astfel de situaţii se regăsesc foarte bine acele
eliminări ale reformatorului prin promovare.
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Pasul 2: Izolarea
Dacă reformatorul persistă în eforturile sale, conducerea de nivel mediu îl va
separa pe acesta de ceilalţi subordonaţi şi superiori, atenuând astfel impactul ideilor
acestuia în organizaţie şi făcând extrem de dificilă mobilizarea oricărui sprijin în
favoarea poziţiei sale.
Conducătorii de nivel mediu argumentează că această procedură reprezintă
exercitarea drepturilor sale instituţionale puse în slujba protejării organizaţiei. Această
încercare de a izola reformatorul poate fi privită de asemenea ca o demonstraţie de
forţă, ca un mod de a-şi asigura proprii superiori (dacă aceştia i-au atras atenţia) și,
în acelaşi timp, pe ceilalţi subordonaţi ai săi şi, probabil, chiar pe el însuşi că poate
menţine ordinea în propria-i jurisdicţie.
Încercările de izolare a reformatorului include închiderea canalelor de
comunicare, restrângerea libertăţii de mişcare şi reducerea accesului la resursele
organizaţiei. Dacă toate acestea nu vor neutraliza reformatorul, el va fi transferat în
cea mai puţin vizibilă poziţie din organizaţie. În aceste ritualuri, mesajul birocratic
este: „Dacă tu insişti să vorbeşti despre lucruri pe care nu le înţelegi, atunci trebuie
să te împiedic de a necăji pe ceilalţi cu nonsensurile tale”.
Refuzul sistematic de a răspunde la criticile şi sugestiile reformatorului
reprezintă o interesantă formă particulară a izolării. Această lipsă a răspunsului
este destinată a convinge reformatorul asupra lipsei de valoare a poziţiei sale. Iar
dacă acesta îşi forţează dreptul de a fi auzit, acţiunea va fi folosită pentru a crea
sentimentul unei anume neputinţe profesionale, adaptative sau de altă natură, datorită
căreia reformatorul reacţionează supradimensionat, fie pentru a se face remarcat, fie
cu scopul de a smulge un răspuns superiorilor lui. Această suprareacţie poate fi apoi
folosită pentru a argumenta imperfecţiunile psihologice ale reformatorului.
În momentul supunerii la izolare organizaţională, cei mai mulţi oameni încep
să privească ca o greşeală drumul pe care au apucat, încep să aibă remuşcări chiar
dacă în continuare sunt convinşi de crezul lor. Când un individ învaţă că acum
este momentul în care îşi poate repara silenţios drumul, în mod obişnuit face pasul
înapoi intrând în grup şi începând în linişte să participe la viaţa de organizaţie.
Atunci când realizează impasul carierei sale în organizaţie, el poate decide să o
părăsească atât de „graţios” cât este posibil, deşi poate să trăiască liniştit cu propriile
sale idei. Conducătorii de nivel mediu sfârşesc adesea prin a oferi reformatorului
ajutorul în găsirea unei noi slujbe, cu asigurarea că „numai noi dorim ceea ce este
bine pentru tine”. Cele mai multe forme de izolare sunt destinate pentru a convinge
reformatorul asupra zădărniciei încercărilor de a iniţia schimbări de vreme ce
proprii superiori l-au instruit să se preocupe el însuşi de schimbări. Reformatorul
în mod practic îşi garantează înfrângerea dacă reacţionează la o sistematică lipsă de
răspuns organizaţional înfruntându-şi superiorii prin violarea politicii sau a legilor.
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Tentaţia de a înfrunta dramatic lipsa de reacţie a administraţiei şi deseori folosind
modalităţi de autoapărare, în mare parte, îşi are originea în intensa frustraţie indusă
de convingerea reformatorului că lipsa sistematică de răspuns îi violează dreptul
fundamental al libertăţii de exprimare şi atrage după sine inducţia că este el însuşi
ineficient. Lipsa de răspuns la ceea ce reformatorul crede că este rezultatul decisiv
atât pentru el însuşi cât şi pentru organizaţie poate fi suficient de frustrant pentru a-l
determina să acţioneze, oricum nesăbuit, în legătură cu clarificarea situaţiei.
FAZA II : INTIMIDAREA DIRECTĂ
Pasul 3: Defăimarea
Dacă reformatorul refuză să rămână liniștit şi, în schimb, mobilizează sprijin
pentru poziţia sa, conducătorul de nivel mediu va începe să conteste caracterul şi
motivele reformatorului. „Atunci când metodele legitime eşuează – conducerea
de nivel mediu poate recurge la unele ilegitime sau non-legitime” cu scopul de a
intimida nu numai reformatorul, ci şi pe toţi cei care l-ar putea asculta sau l-ar putea
crede. În acest sens, conducătorul de nivel mediu deseori va denatura evenimentele
sau chiar va inventa împrejurări care să-i justifice reaua purtare.
Defăimarea urmăreşte separarea reformatorului de potenţialii simpatizanți,
atribuind aşteptărilor sale de reformă unor motive îndoielnice, care rezidă în patologic,
sau într-o crasă incompetență. Aceste trei pretexte de atac intenţionează să şantajeze
reformatorul să se supună şi să transforme compătimitorii simpatizanţi într-o mulţime
confuză de privitori sau într-o gloată furioasă care se simte plină de resentimente că
a fost indusă în eroare de reformator. Reformatorul se găseşte confruntat cu acuzaţii
despre care doar el şi acuzatorii lui ştiu că sunt fie false, fie nerelevante în raport cu
valoarea iniţiativelor sale de reformă. Reformatorul se găseşte „la mijloc”. Superiorii
lui vor folosi poziţiile lor de încredere şi responsabilitate pentru a crea impresia,
în mintea altora din organizaţie, că acuzaţiile lor de incompetenţă, interes personal
sau patologic sunt adevărate. Dacă reformatorul continuă în faţa acestor acuzaţii, el
riscă să fie văzut ca avid de putere sau iraţional. Dacă se lasă intimidat, el permite
superiorilor să învingă prin predare (renunţare la luptă).
O tactică a superiorilor este să-l acuze pe reformator că acţionează ca rezultat
al conflictelor interioare. O asemenea depersonalizare a eforturilor de reformă ale
unui subordonat (în special ale unui tânăr subordonat) permite superiorului său să se
prezinte ca un „tată” cumsecade ce trebuie să facă faţă unui „fiu” pus pe scandal, şi
blochează orice examinare a comportamentului său care ar putea releva o provocare
din partea lui. În acest fel, birocratul speră să-i convingă pe ceilalţi din organizaţie să
răspundă reformatorului ca unei persoane bolnave care are nevoie de tratament sau
ca unui copil ce are nevoie să fie îngrijit – situaţie ce-i permite să adopte rolul de „tată
bun” în raport cu alţi subordonaţi şi cu reformatorul, dacă şi când ultimul capitulează
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și admite nevoia lui de ajutor şi de orientare.
Ritualurile defăimării sunt practicate de superiori pentru a deplasa focalizarea
atenţiei de pe ei înşişi spre reformator. Superiorii speră că, acumulând suficientă
îndoială asupra motivelor, intenţiilor şi personalităţii reformatorului, destui oameni
din organizaţie vor gândi că „unde există fum, trebuie să existe şi foc”. Mesajul
acestui ritual este: „Nu-l asculta (nu-i asculta mesajul) pentru că nu poţi crede o
persoană ca el”.
Asemenea ritualurilor nulificării şi izolării, ritualul defăimării este atât un
scop în sine cât şi un preliminar al ritualului final al expulzării. Superiorii speră
că, ameninţând că vor distruge reputaţia reformatorului şi caracterul său, acesta se
va retrage în linişte şi pasivitate sau va părăsi organizaţia. Dacă totuşi reformatorul
continuă eforturile sale, superiorii vor pregăti terenul pentru expulzarea lui.
Dacă se recurge la ritualul defăimării, ţinta lui este, fireşte, un reformator şi
nu pur şi simplu un noncomformist sau deviant. Superiorii săi n-ar avea nevoie să se
angajeze în tactici publice de intimidare dacă n-ar exista substanţă în provocarea ce le
este adresată. În mod cert, validitatea iniţiativei de reformă este cea care-i conduce pe
superiori să încerce să distrugă credibilitatea reformatorului. Dacă această distrugere
a credibilităţii reformatorului în faţa colegilor, subordonaţilor şi conducerii superioare
este condusă eficient, ceilalţi din organizaţie vor abandona cauza reformatorului iar
el poate fi uşor eliminat ca un membru indezirabil al echipei organizaţionale intacte.
Pasul 4: Expulzarea
Atunci când nici nulificarea, nici nebăgarea în seamă, nici izolarea, nici
defăimarea nu-l pot linişti pe reformator sau nu-l pot forţa să se „retragă voluntar” din
organizaţie, conducerea de nivel mediu urmăreşte să obţină o decizie oficială pentru
demiterea lui. Dacă aceasta este încununată cu succes, pot fi atinse trei obiective.
Evident, expulzând reformatorul, superiorii lui îl vor priva de orice aderenţi reali
sau potenţiali şi vor slăbi orice opoziţie faţă de autoritatea lor. O demitere oficială
serveşte ca avertisment pentru alţi posibili reformatori că managementul de nivel
mediu are puterea şi autoritatea necesară pentru a elimina pe cei ce creează încurcături
(tulburări). În sfârşit, actul expulzării – un verdict de nepotrivire – susţine aprecierea
că reformatorul este o persoană imorală sau iraţională.
Fireşte, conducerea de nivel mediu ar prefera ca reformatorul să se retragă
voluntar. Şefii doresc să evite procedurile formale ce adesea acompaniază o cerere
oficială de demitere, pentru că acuzatorul (superiorul) poate fi analizat la fel de atent
ca şi acuzatul, dacă persoana acuzată doreşte să profite de ocazia favorabilă ce i
se oferă. Ritualul de expulzare implică transmiterea formală a probelor, păstrarea
înregistrărilor, stabilirea uni corp de investigaţie independent, dreptul la interogatorii
în contradictoriu, toate acestea fiind în măsură să pericliteze imaginea managerilor
ca slujitori rezonabili şi oneşti ai organizaţiei, care muncesc din greu. Procedurile
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demiterii oficiale sunt deseori evitate de conducerea de nivel mediu întrucât aceasta
implică faptul că organizaţia a eşuat şi că ei, în particular, s-au arătat a nu fi în stare
să menţină ordinea.
Ciclul ritual: Absoarbe şi distruge
Intimidarea indirectă încearcă să absoarbă acuzaţiile şi sugestiile reformatorului,
în primul rând prin privarea lui de eficienţă sau validitate şi apoi prin tratarea lui ca şi
cum ar fi o „persoană invizibilă”. Ea încearcă de asemenea să absoarbă protestul prin
epuizarea psihologică sau fiziologică a reformatorului în aşa fel încât acesta să ajungă
să se îndoiască de propria sa experienţă a realităţii, de capacitatea sa de a îndeplini
sarcinile ce-i revin şi de semnificaţia sa. Superiorii speră că reformatorul va ajunge
să creadă că sarcina pe care şi-a asumat-o este omeneşte imposibilă şi că oboseala şi
confuzia pe care le resimte sunt rezultatul inabilităţii sale de a accepta natura umană
aşa cum este. Pe scurt, ei speră că reformatorul se va simţi atât de inadecvat încât va
fi mulţumit de angajarea în continuare în organizaţie, în orice condiţii.
Intimidarea directă încearcă să distrugă protestul prin distrugerea caracterului
reformatorului (defăimare) sau, dacă este necesar, a poziţiei sale în organizaţie
(expulzare). Intimidarea directă reprezintă încercarea activă a managerului de nivel
mediu de a distruge reformatorul ca o sursă legitimă de plângeri şi de sugestii şi să
terorizeze, dacă este necesar, alţi membrii ai organizaţiei. Ritualurile de defăimare
creează o persoană „rea”, permiţând organizaţiei „bune” încă o dată să-şi păstreze
rangul şi să beneficieze de proprietăţile curative ale solidarităţii când reformatorul
este eliminat din sistem. În acest sens, ritualul distrugerii persoanei precede, în mod
necesar, distrugerea locului ei în organizaţie. În rezumat, Figura nr. 1 redă ciclurile
specifice ale ritualurilor intimidării. Ciclul 1 este cel mai preferat de toate organizaţiile
iar Ciclul 4 este cel mai puţin preferat. Ciclul 2 este mai preferat Ciclului 3.
NULIFICARE
IZOLARE

RETRAGERE VOLUNTARĂ

DEFĂIMARE
EXPULZARE

RETRAGERE INVOLUNTARĂ

Figura nr. 1 Ciclurile ritualului intimidării
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IMAGINEA REFORMATORULUI
În cursul acestei discuţii, m-am referit la individul ce este subiect al ritualurilor
intimidării ca la un reformator, termen generic pentru orice membru organizaţional
care preferă mai degrabă să-şi exprime părerea decât să nu o facă atunci când este
confruntat cu ceea ce el consideră a fi o situaţie de deteriorare sau imperfecţiune
organizaţională.
Exprimarea este definită ca: „orice încercare de a schimba mai degrabă decât
de a scăpa dintr-o situaţie de fapt care ridică obiecţii, fie prin petiţie individuală sau
colectivă către managerul direct responsabil, fie prin apel la o autoritate superioară,
cu intenţia de a forţa o schimbare în conducere, sau prin variate tipuri de acţiuni şi
proteste inclusiv acelea menite să mobilizeze opinia publică”.
Prin urmare, în sensul în care este folosit aici, termenul „reformatorul” include
sensuri variate conţinute în denumiri diferite, dar nu intenţionează să includă sensurile
termenului de „agent de schimbare organizaţional”. Prin urmare „reformatorul” se
referă la orice membru care acţionează, indiferent în ce mod şi pentru ce motiv, să
modifice structura şi modul de funcţionare a organizaţiei, când lui nu i-a fost formal
delegată autoritatea de a institui schimbarea.
De ce funcționează intimidarea?
În principiu organizaţia este cea care are puterea să definească „reformatorul”
ca atare şi să ataşeze stigmatul multor indivizi bine intenţionaţi care nu se văd ei
înşişi într-un rol – protest. Este frecvent cazul când un reformator potenţial gândeşte
despre sine însuşi numai ca la un membru loial al organizaţiei şi care munceşte din
greu, care încearcă pur şi simplu ca lucrurile să meargă „mai bine”, care doreşte
să fie „înţeles” de către superiorii săi foarte ocupaţi, dar bine intenţionaţi. Totuşi,
din momentul în care superiorii încep ritualul defăimării, cei mai mulţi indivizi
realizează în mod obişnuit că, cel puţin în ochii superiorilor, reprezintă o ameninţare
pentru ordinea stabilită.
Reformatorul intern este vulnerabil la toate ritualurile intimidării pe care o
anumită organizație le are la dispoziție. Reformatorul din afara unei organizaţii este,
în mod obișnuit, vulnerabil numai la ritualurile de nebăgare în seamă, nulificare
şi izolare (sub forma unei lipse sistematice de răspuns) şi defăimării, cu excepția
cazului în care organizația pe care o provoacă este în stare să preseze organizația din
care face parte reformatorul să recurgă la intimidare în locul ei.
Autoritățile din organizațiile formale sunt rareori direct provocate de către
subordonați, majoritatea indivizilor nu-şi permit să exprime judecăți împotriva
superiorilor lor. Credința în înțelepciunea şi în puterea oamenilor din vârf servesc
pentru a-i face pe cei mai mulţi indivizi să păstreze tăcerea asupra plângerilor lor
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privind „status-quo”-ul şi asupra ideilor lor (dacă au vreuna) de mărire a eficienței
organizaționale. Subordonații, în general, nu solicită, ca parte a aranjamentului lor
contractual organizațional, puterea de a-i face pe superiori să dea seama de acţiunile
lor în modalităţi directe şi continue. Aşa că ritualurile intimidării sunt considerate a fi
un resort de ultimă instanță rezervat membrilor organizaționali care rezistă, indiferent
din ce motive, la mecanismele obișnuite de control social.
Reformatorul ca băiat rău
În fapt, puterea absorbirii şi distrugerii protestului decurge, în mare măsură,
din frecvența lor de folosire de către organizație. Invers, dacă mai mulţi membrii ar
fi doritori să-şi transforme variatele lor insatisfacții în activităţi reformiste, ritualurile
intimidării şi-ar pierde mult din putere.
Pentru a înțelege eficacitatea intimidării organizaționale (care este, de fapt,
exercitate de către liderii organizației, în conexiune cu membrii ei), trebuie să
examinăm motivele pentru care colegii şi subordonații nu-l sprijină pe reformator,
îşi retrag sprijinul sau chiar rezistă activ la eforturile lui. Rezistența lor activă sau
pasivă poate indica o dorinţă puternică sau o luptă pentru interesele limitate pe
care le oferă o organizație (beneficii materiale sau status, putere sau prestigiu, un
oarecare confort – sau chiar dependență). Ea poate de asemenea arăta că ei se percep
pe sine ca fiind puși într-o lumină defavorabilă de entuziasmul reformatorului şi
de activitățile sporite în direcția urmăririi unor obiective organizaționale prezente
sau schimbate. Unii dintre membrii organizației pot crede că, în mod inevitabil,
eforturile reformatorului vor avea succes şi se tem de implicațiile acestuia pentru
poziția lor în organizație. Dacă reformatorul are succes în convingerea conducerii
de vârf să investigheze „locomotiva” organizațională, mulţi se pot teme că această
analiză atentă a performanței pârților îi va găsi cu lipsuri. Pe de altă parte, în cazul
în care reformatorul reuşeşte să pună mâna pe frâiele puterii, colegii şi subordonații
se pot teme că, dacă ei nu se pot conforma zelului lui în urmărirea atât a obiectivelor
organizaționale noi cât şi a celor vechi, acesta îi va readuce la pozițiile lor prezente.
Se pare că, frecvent, în mod practic, fiecare, cu excepția reformatorului, are
o miză personală în prezentarea plăsmuirii complicate a organizației, chiar dacă
condiţiile din organizație sunt, în fapt, nesatisfăcătoare pentru toți, cu excepția
câtorva membrii ai elitei. Se poate spune că subordonații dintr-o organizație specifică
unui sistem ierarhic (în speță organizația militară, dar nu numai), rezistă activ sau
pasiv inițiativelor de reformă ale unui coleg pentru că durerea status-quo-ului este
mai puţin intensă decât teama lor de necunoscut.
În general, reformatorul se găseşte el însuşi inițial cu puţin sprijin, întrucât
există o acceptare implicită a ordinii birocratice în societatea noastră şi pentru că
mulţi oameni găsesc că este dificil şi impropriu să pui sub semnul întrebării acţiunile
autorității. Majoritatea oamenilor din organizație nu sprijină de loc reformatorul
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sau îl părăsesc la prima ocazie nefavorabilă, întrucât ei cred că el va pierde lupta
cu autoritatea instituţională, iar ei vor să fie cu învingătorul. Mai mult, majoritatea
oamenilor acceptă condiţii organizaționale neconforme, pe baza argumentului
consimțământului tacit, şi refuză sau retrag sprijinul pentru reformator, spunându-i
că acesta este liber să plece în altă parte dacă nu-i place unde este. Nu se schimbă
organizația după cum vrea el, chiar dacă el, în principiu, ar putea să aibă dreptate.
Colegii şi subordonații pot rezista de asemenea reformatorului pentru că ei îl
suspectează de comitere a păcatului de neiertat al mândriei exagerate (orgoliului). Ei
pot ajunge să creadă că, luându-şi asupra lui sarcina de a judeca organizația şi liderii
ei, el acționează, trecând peste un sistem de valori în care ei încă mai cred, doar pentru
de a-şi face singur dreptate. Aceia care doresc să-l părăsească pe reformator pe acest
temei, folosesc adesea, ca date de suport, eforturile persistente ale reformatorului în
confruntarea cu ritualurile defăimării.
Întrucât plecarea reformatorului este de obicei asociată cu o reducere imediată
sau o eliminare a unui conflict deschis care, în schimb, reduce tensiunea în organizație,
membrii se pot înfășura ei înșiși în pătura organizațională spunându-şi că el a fost
sursa tuturor problemelor apărute. Când tensiunile emoționale se diminuează,
majoritatea membrilor experimentează, în consecinţa, un angajament continuu faţă
de organizație şi se întorc la munca lor cu o vigoare reînnoită. Pentru acei membrii
organizaționali care continuă să aibă unele îndoieli cu privire la vina reformatorului,
teama de represalii împotriva „simpatizanților” le temperează de obicei entuziasmul
pentru cauza reformatorului.
„CARPE DIEM”
Nu este posibil aici să facem mai mult decât să ridicăm o problemă care vizează
două aspecte şi anume: dacă nu cumva ar trebui să se schimbe organizațiile din
interiorul lor sau dacă nu ar trebui să se încerce crearea unor organizaţii alternative.
Organizaţii formale mari vor continua să existe mult timp iar membrii lor vor trebui
să găsească modalităţi de a le face mai democratice, întrucât realmente nu mai există
loc unde să fugi de ele.
Reformatorul serios ar trebui să fie pregătit să profite de crizele organizaționale
şi de schimbările majore din cadrul acestora. El trebuie să învețe cum să recunoască,
să expună şi să facă concrete acele aranjamente impuse care nu rezolvă satisfăcător
probleme critice. Aceasta, deoarece, într-o situaţie de criză, organizația este deschisă
soluțiilor pentru problema de bază a supraviețuirii. Membrii organizației vor fi gata
să adopte noi structuri care promit să ușureze incertitudinea şi anxietatea generate de
criză. Dacă organizația a devenit slabă în interior, dacă conține corupție şi indolență
la variate niveluri, dacă organizația este supusă unor presiuni externe consumatoare
de energie, dacă elitei organizaționale îi lipsesc resursele sau voința de a iniția
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schimbări esenţiale pentru supraviețuirea organizațională sau pentru dezvoltarea
acesteia, atunci organizația ar putea fi gata pentru reforme încununate de succes din
interior. O asemenea organizație s-ar putea să nu fie capabilă de administrare cu
succes a ritualurilor intimidării.
Reforma organizațională internă este un proces dificil din cauza reformei
privită ca o revoluţie constructivă, şi aceasta prin autoamăgirea noastră cu privire
la ușurința restructurării societăţii umane. Viața reformatorului nu este deloc una
ușoară. Dar nici nu este nevoie să se simtă condamnat din start de inevitabilitatea
succesului ritualurilor intimidării mobilizate împotriva lui .
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TREI POSIBILE TEME DE REFLECȚIE
PENTRU VIITORII DIPLOMAȚI
Lect. univ. drd. Marian COVLEA1
Rezumat
Vom comenta din perspectiva istoriei și izvoarelor dreptului diplomatic
următoarele trei afirmații: 1. Nici o înrobire nu este mai înjositoare decât aceea
asumată de bunăvoie. [Seneca]; 2. Nu este destul să ai capabilități mari; trebuie să
știi să le și folosești cumpătat. [La Rochefoucauld]; 3. Este trist să observi că ‘’un bun
patriot’’ își închipuie că trebuie să fie inamicul restului lumii. [Voltaire]
Acestea sunt 3 învățăminte ale trecutului care se pot desprinde din istoria
omenirii pentru serviciul diplomatic românesc actual.
Cuvinte-cheie: diplomație, reflecție, învățăminte‚ istorie

THREE POSSIBLE ISSUES OF REFLECTION FOR THE FUTURE
DIPLOMATS
Résumé
Nous commenterons trois affirmations de perspective de l’histoire et des
origines du droit diplomatique : 1. Aucun asservissement n’est pas plus dégradant que
celle qui a été assume volontiers. [Seneca]; 2. Il n’y a pas assez d’avoir des grandes
capacités ; il faut savoir les utiliser avec une certaine mesure. [La Rochefoucauld]; 3.
C’est triste d’observer qu’un bon patriote s’imagine qu’il doit être l’ennemi du reste
du monde. [Voltaire]
Ces sont trois enseignements du passe qui peuvent résulter de l’histoire du
monde pour le service diplomatique roumain.
Mots-clefs : diplomatie, réflexion, enseignements, histoire

1. Nicio înrobire nu este mai înjositoare decât aceea asumată de bună-voie

A

ceastă idee poate fi ilustrată prin două adagii: “Cine știe să moară nu va fi
rob niciodată” [Seneca], ceea ce înseamnă că celui căruia îi dispare frica

ancestrală, atavică, de moarte, îi dispare și frica de a se elibera de robie și astfel
putând a trăi liber; și “Oamenii nu sunt prizonierii sortii, ci ai propriilor minți” [Franklin
1
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D. Roosevelt],2 ceea ce înseamnă că prizonieratul propriei minți, ignoranța, incultura,
lipsa de educație și de informații, prostia, susceptibilitatea și sensibilitatea la zvonuri,
la propagandă și la reclame, închipuirile, prejudecățile, sentimentele negative (ura,
invidia, gelozia), tendința spre o viață ușoară, delațiunea, defetismul, pesimismul,
fatalismul, frica etc., într-un cuvânt, automanipularea, reprezintă jugul cel mai mare
și cel mai greu de înlăturat, pentru că vine din interiorul nostru. Toate acestea pot
conduce și la comportamente mult mai periculoase, cum ar fi pactizarea cu inamicul
și trădarea. Toate acestea îi fac pe cei în cauză să primească de bună-voie (aproape
să-l ceară!), să poarte și să nu fie în stare să arunce de pe grumaz jugul robiei. Un
bun exemplu este comunismul, mai ales în varianta lui bolșevică, internaționalistă,
globalistă avant-la-lettre, pe care majoritatea populației românești l-a acceptat cu
ușurință, în mod natural, având în vedere trăsăturile sale psihologice specifice, bine
descrise și argumentate de Constantin Rădulescu-Motru în scrierile sale.3 Rezultatele
le vedem și la aproape 24 de ani de la Revoluția din 1989: paternalismul, colectivismul,
lipsa de apetit pentru competitivitate, independență și responsabilitate în luarea
deciziilor și asumarea consecințelor lor, imitarea unor modele străine tembele și
păguboase etc. Orice exploatare socială și națională, orice oprimare și orice dictatură
pe aceste elemente se bazează și se dezvoltă. Dealtfel, complicitatea între călău și
victimă reprezintă cea mai paradoxală și tenebroasă dimensiune a psihicului uman,
demonstrată de numeroase cercetări științifice și de realități: oamenii se aliază cu
guvernanții sau ocupanții străini, oricât de ilegitimi, imorali, corupți și criminali ar
fi aceștia, împotriva concetățenilor lor, adică împotriva celor care suferă la fel ca ei!
Delațiunea nejustificată și răutăcioasă, trădarea, parazitismul social și beneficierea de
protecție socială nemeritată sunt doar patru exemple care îmi vin acum la îndemână.
Din cele mai vechi timpuri, istoria Israelului (rob eliberat din Egipt, Babylon
și Persia), Greciei și Macedoniei (experiența lui Alexandru cel Mare), Romei Antice
(distrusă de subversiunea creștină, de incapacitatea sa administrativă internă datorată
extinderii teritoriale excesive și de loviturile barbarilor), confruntările militare
din Evul Mediu și din epoca modernă și contemporană, marile imperii coloniale
(portughez, spaniol, francez, olandez, belgian, italian, englez, german, rus etc.), noile
imperii globale (american), dar nu numai, arată că rareori popoarele se supun de bunăvoie (cazul evreilor plecați în Egipt în robie în mod voluntar pe vremea Patriarhului
Iacov este și exemplar, și de excepție), iar diplomații au promovat interesele țărilor
și popoarelor lor, opunându-se aducerii în robie a acestora.4
2. Nu este destul să ai capabilități mari; trebuie să știi să le și folosești cumpătat

Popular se spune: S-a născut talent, dar a murit speranță!, cu referire mai ales
la fotbaliștii care promit mult de mici, au talent (de obicei în manevrarea cu abilitate
2
3
4

http://www.loribalogh.ro/2012/12/maxime-si-cugetari-despre-robie/
Sufletul neamului nostru. Calităţi bune şi defecte (1910), Psihologia poporului român (1937), etc.
Dumitru MAZILU, op. cit., p. 21.
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a balonului: dribling, jonglerii etc.), dar se pierd pe parcurs, din diferite motive
obiective sau subiective. Este ceea ce Jose Antonio Marina denumește inteligența
eșuată în celebra sa carte5, în condițiile în care valoarea se măsoară nu prin nivelul
atins, ci prin progresul realizat.
În politica internațională, în dreptul diplomatic și consular și în diplomația
apărării, folosirea înțeleaptă și cumpătată a capabilităților deținute înseamnă
profesionalism și competență, patriotism, flexibilitate, urmărirea consecventă,
neabătută a interesului național, alianțe cu țări și organizații puternice după principiul
win-win (do-ut-des)6, respect reciproc și egalitate în drepturi.
De regulă, diplomații sunt personalități cu însușiri deosebite, care îi impun în
viața națiunilor proprii și pe scena internațională.
Cercetarea evoluțiilor din epocile anterioare ne îngăduie să constatăm că au
existat diplomați care și-au valorificat însușirile deosebite cu care erau înzestrați
nu în slujba țelurilor nobile ale umanității, ci pentru a justifica actele agresive ale
puternicilor zilei7, nu în folosul propriilor națiuni, ci împotriva acestora, prin trădare.
3. Este trist să observi că “un bun patriot” își închipuie că trebuie să fie
inamicul restului lumii
De la bun început, trebuie afirmat răspicat, fără teama de a greși și fără vreo
reținere cauzată de eventuale ipocrizii sau timorări, că patriotismul (dragostea față
de patrie, de pământul ei) și naționalismul (ca dragoste față de propria națiune, de
propriul neam) sunt arhetipuri psihologice general-umane ancestrale, sănătoase și
universale, sunt sentimente naturale, firești, onorabile, două filiere de drept pe baza
cărora se stabilește cetățenia (dreptul pământului în America de Nord și dreptul
sângelui în Europa) și chiar obligații legale în sensul tuturor reglementărilor interne
și internaționale.
Pe cale de consecință, apărarea națională, dreptul popoarelor la o viață pașnică
pe arena internațională este prevăzută și în Carta ONU, care instituie în chiar art. 1
(Scopurile Națiunilor Unite) principiul interdicției utilizării forței sau amenințării
cu forța, iar în Cap. 6 (Rezolvarea pașnică a diferendelor dintre state), art. 33 și
următoarele, obligativitatea statelor de a-și rezolva diferendele dintre ele pe cale
pașnică. Totuși, se justifică folosirea forței în relațiile dintre state doar în 4 situații
de excepție:
- Recurgerea la forță, sub conducerea Consiliului de Securitate însuși (folosirea
colectivă a forței), în caz de escaladare a unui conflict (art. 39);
- În caz de atac din partea altui stat, se poate acționa în autoapărare, considerată
legitimă (art. 51);
- Pentru eliberare națională, de sub ocupație colonială (motiv sau temei care nu
5
6
7

Inteligența eșuată. Teoria și practica prostiei, Editura Polirom, 2006.
Din latină: Dă-mi să-ți dau; reciprocitate, avantaj reciproc.
Dumitru MAZILU, op. cit., p. 22.
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mai este de actualitate în relațiile politice internaționale);
- Pentru impunerea unor decizii ONU.
Deoarece atacul preventiv, pentru preîntâmpinarea unei agresiuni, este interzis
fiind considerat ilegal în dreptul internațional, SUA au creat o a cincea situație
“legală”, și anume atacul preemtiv8, așa cum a fost aplicat împotriva Irakului în anul
2002 pe baza unor temeiuri dovedite false (deținerea de către Irak a unor arme de
distrugere în masă).
Marele Voltaire, prin adagiul său, transmite diplomaților mesajul ca, în
activitatea lor, să nu contrapună interesele naționale intereselor generale ale Lumii9,
să înțeleagă locul ce revine intereselor naționale în contextul relațiilor internaționale.
Voltaire aprecia că popoarele nu pot trăi în izolare și nici în conflict cu celelalte
popoare; astfel, diplomații găsesc în spusele marelui iluminist francez îndemnul la
căutarea și găsirea acelor căi de cooperare și armonizare a intereselor naționale cu cele
ale celorlalte națiuni.10 Spre deosebire de jidovii rătăcitori, pedepsiți de Dumnezeu
să se împrăștie în lume pentru necredința și neascultarea lor, pentru care Ubi Bene,
Ibi Patria 11, cu sensibilitate și îndreptățire își justifica în mod constant scriitorul
Octavian Paler patriotismul spunând: “Purtăm toată viața deasupra noastră cerul
copilăriei”, “Suntem cetățeni ai lumii din România” sau “Există o singură Patrie,
restul sunt țări”.12
Desigur că patriotismul și naționalismul trebuie interpretate ca fiind valabile
și dezirabile când se manifestă în favoarea celor de-un neam cu noi și pentru Țară,
nu împotriva altora (caz în care ar friza sentimente și atitudini reprobabile cum ar fi
șovinismul, exclusivismul, iredentismul, militarismul etc.) și nuanțate în sensul că
nu trebuie extinse și asupra infractorilor, corupților, trădătorilor etc. care acționează
împotriva Țării și Poporului Român, chiar dacă cei în culpă ne sunt concetățeni. În
acest sens, președintele american Theodore Roosevelt (1858-1919, președinte între
1901-1909) este citat cu următorul adagiu semnificativ:
Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the
president or any other public official....13
Și atunci cum să nu fim de acord cu academicianul Mihail Sadoveanu,
“Ceahlăul prozei românești” (apud. George Călinescu în Istoria literaturii române de
la origini până în prezent, Editura Fundațiilor Regale, București, 1941) când afirmă
Conceptul nu este încă indigenizat în dicționarele limbii române, de aceea sensurile sale sunt diferite în literatura
de specialitate; încercând o traducere, putem spune că atac preemptiv este un atac din fașă al adversarului care, deși
încă nu s-a manifestat pe față, are intenția clară de a ataca dacă este lăsat. Certitudinea este dată de surse credibile,
concordante (și desigur verificate) de intelligence.
9
Dumitru MAZILU, op. cit., p. 22.
10
Dumitru MAZILU, op. cit., p. 22.
11
Unde mi-este bine, acolo mi-e patria, din http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_phrases_(U), accesat pe 4
februarie 2013.
12
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=101051 accesat pe 5.02.2013.
13
Patriotismul înseamnă să ții partea Țării, nu a președintelui sau a oricărui alt demnitar sau funcționar public,
http://www.goodreads.com/quotes/147358-patriotism-means-to-stand-by-the-country-it-does-not, accesat pe 3 februarie 2013.
8
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că:

„Patriotismul nu înseamnă ura împotriva altor neamuri, ci datorie către
neamul nostru; nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci
îndemnul să devenim un popor vrednic.”14
În sensul stabilirii unor relații bune cu frații, cu ceilalți concetățeni (conaționali),
ca niște buni patrioți, ne povățuiește însuși Domnul Iisus Christos: Aţi auzit că s-a
zis celor de demult: „Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu
însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi
cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine
va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă îţi vei aduce darul
tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă
darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi,
venind, adu darul tău. Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca
nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat
în temniţă. Adevărat grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel din
urmă ban.15
Un alt titan al literaturii române, genialul Mihai Eminescu, a avut o atitudine mai
intransigentă, atât în poezie (Doina), cât și în gazetărie (ziarul conservator Timpul),
dar această atitudine mai dură poate fi ușor înțeleasă și justificată prin constrângerile
și dificultățile epocii istorice respective pentru Țările Române: sfârșitul secolului
XIX.
Probabil cel mai fierbinte punct din gazetăria eminesciană este cel denumit
generic „chestiunea izraelită“, tematică ce naşte şi astăzi aprigi dezbateri. Contextul
istoric este simplu. Până la Congresul de la Berlin, din 1878, articolul 7 din Constituţie
prevedea că „numai străinii de rit creştin vor putea obţine naturalizarea“. Odată cu
întâlnirea din actuala capitală a Germaniei, României i s-a cerut renunţarea la această
prevedere, în schimbul recunoaşterii independenţei statale. În acest punct, ideile
politice ale lui Eminescu au intrat în conflict cu cele ale reprezentanților ţării, supuși
la rândul lor presiunilor externe.
Primii vizaţi: evreii şi grecii
Potrivit gazetarului, realităţile sociale şi economice ale vremii nu impuneau
acordarea cetăţeniei române evreilor. Această idee era susţinută printr-o ipoteză,
în care cronicarul încerca să explice cum în ţările de unde au emigrat, evreii au
fost împiedicaţi să practice meşteşugurile şi au fost astfel constrânşi să se ocupe
cu negoţul şi specula. Tot Eminescu afirma că influenţa nefastă a evreilor asupra
societăţii româneşti s-a datorat faptului că ei s-au manifestat ca o structură străină
şi dușmănoasă „întrebuințând în locul cuțitului şi pistolului băuturi falsificate cu
14
15

http://www.citatepedia.ro/index.php?id=5588 accesat pe 7 februarie 2013.
Biblia, Evanghelia după Matei, 5:21-26.
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otrăvuri“.
„Solidari între ei, înţelegându-se şi contractând într-o limbă neînțeleasă
pentru poporul nostru, judecându-şi conflictele înaintea rabinilor, au format o naţie
în naţie, un stat în stat şi un stat duşman existenţei noastre, având în vedere ruina şi
pierderea populaţiunilor noastre“,16 nota cronicarul.
Cel mai important element ideologic desprins din această teorie este cel
cunoscut sub denumirea de „teoria păturii superpuse“. Potrivit lui Eminescu,
popoarele se diferențiază unele de celelalte prin trăsături psihice bine precizate. Sub
influența determinismului riguros care domina epoca şi din care poetul s-a inspirat
masiv, caracterul oamenilor este strict determinat de înaintaşi, prin moştenire. Astfel,
interacţiunea diferitelor popoare este o confruntare între mentalităţile lor diferite.
Or, afirma gazetarul, psihologia românilor este dictată de faptul că erau o naţie de
păstori, „un popor plin de originalitate şi de-o feciorească putere formată printr-o
muncă plăcută, fără trudă“.
În această calitate, românii au intrat în contact cu popoarele „bătrâne“: grecii şi
evreii. Dacă despre evrei am văzut cum scria Eminescu, grecii erau numiţi „un neam
în care s-a încuibat privirea viclenă, chiorâşă şi mioapă şi fizionomia de capră, în
înclinarea de-a avea cocoaşă.“17
Exemplarul patriot-martir Corneliu Coposu, pe linia marelui om de stat-martir
Iuliu Maniu, afirma odată: “Patriotismul este o dragoste discretă pentru Țară, o
disponibilitate de a-ți da viața pentru ea și de a nu mărturisi acest sentiment. Găsesc
că afișarea patriotismului este indecentă. Un om care simte dragostea pentru Țară,
un om care este decis ca în interesul Țării să-și sacrifice propria existență nu are să
se bată pe piept cu sentimentul acesta.”18
Această concepție a fost înscrisă de Corneliu Coposu în Statutul PNȚ-CD în
anul 1990, odată cu reînființarea partidului, sub forma principiului patriotismului
luminat, pe care îl vom prezenta în forma originală (din Statutul partidului) și
împreună cu celelalte 3 principii, în contextul acestora, pentru a înțelege lucrurile
mai bine:
Principiile şi valorile fondatorilor PNŢCD, Iuliu Maniu şi Ion Mihalache
Patru sunt principiile lăsate moștenire de fondatorii partidului: democrație
desăvârșită, patriotism luminat, morală creștină şi dreptate socială, principii pe care
noua generație de țărăniști le asumă integral. Cele patru principii reprezintă, sintetic,
scopul acțiunilor politice ale PNŢCD de la înființare până în prezent, idealurile
http://adevarul.ro/cultura/istorie/celalalt-mihai-eminescu-cronicarul-conservator1_50eff63856a0a6567e6a2e26/index.html accesat pe 7 februarie 2013.
17
http://adevarul.ro/cultura/istorie/celalalt-mihai-eminescu-cronicarul-conservator1_50eff63856a0a6567e6a2e26/index.html accesat pe 7 februarie 2013.
18
http://www.corneliu-coposu.ro/articol/index.php/681-parcalabu-adriana-amalia-corneliu-coposu-profesorul-deseniorie/ accesat pe 6 februarie 2013.
16
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pentru care s-au sacrificat sute de mii de țărăniști în perioada comunistă, şi suportul
ideologic pentru continuitatea şi unitatea partidului.
a) Democraţia desăvârşită este expresia cea mai înaltă a organizării
sistemului politic. Presupune garantarea drepturilor fundamentale, cultura dialogului
şi a negocierii, pluralism şi un stat de drept fondat pe separaţia şi colaborarea puterilor
publice. Privind la situaţia actuală a României, înţelegem cât de departe suntem de
acest ideal. Spre exemplu, proprietatea privată, dimensiune esenţială a libertăţii
umane, a fost şi este uzurpată de regimul politic instaurat după 1990: o mare parte
a proprietăţilor confiscate de comunişti nu au fost retrocedate până azi, o alta a fost
retrocedată cu preţul a milioane de procese pentru poporul român, iar o mare parte
a fost pur şi simplu furată de reţelele oligarhice. În prezent, prin mărirea exagerată a
impozitelor asupra oricăror forme de proprietate, de la cea imobiliară la cea mobiliară
şi până la pensii (care reprezintă tot un drept de proprietate), se compromite dreptul
de proprietate. Este vorba despre impunerea unor politici etatiste, instrumentul fiscal
fiind folosit în mod abuziv.
Cultura dialogului a fost înlocuită de legea celui mai puternic. Cu toate că,
aparent, există luptă democratică pentru putere, aceasta se realizează numai între
partidele acceptate de o suprastructură, în cerc închis, accesul real al cetățenilor la
actul de guvernare fiind limitat.
b) Cel de-al doilea principiu, patriotismul luminat, reflectă esența gândirii
naţionale a PNŢCD. Actul politic legitim este acela în interesul națiunii, ca familie
cu rădăcini comune în economie, cultură, religie, istorie şi tradiție, acesta fiind un
principiu identitar.
Patriotismul luminat, împreună cu celelalte trei principii, cu care interferează,
respinge extremismul de orice fel, de dreapta sau de stânga. Pe de altă parte,
patriotismul luminat respinge doctrinele libertariene, care au drept subiect politic
individul fără identitate, fără memorie, fără istorie şi fără Dumnezeu, ca simplu
subiect de producție a capitalului şi subiect de consum în cercul închis al cererii şi
ofertei.
Patriotismul luminat este o stare de spirit, o datorie civică. Actul patriotic
presupune că națiunea este un organism unic, integrator, care înglobează toate
generațiile trecute, prezente şi viitoare, şi care are un destin istoric.
c) Primele două principii se împlinesc într-un al treilea, şi anume morala
creștină. Fondatorii PNŢCD asumându-şi morala creştină au legat, pe de o parte,
acţiunea politică de credinţă şi de viziunea creştină în care omul este ființă spirituală.
Pe de altă parte, în mod echilibrat, au subsumat acţiunea politică în sfera exclusivă
a moralei creştine, fără a se substitui bisericilor creştine care sunt singurele ce au
vocaţie mistică. PNŢCD este partid creştin, dar nu confesional, îşi asumă morala
creştină, dar nu fundamentalismul politic, considerând că bisericile sunt singurele
autorităţi dogmatice, cu vocaţie mistică. Acţiunea politică se circumscrie moralei
creştine, deoarece omul este o fiinţă spirituală. Morala creştină înseamnă iubirea
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aproapelui, altruism şi spirit de sacrificiu în numele binelui, adevărului şi dreptăţii,
persoana umană având vocaţia de a trăi în comunitate şi în comuniune cu ceilalţi.
d) Principiul dreptății sociale reflectă o viziune echilibrată şi armonioasă
despre societate, omul fiind o ființă socială. Sunt respinse atât viziunile liberaliste,
cinice, potrivit cărora în societate guvernează indivizii cei mai puternici, echilibrul
fiind asigurat de o “mână invizibilă”, piaţa liberă, cât şi viziunile socialiste în care
omul este controlat de societate, definită ca masă de indivizi.
Dreptatea socială se reflectă azi în concepţia despre economie a democraţiei
creştine europene – economia socială de piaţă ‑, statul având rolul de a reglementa,
limitând tendinţele speculative ale capitalului, dar prezervând libera iniţiativă.
Cele patru principii, lăsate moştenire de fondatorii PNŢCD, înţelese şi aplicate
corelativ, reprezintă o zestre politică unică în câmpul doctrinar românesc, o formulă
sintetică, cu semnificaţii perene, care vor circumscrie acţiunile politice ale partidului
în viitor.”19
Pentru dreptul diplomatic și consular în domeniul apărării, pentru diplomația
militară, acest principiu al patriotismului luminat se interpretează și se aplică în
sensul urmăririi realizării interesului național, al obiectivelor misiunii diplomatice,
prin înaltă competență profesională, prin onestitate, bună-credință, respectul
partenerului, prin lucru în echipă (respectând toate regulile muncii de Intelligence
aplicabile) și printr-o bună comunicare cu acesta și cu Centrala, prin flexibilitate în
cadrul negocierilor cu scopul de a obține avantajul reciproc (principiul Win-Win),
știind că o soluție negociată și pașnică (realizată cu participarea partenerului și în
care s-a obținut consimțământul acestuia) este întotdeauna mai trainică și oricum
preferabilă unei soluții belicoase, urmare a unui război. Uneori, o pace strâmbă este
preferabilă unui război drept.
Astfel diplomația și diplomații își realizează deplin și cu succes menirea lor,
pentru că, nu-i așa?: atunci când armele vorbesc, diplomații tac! (ca și muzele),
pentru că Inter arma silent leges (legile sunt arme silențioase) și Inter arma silent
legati (ambasadorii sunt arme silențioase)!20
Concluzii
Neacceptarea robiei și lupta împotriva ei, folosirea capacităților în sens
constructiv, pozitiv și creativ și patriotismul luminat constituie 3 învățăminte
fundamentale din istoria, din experiența diplomației de până acum, pentru viitorul
diplomatul român din perioada actuală, caracterizată printr-un înalt nivel de
complexitate și risc.
Marile personalități ale diplomației românești, din perioade mai îndepărtate sau
mai recente, constituie pentru noi exemple și modele de urmat prin patriotismul lor
19
20

http://www.pntcdcluj.ro/despre-noi/valori/ accesat pe 5 februarie 2013.
CICERO, apud. Ioan M. ANGHEL, 1996, p. 3.
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fierbinte, prin profesionalismul, curajul, loialitatea, abnegația, spiritul de sacrificiu în
această nobilă profesiune în care activitățile de intelligence, stresul, riscul și pericolul
aferente etc. fac parte din fișa postului.
Anexă
Cele Zece Porunci ale exilatului român citite de Ion Rațiu în 1984, la Geneva
Au fost citite de Ion Rațiu în 1984 la Geneva, la primul Congres al Uniunii
Mondiale a Românilor Liberi (UMRL).
“1. Fii mândru ca eşti român. Afirmă-te întotdeauna ca atare. Suntem un popor
nobil, vechi. Civilizaţia are rădăcini adânci în pământul ţării noastre.
2. Afirmă-ţi dragostea pentru patrie de câte ori ai ocazia. Nu pentru că eşti
şovin, ci pentru că doreşti să serveşti pe cei rămaşi acasă.
3. Apără drepturile poporului român în totalitatea lui: nu regăţeni, transilvăneni,
basarabeni, bănăţeni, timoceni, aromâni, sau megleniţi. Toţi suntem români.
4. Ajută-ţi compatrioţii: din mai puţinul ce ai, dă-ţi tainul; nu-l precupeţi.
5. Susţine instituţii româneşti din diaspora oricât de modeste şi imperfecte ar fi.
6. Nu critica niciodată, nici măcar „prieteneşte“, pe românul care se străduieşte
să apere sau să promoveze cauza naţională. Fă tu mai bine.
7. Nu aduce nici o critică, nici măcar „constructivă“ semenului tău care luptă.
Critica ta să se afirme prin faptă; făcând mai mult şi mai bine decât face el.
8. Fii totdeauna conştient că gelozia, invidia şi calomnia constituie ultimul
refugiu al omului frustrat şi slab care nu mai are nici ţară şi nici poziţie în societate.
Nu te lăsa pradă acestor sentimente inferioare.
9. Opune-te numai celor care guvernează la Bucureşti pentru că ei siluiesc
voinţa poporului român. Opoziţia faţă de eforturile altor patrioţi români este irosire
de energie.
10. Fă ceva pozitiv pentru ţara ta, pentru ţara din care te tragi şi pentru
compatrioţii tăi, oricât de modest sau neînsemnat; dar fă-o în fiecare zi.”
Chiar dacă denumirea de „exil românesc“ nu se mai aplică astăzi românilor
care trăiesc în afara României (atât situația din țară, cât și din diaspora fiind foarte
diferite de cele din anul 1984), acest crez este încă actual. Subliniază, înainte de
toate, faptul că trebuie să fim mândri de ceea ce suntem și de locurile din care
venim. Vorbește apoi despre respectul de sine și despre respectul față de ceilalți. Ne
încurajează să colaborăm, să facem ceea ce putem, potrivit propriilor noastre puteri,
pentru țara noastră. Să nu criticăm eforturile celorlalți, ci să încercăm să impunem un
exemplu prin ceea ce facem și prin felul în care facem acele lucruri.
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EPISTEMOLOGIE
ȘI
INTELLIGENCE
Conf.univ.dr. M. SEBE1
EPISTEMOLOGY AND INTELLIGENCE
Abstract
A review of intelligence literature from Romania last century provides
an overview of the concerns and themes addressed by the specialists in the
field. The main topics are the history landing field and related case studies.
Up to this point there is no major paper on the theory of scientific intelligence
domain particular to Romanian historical and ideological framework, which
bear the mark of identity of this nation.
Lack of this theory of domain led to the evolution and development of
an intelligence system based mainly on the operational or practical current
activities and out of line with other competitive systems of intelligence. As a
result, this development has been marked by a certain type of agnatological
intelligence in detriment of an epistemological intelligence, necessary for all,
especially those in the operational plan.
Throughout history, these latter came to substitute, perhaps unintended,
the roles of the trinominal research-education-operational, subjugating
research and education tasks through operational, without distinguish
existence of mental maps and different knowledge cycles.
Keywords: information, intelligence, agnatology, epistemology, theory,
knowledge, research, education, operational.

O

incursiune în literatura de informații din România ultimului secol oferă
o imagine asupra preocupărilor și tematicilor abordate de specialiștii
domeniului. Subiectele preponderente sunt cele din palierul istoriei domeniului și
studiile de caz aferente. Până în acest moment nu există nicio lucrare de amploare
științifică privind teoria domeniului informațiilor specifică cadrului istoric și
ideologic românesc, care să poarte amprenta identitară a acestei națiuni. Lipsa
1

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
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acestei teorii a domeniului a dus la evoluția și dezvoltarea unui sistem de informații
bazat, în principal, pe practica activității curente, în neconcordanţă cu evoluția și
dezvoltarea altor sisteme competitive de intelligence2. Ca urmare, această evoluție a
fost marcată de un anume tip de intelligence agnotologic, în profida unui intelligence
epistemologic, necesar tuturor, mai ales celor din planul operațional. De-a lungul
istoriei, aceștia din urmă ajung să substituie, foarte probabil fără intenție, rolurile
din cadrul trinomului cercetare- educație-operațional, subjugând atribuțiile cercetării
și educației prin intermediul operaționalului, nepercepându-se existența unor hărți
mentale și a unor cicluri de cunoaștere diferite.
Introducere
“Don’t bite my finger! Look where I am pointing “
Walter M. Cullough în “Machines that Think”, 1967
În ceea ce priveşte disciplina intelligence, în momentul de față ne confruntăm
cu necesitatea formării unei corespondențe epistemice, a unei conexiuni directe
de cunoaștere între specialiștii din zona operațională, analitică și cei din sfera
academică, de cercetare și învățământ.
Istoria recentă a dovedit că intelligence reprezintă mai mult decât o formă de
cunoaștere sau o ramură a științei. Practic a devenit o arhivă enciclopedică formată
din mai multe discipline diferite și tipuri de cunoaștere - o ”meta-știință”, variind de
la științele politice și psihologia conflictului la fizica nucleară. Se bazează pe surse
publice (televiziune, ziare, internet, anuare statistice, hărți, publicații profesionale
etc.) și rezumă în lucrări de referință publicate în mod regulat.3 Intelligence este
precum o enciclopedie clasificată a lumii, cu date despre orice, dar nu şi pentru
oricine. Concentrarea sa poate fi mai restrânsă sau mai extinsă, axată pe: eficacitatea
politică a grupurilor marginale, legăturile de familie ale actorilor guvernamentali,
structura rețelelor private, comportamentul presei.
În ceea ce privește serviciile de intelligence, atenția acestora se îndreaptă
uneori asupra întregii populații, sau asupra inamicilor societății, care sunt ascunși
în interiorul ţării.4 Acoperind o arie largă, de la nivelul tactic-operațional până la cel
strategic, intelligence înseamnă cunoaștere, organizare și activitate5, iar începutul
de secolul XXI a dus cu sine schimbări de paradigmă la nivel societal, care s-au
Intelligence – acest cuvânt va fi folosit în lucrare ca un substantiv neutru, defectiv de plural, prin împrumut din
limba engleză, la fel ca şi pentru conceptele de management şi marketing.
3
Cum ar fi Studiul Național de Intelligence al anilor șaizeci sau ”World Fact Book”
4
Horn, E. (2003, 12). Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence (S. Ogger, Trans.). Published
in Grey Room, 11, 58-85, disponibil la http://www.academia.edu/4370119/Knowing_the_Enemy_The_Epistemology_of_Secret_Intelligence, accesat la 30.03.2014
5
Kent, Sherman. (1949). Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton, New Jersey, p. 1.
2
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ramificat deja în taxonomii variate cu afilieri diferite, care integrează, printre altele,
intelligence academic, intelligence de afaceri, intelligence competitiv, intelligence
web, cyber-intelligence și intelligence artificial. Putem afirma că demarează astfel
transformarea erei și societății cunoașterii prin apariția indicilor precursori ai unei
noi revoluții, de data aceasta a intelligence-ului, prefigurând o eră ce necesită un alt
cadru conceptual. Am putea spune că este nevoie de un nomos al unei cunoașteri
intelligence, ceea ce am configura intuitiv, sau mai bine spus - printr-o imaginație
epistemologică - ca fiind intellinomica, disciplină ce se ocupă de teoria și studiul
manifestării semnificației politice, economice, militare, sociale, științifice și
tehnologice a intelligence-ului. Aceste aspecte vor reprezenta însă subiectul unei alte
lucrări.
Clarificarea conceptului de intelligence este necesară, pornind de la ideea
potrivit căreia dacă în trecut informația era cea care se afla la baza tuturor planurilor
şi strategiilor din orice domeniu de activitate, acum, prin schimbările de paradigmă
ale ultimelor două decenii, prin trecerea de la sistemele fizice la cele cibernetice, de
la cele liniare ale proceselor de intelligence la sistemele centrate pe rețea (networkcentric intelligence), intelligence-ul se află la bază și, deci, fundamentează planurile și
strategiile. Recenta revoluţie tehnologică din domeniul informației şi a comunicațiilor
a provocat schimbări majore şi rapide în cadrul societăţii. Astfel, se poate spune că
era postindustrială a devenit era informațională, ulterior era cunoașterii, iar societăţile
care au dobândit noile tehnologii s-au transformat în societăţi informaţionale,
apoi în societăți ale cunoașterii, iar acum, prin creșterea ponderii intelligence-ului
artificial, societatea se îndreaptă spre societățile intelligence. Într-un ritm foarte alert,
intelligence, ca și resursă, devine esenţial pentru progresul economic şi industrial,
dar şi principala sursă de putere. Aceste configurații au condus la situaţia în care
informaţia, cunoașterea, intelligence-ul, reţelele informaţionale, de cunoaștere și de
intelligence globale devin obiect de competiţie, iar mai nou de hiper-competiție, la
nivel global.
Declanşarea revoluţiei intelligence a condus și către schimbări majore de
paradigmă şi sistemice ale „ştiinţei politice a secretului de stat”, ce implică necesitatea
adaptării structurale şi conceptuale a tuturor entităţilor de informaţii (intelligence) ce
acţionează la nivelul statelor-naţiune și organismelor politico-militare, economice
ș.a. Astfel, este necesar ca preocupările specialiștilor să se îndrepte și spre o nouă
strategie și doctrină în domeniul intelligence.
Dat fiind acest spectru al dezvoltării societale rapide, organizațiile de intelligence
se confruntă cu provocări de natură mai degrabă intangibilă decât tangibilă, așa
cum sunt obișnuiți să creadă și să opereze specialiștii zonei operaționale. Avem o
provocare majoră de nivel sistemic, atât la nivelul organizațiilor de intelligence,
dar, mai ales la nivelul statului care trebuie să opereze cu alte tipuri de procese de
comandă și control, în care să fie integrate și procesele și sistemele de intelligence. Un
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exemplu concludent de proces este ciclul OODA6, care aplicat în sfera operațională
a statului are o anumită aplicabilitate și este necesar un anumit model cognitivomental. Întrebuințat în sfera academică, are o cu totul altă abordare, iar modelul
cognitivo-mental este diferit, orientarea din zona academică nefiind același lucru cu
orientarea din zona operațională.
În România, pe lângă faptul că nu avem dezvoltată o teorie proprie de
intelligence sau o teorie a informațiilor, specifică cadrului și matricii socio-culturale
românești, și neexistând o preocupare sistemică și nu retorică în vederea formalizării
unei școli de gândire românești în intelligence și securitate, ne confruntăm cu spectrul
trecerii în noi etape de dezvoltare a societății umane la nivel global, pe lângă care
am putea trece cu ușurință, fără măcar să știm că există. Mai clar spus, realitatea este
configurată de cei ce sunt în stare să câștige războiul cunoașterii, între care se află și
bătăliile conceptelor.
Aici intervine necesitatea înțelegerii importanței aplicării unui model
epistemologic în intelligence și nu a unuia agnatologic. Abordarea sistemică a
disciplinei și domeniului intelligence în România este o condiție sine qua non a
existenței și supraviețuirii identității românești în secolul al XXI-lea.
Pentru a expune aceste idei este necesar să parcurgem câteva repere legate
de conexiunea epistemologiei cu disciplina intelligence, de definire a conceptului
de intelligence și, mai ales, de conștientizare a pericolului operaționalizării unui
intelligence agnatologic, specific perioadelor istorice de tranziție și de schimbare a
sistemelor politice, economice si sociale, cum a fost și este și cazul României.
Epistemologia
EPISTEMOLOGÍE s. f. 1. Parte a gnoseologiei care studiază procesul
cunoașterii așa cum se desfășoară în cadrul științelor; teorie a cunoașterii științifice.
2. (Impr.) Gnoseologie. – Din fr. épistémologie.
Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Autor: Academia Română,
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editură: Editura Univers Enciclopedic, Anul
apariției: 1998, Tipul: Oficial , DEX ‘98
Termenul “epistemologie”, format din asocierea cuvintelor “epistemă”
(înţelegere, cunoaştere) şi “ştiinţă” (studiu) este o ramură a filozofiei care studiază
cunoașterea (bazele, scopul și limitările sale) şi validitatea. Epistemologia, ca ramură
a filozofiei, lansează o serie de întrebări, precum: Ce este cunoașterea? Cum sunt
dobândite cunoștințele? În ce măsură este posibil ca un anumit subiect sau entitate
să fie cunoscute?7 În acest sens, epistemologia reprezintă “teoria originii, naturii şi
OODA (Observație, Orientare, Decizie, Acțiune) este un concept dezvoltat de strategul militar colonel John
Boyd. A fost aplicat inițial la nivel strategic în operațiuni militare de luptă. În prezent, este deasemenea utilizat
pentru a conduce operațiunile de afaceri și procesele de învățare, dar mai ales procesele de management strategic.
7
Dubray, C. (1909). Epistemology, New Advent. Robert Appleton Company: New York apud Akinyoade, D.
6
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cunoașterii”. Cu toate acestea, în contextul unei discipline sau domeniu specifice,
este preocupată de presupozițiile ontologice (acele lucruri despre care se spune că
există) care pot fi justificate şi cunoscute, înțelese şi explicate.8
Epistemologia nu a făcut distincția între diferitele modele de material cognitiv
disponibil - între presupunerea rezonabilă şi cea plauzibilă, de exemplu, sau între
informaţii viabile şi cunoștințe reale.9 Abordarea realității prin prisma intelligenceului este necesară deoarece distincția între simpla informare şi cunoașterea reală este
esenţială pentru actualele deliberări, care vor încerca să abordeze problema calitativă
a cunoștințelor versus informațiile într-o perspectivă cantitativă.10
Clarificarea semnificaţiei acestui termen oarecum ezoteric este esenţială.
Pentru a evita discuţiile referitoare la complexităţile filozofice, putem adopta o
convenţie bazată pe gândirea curentă. O ramură larg acceptată a teoriei cunoaşterii
moderne susţine ideea potrivit căreia cunoştinţele rezultă din construirea de modele
simplificate ale realităţii, cu scopul de a rezolva problemele. “Validitatea” unui
model sau a unei cunoştinţe provine de la utilitatea sa în rezolvarea problemelor.11
Cunoaşterea este un răspuns uman la provocările din mediul nostru. Cunoştinţa
valabilă este aceea care are corespondenţă practică suficientă pentru mediul nostru în
vederea rezolvării problemelor.12 Ori într-o epistemologie intelligence avem exact
acest tip de evaluare și validare a informației după mai multe criterii în funcție de
tipul sursei utilizate - surse secrete sau surse deschise. În cazul surselor secrete,
informația este analizată și evaluată după următoarele criterii: credibilitatea sursei,
oportunitatea, utilitatea și veridicitatea informației, ...detaliere după etapa de analiza
intelligence. Tot acest proces de evaluare și validare, ce face parte dintr-un ciclu
extins de tratare a informației, un ciclu de intelligence, este direct legat de cunoașterea
realității și mai ales de soluționarea problemelor.
Preocupările legate de cunoaştere şi explicaţie se numesc epistemologice.
Acestea încearcă să ofere fundamente sigure pentru validarea cererilor de cunoaştere.13
Cu alte cuvinte, se poate spune că furnizează baza pentru a demonstra cunoștințe
despre lucrurile despre care se spune că există. Prin urmare, în termeni practici,
(2013). Ontology and Epistemology of Peace and Conflict studies. In Security Sector and Conflict Management in
Nigeria, p. 5.
8
Alemika, E. (2002). Epistemological Foundations of the Scientific Method. În L. Erinosho, I. Obasi, &A. Maduekwe (Eds.), Interdisciplinary Methodologies in the Social Sciences, pp. 1-31, apud Akinyoade, D. (2013). Ontology
and Epistemology of Peace and Conflict studies. In Security Sector and Conflict Management in Nigeria, p. 5.
9
Rubel, R.C. The epistemology of war gaming. Naval War College review, 22 martie 2006, pp.108-128, disponibil
la http://www.thefreelibrary.com/The+epistemology+of+war+gaming.-a0147792397, accesat la 01.04.2014
10
Reischer, N. (2006). Epistemetrics. Cambridge University Press
11
Heylighen, F. C., Joslyn, V. Turchin, eds. (1995). Principia Cybernetica Web (Brussels: Principia Cybernetica,
disponibil la pespmcl.vub .ac.be/EPISTEMI.html, apud Rubel, R.C. The epistemology of war gaming. Naval War
College review, 22 martie 2006, disponibil la http://www.thefreelibrary.com/The+epistemology+of+war+gaming.a0147792397, accesat la 01.04.2014
12
Rubel, R.C. The epistemology of war gaming. Naval War College review, 22 martie 2006, pp.108-128, disponibil
la http://www.thefreelibrary.com/The+epistemology+of+war+gaming.-a0147792397, accesat la 01.04.2014
13
Alemika, E. (2002). Epistemological Foundations of the Scientific Method. In L. Erinosho, I. Obasi, & A. Maduekwe (Eds.), Interdisciplinary Methodologies in the Social Sciences, p. 6.
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întrebările epistemologice se traduc în probleme legate de metodologie ştiinţifică:
adaptarea logică a tehnicilor şi metodelor de validare sau falsificare a explicaţiilor
teoretice pe baza datelor empirice, în vederea dezvoltării de teorii sau modele care
sunt mai bune decât teoriile concurente în explicarea faptelor observate.
Relaţia dintre ontologie, epistemologie, metodologie, teorie şi date empirice
este bine conturată în accepţia lui Alemika, astfel: ontologia face referire la lucrurile
care există şi care pot fi cunoscute, epistemologia încearcă să ofere baza pentru a
demonstra cunoștințe despre lucrurile care se spune că există, iar metodologia oferă
cadrul logic pentru testarea (confirmarea / validarea sau respingerea / falsificarea)
propunerilor cu privire la existența unor obiecte în sine și relațiile cu alte obiecte.14
Oricum, a susţine este un lucru, a şti sau a justifica este altceva. Prima situație este
de natură ontologică, în timp ce aceasta din urmă, care decurge din prima, este
epistemologică.15
Epistemologia secretului. În ceea ce priveşte intelligence, putem vorbi şi de
“epistemologia secretului”, care face referire la diferența dintre produsele realizate
de către specialiști și arhivate în cadrul bazelor proprii și tipul produselor elaborate în
cadrul universităților. Acest lucru poate crea efecte specifice de hipnoză sau paranoia.
“Secretul” și caracterul închis al serviciilor de informații exclud orice competiție,
implicit corectarea rezultatelor obținute. Întrucât împlinirea cercetării metodice este
reprezentată de către publicare, cea care oferă posibilitatea lansării unor contradicții,
intelligence-ul secret este ”orb”. Acesta este creat, diseminat și în cele din urmă
înmagazinat într-un spațiu particular, dar care este calificat drept „extern”.16
Sociologul german Georg Simmel este cel care a tratat aspectul secretului şi
societăţii secrete în lucrarea “The sociology of secrecy and of secret societies”, în
cadrul căreia sunt analizate şi explicate secretul şi consecințele acestuia asupra vieţii
sociale, este precizat locul acestuia în cadrul societăţii şi relația dintre societățile
închise şi cele deschise. Potrivit autorului, secretul este un element strâns legat de
statutul social al celui care îl deține, reprezentând un element care conferă distincție
şi prestigiu.
Conform acestuia, societățile fundamentate pe secret se bazează în sine pe
parteneriat. Prin urmare, secretul nu este tratat axiologic, astfel că el apare ca o
extindere a vieţii personale dincolo de reprezentările sociale. Însă, există o problemă
a societăţii moderne, prin prisma domeniului vieţii publice şi private. Aici intervin
banii, care implică o adevărată economie a disimulării. De aceea, începând cu secolul
al XIX-lea, s-a dezvoltat transparența afacerilor publice ale statului. Societatea
occidentală se dezvoltă pentru că „politica, administrația, justiția şi-au pierdut
Ibidem
Akinyoade, D. (2013). Ontology and Epistemology of Peace and Conflict studies. In Security Sector and Conflict
Management in Nigeria. Institute of African Studies, University of Ibadan, p. 5.
16
Horn, E. (2003, 12). Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence (S. Ogger, Trans.). Grey Room,
11, 58-85.
14
15
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caracterul misterios şi inaccesibil în aceeaşi măsură în care individul a câștigat tot
mai mult posibilitatea unei retrageri tot mai depline, viaţa modernă dezvoltând o
tehnică de a secretiza afacerile private în mijlocul aglomerării din marile oraşe, ceea
ce înainte părea fezabil doar prin intermediul unei solitudini spaţiale”.17
De la cunoaștere la intelligence
„Knowledge has value and intelligence has power”.
(Erickson G.S. și Rothberg H.N., 2005)
Importanța definirii conceptului intelligence este de necontestat în vederea
teoretizării acestuia, spectrul larg al conceptului conducând la un context mascat de
imprecizie. Percepțiile cu privire la semnificația termenului de intelligence sunt cele
care generează erori de înţelegere în interiorul comunităţii de intelligence. În acest
sens, au fost formulate mai multe definiții referitoare la intelligence, expuse de o
serie de dicționare explicative consacrate, și anume:
Merriam-Webster:18
1. capacitatea de a învăța, de a înțelege sau de a gestiona situații noi sau dificile;
2. informațiile secrete pe care guvernul le colectează despre un inamic sau
posibil inamic; organizație guvernamentală care colectează astfel de informații;
3. abilitatea de a aplica cunoștințele deținute pentru a manipula mediul cuiva
sau de a gândi abstract, utilizând criterii obiective.
Oxford:19
1. abilitatea de a dobândi şi de a aplica cunoștințe şi competențe;
2. colectarea de informații de natură militară sau politică;
- persoane angajate în colectarea de informații militare sau politice
- informații militare sau politice
- informații în general, știri.
Macmillan:20
1. abilitatea de a înțelege și de a gândi diverse lucruri și de a dobândi și utiliza
cunoștințe;
2. informații colectate referitoare la planuri secrete și activități ale unui guvern
sau inamic străin;
3. organizație guvernamentală care colectează informații despre planurile și
activitățile secrete ale unui guvern străin sau inamic;
Simmel, G. (1906). The sociology of secrecy and of secret societies. The American Journal of Sociology, volumul
XI, nr. 4, pp. 441-498, disponibil la http://www.jstor.org/stable/2762562?seq=1, accesat la 06.04.2014.
18
http://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligence
19
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/intelligence?q=intelligence
20
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/intelligence
17
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Oxford Learner’s:21
1. abilitatea de a învăța, înțelege și gândi într-o manieră logică; abilitatea de a
face bine acest lucru;
2. informații secrete colectate cu privire la un stat străin, în special unul care
este inamic; persoanele care colectează astfel de informații.
Longman:22
1. a) Abilitatea de a învăța, înțelege și a gândi numite lucruri; b) această
capacitate la un nivel ridicat;
2. a) informații referitoare la activitățile secrete ale guvernelor străine și
planurile militare ale unui inamic; b) un grup de persoane sau o organizație care
obține această informație despre guvernul său.
Britannica:23
1. În științele militare - informațiile referitoare la un inamic sau la o zonă.
Termenul este de asemenea utilizat cu referire la o organizație care face acest lucru.
2. În operațiunile guvernamentale și militare - informații cu privire la puterea,
activitățile și cursurile probabile de acțiune ale țărilor străine sau ale actorilor nonstatali,
care sunt sau ar putea fi dușmani sau adversari. Termenul este de asemenea utilizat
pentru a face referire la colectarea, analiza și distribuirea de astfel de informații,
dar și la intervenția secretă în cadrul afacerilor politice sau economice din alte țări,
o activitate cunoscută sub numele de „acțiune sub acoperire.” Intelligence este o
componentă importantă a puterii naționale și un element fundamental în procesul de
luare a deciziilor în ceea ce privește securitatea națională, apărarea și politica externă.
Enciclopedia britanică mai precizează că intelligence reprezintă informațiile
evaluate, după ce au fost colectate și analizate și care sunt diseminate factorilor
decizionali pentru a le fundamenta acțiunile.24 De asemenea, intelligence-ul poate fi
abordat din trei perspective: ca proces, ca produs și ca organizație.
Unanim acceptată este ideea potrivit căreia intelligence-ul presupune un set
de informaţii şi date care sunt evaluate şi analizate într-o formă ce îndeplineşte un
scop util atât prin informarea factorilor de decizie, cât şi prin susținerea operaţională,
în cazul conflictelor militare.25 Chiar dacă au fost formulate mai multe definiții cu
privire la conceptul de intelligence de către o serie de autori, Kristan Wheaton26
precizează că nu există o definiţie universală a intelligence-ului, deşi acest demers
corespunde așteptărilor decidenților, în special în statele democratice, unde publicul
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/intelligence
http://www.ldoceonline.com/dictionary/intelligence
23
https://www.britannica.com/EBchecked/topic/289765/intelligence și https://www.britannica.com/EBchecked/
topic/289760/intelligence
24
Horn, E. (2003, 12). Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence (S. Ogger, Trans.). Published
in Grey Room, 11, 58-85, disponibil la http://www.academia.edu/4370119/Knowing_the_Enemy_The_Epistemology_of_Secret_Intelligence, accesat la 30.03.2014
25
Dupont, Alan. 2003. Intelligence for the Twenty - First Century, în Counterintelligence and National Security,
vol. 18, Numărul 4, p. 16
26
Profesor asistent de studii de intelligence al Colegiului Mercyhurst din Eric (Pennsylvania).
21
22
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percepe adesea, în mod circumspect, relaţiile dintre secret, putere şi intelligence.27
Operaționalizarea conceptului se axează pe beneficiarul intelligence-ului şi pe
caracterul secret al informațiilor, în care sursele sau situaţiile respective deţin o
natură sensibilă, astfel:
Sherman Kent a remarcat absența unei literaturi de specialitate în cadrul
comunităţii de intelligence şi s-a preocupat de definirea şi dezvoltarea analizei de
intelligence, subliniind ideea că dezvoltarea profesiilor academice nu este posibilă
fără înţelegerea acestui domeniu. A specificat că autorii din acest domeniu s-au
concentrat asupra eșecurilor din cadrul disciplinei şi au neglijat definirea activităţii
de analiză a intelligence-ului. Potrivit acestuia, intelligence înseamnă: cunoaştere
(cunoașterea despre alte state pe care orice țară trebuie să o dețină), organizare
(intelligence este văzut ca o organizație specifică în care oamenii urmăresc un anumit
tip de cunoaştere) şi activitate (cuvântul intelligence nu este folosit pentru a desemna
doar diferite tipuri de cunoștințe, ci şi pentru ceea ce o organizație îndeplineşte pentru
obţinerea cunoașterii).28
Reprezentanții Comisiei Hoover (1955) au definit intelligence-ul ca întreaga
cunoaştere de care este nevoie înainte de a se demara o acţiune.29
Michael Warner oferă o definiţie complexă a intelligence-ului descriindu-l ca
fiind o activitate secretă, derulată în favoarea statului, pentru identificarea entităților
străine, caracterizată de claritate şi concizie, trăsături transformate în indicii ale
înțelepciunii.
Potrivit lui James Bruce, intelligence-ul reprezintă cunoașterea și previziunea/
prognoza lucrurilor ce se petrec/ se vor petrece în jurul nostru, permițând liderilor
civili și comandanților militari să ia în considerare mai multe alternative atunci când
sunt puși în postura de a lua decizii.30 În accepția sa, dacă organizațiile de intelligence
produc informații și prognoze, ar trebui să clarificăm, înainte de toate, ce sunt acestea
și abia după aceea cum sunt sau cum ar putea fi obținute.
Bruce Berkowitz şi Allan Goodman au apreciat că „intelligence-ul înseamnă
informaţie”, iar pentru gestionarea emergenței rapide a amenințărilor este necesar ca
agențiile de informaţii să devină „integratori flexibili de date”, capabile să acceseze
informația, indiferent de contextul temporal sau spațial.31
Intelligence-ul este, totodată, un proces orientat spre exterior care utilizează
informaţii din toate sursele disponibile pentru a reduce nivelul de incertitudine
Wheaton, Kristan J.; Chido, Diane E. (2007). Evaluating Intelligence, pp. 19 - 23.
Kent, Sherman. (1949). Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton, New Jersey.
29
Comission on Organization of the Executive Branch of the Government, Intelligence Activities. A report to the
Congress, iunie 1995, p. 26, disponibil la http://www.questia.com/read/89172978/intelligence-activities-a-report-tothe-congress, accesat la 04.04.2014
30
Bruce, J.B. (2008). Making analysis more reliable: Why epistemology matters to intelligence In R.Z. George
and J.B. Bruce (Eds.), Analyzing intelligence: Origins, obstacles, and innovations Washington, DC: Georgetown
University, pp. 171-190.
31
Jones, Calvert, Intelligence reform: The logic of information sharing, în Intelligence and National Security,
Routledge – Taylor and Francis, 2007, p. 388.
27

28
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al unui decident”.32 George Cristian Maior consideră că „majoritatea definițiilor
conceptului de intelligence se referă la ’informaţii pentru decidenți’ sau la ’informaţii
obținute din activităţi secrete’, utile pentru cunoașterea şi influențarea unor entităţi
străine, abordările clasice fiind circumscrise ideii de cunoaştere strategică”.33 Acesta
afirmă că termenul de intelligence ”poate fi înţeles atât ca o ştiinţă, din zona ştiinţelor
destinate politicilor şi strategiilor guvernamentale, care merită, probabil, la fel de
multă atenţie ca aceea dedicată ’artei războiului’ de la Sun Tzu încoace, dar şi ca o
colecţie de tactici, mecanisme şi tehnici concrete puse în slujba unor politici publice
şi derivate dintr-o abordare pluridisciplinară – undeva la intersecţia dintre studiile
de securitate, sociologia relaţiilor internaţionale, teoriile războiului şi păcii, teoriile
legate de evaluarea şi probabilitățile riscurilor”. În viziunea acestuia, ofiţerii şi
serviciile de informaţii tratează conceptul de intelligence „mult mai vast decât la
o primă vedere: el include nu doar studierea realităţilor, identificarea riscurilor şi
ameninţărilor, ci are şi valenţe acţionale, dincolo de cele legate direct de informaţiile
obţinute din surse secrete – în acest sens, intelligence-ul este în primul rând o armă
a statului în identificarea, prevenirea şi contracararea unor amenințări la adresa
intereselor sale”34.
Acum două decenii, când România încă nu era un stat membru NATO, pentru
un grup restrâns de experți existau preocupări de natură epistemologică vizavi de
inexistența unui concept similar intelligence-ului în limba română, dar mai ales în
literatura de specialitate. Momentul era neprielnic identificării și adoptării acestui
concept. Au trecut două decenii și încă nu există nicio construcție sistemică de
amploare în acest domeniu. Problema esențială aici, de natură epistemologică, o
constituie construcția doctrinară a disciplinei intelligence în România. Majoritatea
construcțiilor doctrinare anglo-saxone beneficiază de o structură și o sistemică clară
a domeniului intelligence. În ceea ce privește definirea conceptului intelligence,
specialiștii domeniului subliniază importanța și necesitatea existenței obligatorii
a atributului de secret în conținutul acestuia. Însă, ultimele două decenii au adus
schimbări majore, chiar fundamentale, în evoluția și dezvoltarea societății, mai ales
a științei și tehnologiei, în special prin impunerea supremației sistemelor deschise,
cu implicații majore.
În acest context, aşadar, un element esențial al definirii intelligence îl constituie
existența a două atribute fundamentale în domeniul și în practica intelligence: secretul
și deschiderea. În ceea ce privește aspectul intelligence-ului modern, la baza sa se
situează atât „secretul” (exploatarea informației cu circuit închis), cât şi ”deschiderea”
(diseminarea informației cu circuit deschis). Astfel că, o analiză epistemologică ar
trebui să fie o idee centrală în orice abordare a intelligence-ului. Aceasta evidențiază
32
Wheaton, K. J.; Chido, D. E. (2007). Evaluating Intelligence, în Competitive Intelligence Magazine, septembrie/
octombrie, pp. 19-23
33
Maior, George Cristian. (2010). Un război al minții. Intelligence, servicii de informaţii şi cunoaştere strategică
în secolul XXI, Rao, 2010, p. 10.
34
Ibidem
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importanța identificării unor moduri diferite de cunoaștere, care pot avea un impact
deosebit în producerea de intelligence. Aceste atribute, de natură complementară, nu
au fost studiate până acum într-o manieră extensivă de către specialiștii disciplinei
intelligence, şi nici nu sunt incluse în vreo construcție doctrinară.
Un alt aspect important în înţelegerea şi definirea intelligence îl remarcă Eva
Horn (2003) care susține faptul că, la prima vedere, din punct de vedere structural,
sunt puține diferențele între intelligence, cunoaștere și cercetare științifică în sine.
În vederea diferențierii acestor concepte, specialiștii din domeniu s-au exprimat în
termenii recentelor teorii ale științei, inspirându-se din lucrările unor teoreticieni
precum Popper, Feyerabend și Lakatos. Potrivit autoarei, întrebările care se ivesc
aici sunt cele specifice unui seminar de filozofie: există o ”paradigmă a schimbării”
în lumea semnalelor intelligence? Se lucrează pornind de la date individuale către
teorie și prognoză, sau mai degrabă se aplică varianta în care ipotezele teoretice de
bază sunt cele care determină modul de colectare și evaluare a datelor?
Această abordare academică definește intelligence ca o disciplină a domeniului
general al științelor sociale empirice, dar, de asemenea, și ca o „ramură epistemologică”
a cercetării experimentale. Pare a fi prototipul științei ”aplicate”. Poate descrie cu
precizie moduri de chestionare, operează cu date cuantificabile, poate fi respinsă prin
observație și produce teorii capabile de falsificare, cu o mică, dar decisivă diferență:
în timp ce științele exacte se preocupă de studiul naturii, intelligence își focusează
atenția asupra ”inamicului”. Se presupune că acest subiect se comportă exact așa cum
face natura pentru științele naturale: previzibil. Cu toate acestea, autoarea consideră
că abordarea intelligence-ului militar și politic ca produs al cercetării cvasi-științifice
și al instituțiilor birocratice are o dezvoltare destul de târzie în istoria unui tip de
cunoaștere caracterizată mai ales prin legătura dintre putere și război. Oricine devine
subiectul acestei cunoașteri este prin definiție dușmanul: „Intelligence este despre ei,
nu despre noi”. Intelligence reprezintă astfel efortul de a cunoaște inamicii - interni
și externi, vizibili și “interceptibili”, latenți şi activi, grupuri suspecte și alianțe
instabile. Chiar dacă această cunoaștere este astăzi produsă și circulată în cadrul
administrațiilor mari, chiar dacă se crede că funcționează ca o știință, aceasta își are
originile nu în spiritul de administrare, nici în mediul academic, ci în primul rând în
război.
Cunoștințele se referă la fapte, idei și înțelegere, totalitatea a ceea ce este
cunoscut. Un fapt este un lucru care este cunoscut a fi adevărat, despre care se știe
că s-a întâmplat. ”A ști” înseamnă a percepe direct sau a înțelege ceva. ”Prognoza”
înseamnă pur și simplu a previziona ceva sau a ști dinainte cu privire la un lucru care
este posibil să se întâmple.
James Bruce completează că în domeniul intelligence, ca și în orice altă
disciplină, există patru moduri prin care pot fi obţinute cunoștințele, şi anume:
autoritate, manieră de gândire, raţionalism și empirism. Putem include și o a cincea
posibilitate, știința, care combină elemente importante de raționalism și empirism.
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Intelligence-ul face parte dintr-un aparat ierarhic, cu care operează specialiști
însărcinați cu colectarea de informații, prelucrarea, formularea de întrebări și
obiective, și în cele din urmă transformându-l în evaluări și recomandări pentru
decidenţi.
Odată cu creșterea profesionalizării, s-au specializat și departamentele. Astfel,
intelligence poate lua forma unui act adițional secret la o bază de cunoștințe pe
care statul îl colectează: statistici și indici, dosare și rapoarte pe care guvernarea
modernă se bazează. Intelligence devine așadar o ”știință completă/ totală”, așa
cum este numită de Alain Dewerpe. Din perspectiva cunoștințelor guvernamentale,
intelligence colectează date referitoare la populație, grupurile sociale de risc și
mișcările de opoziție. Ca și informație strategică militară, se îndepărtează de la
pregătirea pentru război către pregătirea în vederea prevenirii acestuia, clarifică
puterea de atac a armatei, rezistența economică, rețeaua internațională de influență
şi posibilele rezultate geopolitice.35 Ca domeniu asigură cunoaștere atât pe timp de
pace, cât și pe timp de război. Ca disciplină asigură cunoaștere de tipul aprofundării
cognitive a modelelor, proceselor și sistemelor socio-umane. Prin intermediul a ceea
ce noi numim intelligence academic, se proiectează cunoaștere pentru obținerea de
modele simplificate ale realității ce soluționează problemele curente și viitoare ale
unor entități organizaționale. În acest context apare un nou concept ”intelligenceled policing”, reprezentând un demers colaborativ creat în acest sens și bazat pe
operațiunile îmbunătățite de intelligence și pe acțiunile orientate către comunitate
și rezolvarea problemelor la nivelul acesteia. Pentru a implementa ”intelligenceled policing”, organizațiile de intelligence trebuie să-și reevalueze politicile și
protocoalele curente. Se impune ca intelligence-ul să fie inclus în procesul de
planificare pentru a reflecta problemele și dificultățile comunității. Este necesar ca
schimbul de informații să devină o politică, nu o practică informală. Poate cel mai
important este că intelligence trebuie să beneficieze de analize de calitate a datelor. În
acest sens, este nevoie de o dezvoltare a tehnicilor analitice, a procesului de instruire
și a asistenței tehnice.36 Între intelligence și cunoaștere există și se configurează
noi relații de complementaritate pentru soluționarea problemelor organizațiilor și
îndeplinirea obiectivelor strategice și tactice ale acestora.
Edward Waltz distinge existența a trei niveluri de abstractizare a cunoașterii,
fiecare dintre acestea putând fi menționate ca forme de intelligence, care variază de
la rapoarte neprelucrate la produse finite de intelligence, astfel:37
1. Date - observațiile individuale, măsurătorile și mesajele primare sunt cele
care ocupă cel mai scăzut nivel. Principalele surse de date sunt comunicarea umană,
Horn, E. (2003, 12). Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence (S. Ogger, Trans.). Published
in Grey Room, 11, 58-85, disponibil la http://www.academia.edu/4370119/Knowing_the_Enemy_The_Epistemology_of_Secret_Intelligence, accesat la 30.03.2014
36
Intelligence-led policing and civil liberties. (2011).
�����������������������������������������������������������������
Disponibil la http://www.studymode.com/essays/Intelligence-Led-Policing-And-Civil-Liberties-556484.html, accesat la 06.04.2014
37
Waltz, E. Knowledge Management in the Intelligence Enteprise, Artech House, 2003 Disponibil la http://tinyurl.
com/qb2zf4g, accesat la 01.04.2014
35
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mesajele text, interogările electronice sau instrumentele științifice care examinează
fenomene. Termenii ”intelligence neprelucrat” și ”probă” (date care se stabilesc a fi
relevante) sunt frecvent utilizați pentru a desemna elemente de date.
2. Informații - la această categorie sunt menționate seturile organizate de date.
Procesul de organizare poate include sortarea, clasificarea, indexarea și corelarea
datelor pentru a plasa elemente de date în context relațional, în vederea căutării și
analizei ulterioare.
3. Cunoaștere - Odată analizată, înțeleasă și explicată, informația devine
cunoaștere sau prognoză (predicție sau previziune). Acest nivel de înțelegere se
referă la un produs intelligence. Informația oferă atât un grad de înțelegere a relațiilor
statice și dinamice ale obiectelor de date, cât și abilitatea de a modela structura și
comportamentul din trecut (și viitor) al acestor obiecte. Cunoașterea include atât un
conținut static, cât și procese dinamice.
Aceste abstracții sunt adesea organizate într-o ierarhie cognitivă, care include
un nivel superior de cunoaștere: înțelepciunea umană. Autorul consideră înțelepciunea
o capacitate cognitivă umană - abilitatea de a aplica în mod corect cunoștințele pentru
a atinge un obiectiv.
În cadrul lucrării lui Waltz, este susținută și ideea potrivit căreia utilizarea
tehnologiei informației este utilă în crearea de cunoștințe. Tehnologia informației
permite oamenilor câștigarea experienței prin instruire, simulare, și o mai bună
înțelegere a evenimentelor din viața reală, în acest fel contribuind la creșterea
înțelepciunii unei persoane. Aceste distincţii tehnice sunt rafinări ale terminologiei
comune pentru a distinge trei niveluri de conţinut informaţional. Definițiile din
dicţionare referitoare la informaţii folosesc termenii “date” şi “cunoştinţe” ca
sinonime. Grecii consideră înţelepciunea şi înţelegerea drept principiile prin care noi
trăim şi abilitatea de a aplica aceste principii în viaţa de zi cu zi.
Sintetizând, putem concluziona faptul că, pentru persoanele care îşi derulează
activitatea în serviciile de informaţii, activitatea de intelligence se bazează în special
pe secret, pentru specialiştii din mediul privat concentrarea este pusă pe seama
surselor deschise, iar pentru cei din mediul academic, unde intelligence semnifică
putere prin prisma cunoaşterii, înţelegerii şi înţelepciunii, focalizarea este de natură
epistemologică.
Aspecte contemporane în domeniul informațiilor (intelligence)
Intelligence își are originile în arta și strategia militară, în conducerea
războiului, atât în timp de pace cât și în timpul confruntărilor militare. Intelligence
a evoluat de-a lungul secolelor societății umane, respectiv, parcurgând era agricolă,
industrială, informațională și a cunoașterii.
În timpul Renașterii, intelligence a devenit un tip de cunoaștere administrată și
specializată, utilă pentru buna funcționare internă a statului. În acest fel, nu numai că
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a fost separată de afacerile războiului, devenind parte a diplomației, dar, de asemenea,
a fost diversificată într-o varietate de specializări, fiecare cu responsabilitate pentru o
altă activitate: colectare de date, evaluare, analiză, raportare la factorii decizionali.38
Studiind literatura de specialitate, constatăm că există un semn de întrebare
asupra evoluţiei acestui domeniu în România. Se ridică următoarele întrebări: De
ce nu a existat o construcţie academică de amploare? De ce nu dispunem de o
doctrină a domeniului? De ce nu avem o strategie de securitate naţională, viabilă şi
aplicabilă pentru toate instituţiile publice de profil? În acest context, se recomandă
un scurt studiu de benchmarking asupra principalilor actori internaţionali cu rezultate
deosebite în cadrul domeniului intelligence şi chiar asupra unor state din vecinătatea
apropiată, din Europa Centrală şi de Est, pentru a realiza o analiză comparativă
asupra domeniului. În timpul celui de-Al Doilea Rrăzboi Mondial, când disciplina
intelligence căpăta valențe academice în lumea anglo-saxonă, pe spațiul românesc
începeau să funcționeze directivele NKVD. Atunci elitele societății și intelectualității
românești au fost distruse.
În România, domeniul informațiilor a început să se dezvolte într-o manieră
formalizată începând cu anul 1859, odată cu înființarea Secției a doua din cadrul
Marelui Stat Major, care funcționa după modelul francez. Cu toate acestea, nu o să
ne concentrăm aici pe istoricul evoluţiei domeniului, ci numai asupra problematicii
epistemologice a teoriei, strategiei şi doctrinei româneşti a informațiilor.
Acumularea de cunoștințe trunchiate conduce către luarea unor decizii care
nu sunt pe deplin fundamentate. Din această cauză ne confruntăm cu posibilitatea ca
acestea să fie eronate, posibilitate care crește și mai mult dacă avem de a face cu lideri
și manageri care nu dețin o pregătire temeinică. De asemenea, operăm cu concepte
inexacte și ne ghidăm după legi vechi, care nu includ riscurile și amenințările de
actualitate la adresa securității naționale. Astfel de cunoștințe nu pot fi incluse într-o
epistemologie a intelligence sau într-o societate a cunoașterii, poate cel mult într-una
a cunoașterii incomplete, aspecte care fac trecerea către subiectul capitolului următor
- agnotologia.
Ce este agnotologia/ agnatologia?
Agnotologia studiază formarea culturală a ignoranței, îndeosebi în ceea ce
privește publicarea rezultatelor inexacte ale datelor ştinţifice, care induc în eroare,
cu riscul deformării realităţii. Termenul a fost introdus de către iniţiatorul acestui
domeniu de cercetare, profesorul american de istorie a ştiinţei, Robert N. Proctor.
În lucrarea sa, “Agnotology: The making and unmaking of ignorance”,
Proctor expune o serie de exemple privind modul în care corporații sau guverne
Horn, E. (2003, 12). Knowing the Enemy: The Epistemology of Secret Intelligence (S. Ogger, Trans.). Published
in Grey Room, 11, 58-85, disponibil la http://www.academia.edu/4370119/Knowing_the_Enemy_The_Epistemology_of_Secret_Intelligence, accesat la 30.03.2014
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întrețin controlul asupra popoluației prin menținerea intenționată a acesteia ignorantă
(în special în ceea ce priveşte subiecte precum industria tutunului şi schimbările
climatice - unde “credulitatea asociată cu scepticismul a atins cote de neimaginat”).
Alte exemple fac referire la ignoranța generată de secretizarea cercetărilor ştiinţifice
sau industriale, din raţiuni comerciale sau militare.39
Proctor descrie mai multe tipuri de ignoranţă: ignoranţa ca stare nativă (sau
resursă), ignoranţa ca domeniu pierdut (alegerea selectivă sau construcția pasivă),
ignoranţa ca complot deliberat şi strategic (sau construcţie activă) și ignoranța
virtuoasă (sau precauția morală) expuse mai jos astfel:
- Ignoranţa ca stare nativă - implică un deficit cauzat de naivitatea tinereţii
și de dezavantajele unei educaţii nesatisfăcătoare sau de simplul fapt că aici nu a
pătruns cunoaşterea;
- Ignoranţa ca domeniu pierdut - se referă la faptul că ignoranţa, ca şi
cunoaşterea, are o geografie politică, determinându-ne să întrebăm: Cine nu ştie? Şi
de ce nu? De ce există această ignoranţă? Ce o întreține? Mecanismele implicate în
producerea sau menţinerea ignoranţei se pot schimba în timp, şi odată ce lucrurile
devin necunoscute - prin suprimare sau apatie -, pot rămâne necunoscute și fără alte
eforturi. Odată pierdut sau distrus, un document, o specie sau o cultură nu mai revin
la viaţă sau la forma inițială;
- Ignoranţa ca şi complot deliberat şi strategic - în acest caz accentul este
pus pe dubiu ori incertitudine - ca ceva care este produs, menţinut şi manipulat prin
mijloacele unor anumite discipline şi ştiinţe. Acest tip de ignoranță funcționează pe
principiul: ”Ei ştiu şi poate vor sau nu ca tu să ştii că ei ştiu, dar tu nu trebuie să fii
parte a secretului”.
Aceasta este încă o idee insuficient explorată de filozofi. Ignoranţa nu ar trebui
să fie percepută ca simplă omisiune, ci mai degrabă ca producţie activă a unui plan
deliberat. Cele mai ilustrative exemple provin din ştiinţă şi domeniul afacerilor
care, deşi sunt descrise ca fiind deschise, sunt activităţi în care secretul are un rol
foarte important. Deseori, în mediul academic, anumite idei sunt păstrate secrete
sau au acces restricționat, iar în cadrul departamentelor de cercetare și dezvoltare
ale companiilor se apără confidenţialitatea pentru a păstra avantajul competitiv.
Fluxurile de informaţii sunt de asemenea limitate în scopuri legale sau de PR, ori din
raţiuni de securitate naţională;
- Ignoranţa virtuoasă ia forma rezistenţei la cunoaştere. În esenţă, este vorba
de respingerea cunoaşterii “periculoase”, sau a celei pe care din anumite motive,
alegem să o ignorăm, “refuzând să ştim”. Sunt incluse aici o serie de tehnologii şi
abilităţi, precum tehnologia nucleară, armele biologice, practica torturii, informaţiile
privind eventuale defecte genetice pe care le deţinem şi bolile pe care le pot provoca.
Existenţa muncii intelectuale umane depinde de ceea ce Michael Betancourt
39
Proctor, R. 2008. Agnotology: The making and Unmaking of Ignorance. Londa
�������������������������������������
L. Schiebinger Stanford University Press, disponibil la http://books.google.ro/books?id=qp7rKT56fw0C&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage
&q&f=false, accesat la 02.04.2014
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numea “spaţiul informaţiei”, în care cultura şi societatea sunt simultan vehiculul
şi containerul seturilor de informaţii păstrate, propagate şi prezentate de-a lungul
istoriei societăţii umane. Betancourt susţine că apariţia agnotologiei în secolul al
XX-lea subminează stabilitatea cunoaşterii, atacându-i validitatea ca informaţie.
Făcând o analogie între agnotologia umană şi agnogeneza din cadrul sistemelor
informatice, Betancourt apreciază că răspândirea agnotologiei în sistemele automate
a fost limitată de însăşi natura tehnologiei. Agnotologia blochează abilitatea noastră
de a crea interpretări ordonate, logice. În această privinţă, agnotologia se comportă
într-o manieră schizoidă, despărţind cauza şi efectul printr-un asalt sistematic asupra
a ceea ce este adevărat.
Agnotologia este un simptom al aspiraţiei digitale la starea informaţiei:
deturnează nevoia tradiţională de acumulare a informaţiei prin introducerea de
informaţii şi interpretări aparent la fel de valide, şi totuşi contradictorii, care servesc
la crearea ambiguităţii în jurul faptelor clare şi a certitudinii fundamentale; pentru
maşini, această lipsă de cunoaştere poate fi creată doar instrumental – prin asimetria
informaţiei.
Potrivit lui Betancourt, agnotologia acţionează pentru a genera incoerență:
subminează abilitatea de determinare a validităţii informaţiei pentru construirea
interpretărilor; în acelaşi timp, poate lucra pentru a transforma conceptul de
“factualitate” în ceva care a fost denumit “truthiness” – informaţie care pare a fi
validă.
Această incoerenţă menţine status quo-ul economiei politice, deoarece îi face
pe actorii umani incapabili să poată efectua schimbări în societate. Incapacitatea de
a rezolva “controversa” din domeniul politic este una din cele mai vizibile simptome
ale acestei incoerenţe în acţiune; este strâns legată prin efectele sale manipulatoare
de rezultatele negative ale propagandei negre în translatarea atenţiei populaţiei de la
gândirea raţională la cea emoţională de tip mentalitate de grup.
În viziunea lui Proctor, ignoranţa deliberată provine din numeroase surse,
precum clasificarea militară. Potrivit estimărilor, un sfert din personalul tehnic din
lume deţine o formă de autorizare militară. Există date ştiinţifice secrete, metode
ştiinţifice secrete, societăţi ştiinţifice secrete, jurnale ştiinţifice secrete, şi (probabil)
legi secrete ale naturii.
Ideea de bază a secretizării în acest domeniu este de a ascunde, de a simula, de
a distrage atenţia, de a bloca accesul şi de a monopoliza informaţia.
Referindu-se la impactul clasificării militare asupra ştiinţei, Proctor susţine că
acesta “a fost profund, şi a afectat aproape toate ramurile cunoașterii”, menționând ca
exemple de agnogeneză ascunderea rezultatelor cercetărilor militare din 1940, care
au previzionat încălzirea globală, respectiv a descoperirii liniilor magnetice de pe
fundul oceanelor, menținută secretă în pofida rolului important în acceptarea teoriei
mișcării continentelor.
314
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Intelligence agnotologic
În intelligence, manifestările cele mai evidente ale agnotologiei sunt cunoscute
sub sintagma „intelligence failures”, cel mai frecvent fiind cauzate de ceea ce Jeffrey
J. Jarvensivu denumea „incapacitatea de a gestiona cunoaşterea” .40
Unul dintre cele mai cunoscute exemple în acest sens este atentatul terorist
din 11 septembrie 2001, agnogeneza în acest caz fiind descrisă în Raportul Comisiei
9/11 (Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the
United States). În documentul menționat, printre cauzele identificate la nivelul
Comunităţii de Intelligence regăsim „problemele extinse de gestionare şi partajare
a informaţiilor”, şi „combinația dintre un număr copleșitor de priorități, bugete fixe,
structura demodată și rivalitățile birocratice”.
În lumea intelligence-ului întâlnim o formă de agnatologie ce se manifestă în
mod elocvent în perioadele de tranziţie de la un tip de societate la alta.
În cazul României, după cel de-Al doilea Război Mondial, agnogeneza la
nivelul serviciilor de informaţii a constat în epurarea masivă (în special pe criterii
politice) a personalului cu experienţă. Golul de expertiză, cunoaştere şi resurse creat
a afectat statul român într-o măsură greu de cuantificat. După anul 1989, în contextul
instaurării societăţii democratice în țara noastră, ca urmare a transformărilor şi
reformelor instituţionale implementate pentru îndeplinirea unor criterii şi standarde
etice şi profesionale, la nivelul serviciilor de informaţii, s-a înregistrat o fluctuaţie
masivă a personalului, cu efecte semnificative în planul cunoașterii.
Întrebarea care se ridică în acest moment este cum apare și cum se dezvoltă
intelligence-ul agnatologic? Putem afirma că, în prezent, se manifestă mai multe
aspecte ale agnatologiei domeniului intelligence, acestea putând fi privite din:
- perspectiva resursei umane fără experiență în domeniu. Se pune accent pe
întinerirea forței de muncă;
- perspectiva neadaptării resursei umane la evoluţia tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor, respectiv, rezistența și neadaptarea la schimbare, aparitia faliilor
digitale;
- perspectiva principiului “need to know”, a cărui implementare excesivă
generează blocaje ale fluxului cunoaşterii;
- perspectiva asupritorului, precum în cazul directivelor NKVD;
- perspectiva neînţelegerii (ori a ignoranţei) de către liderii şi managerii din
domeniul intelligence, a rolului cercetării şi educaţiei academice. Aceştia confundă
în mod nepermis de mult rolul şi locul lor în dinamica socială a organizaţiei de
intelligence, care este formată din trinomul teorie/ cercetare - educaţie/ training practică/ operaţional din trei tipuri de specialişti, respectiv: specialişti în domeniul
academic (cercetători / academicieni); specialişti în domeniul academic ce provin
Jarvensivu, J.J. (2011). Knowing what we knew: Intelligence failures and knowledge management. Strategy
Research Project. U.S. Army War College, Carlisle Barracks.
40
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din zona operaţională (practicieni academici); specialişti din zona operaţională
(practicieni).
- perspectiva nerespectării proprietăţii intelectuale ori a furtului de proprietate
intelectuală.
Concluzii
În ceea ce privește situația din România, în calea încercării elaborării unei
concepții proprii de intelligence rămâne complexitatea fenomenului în cadrul
serviciilor de informații și provocările globale cu care aceasta se confruntă. Succesul
oricărei entități statale depinde de captarea esenței fenomenului intelligence în
interiorul său. Segmentarea conceptului intelligence necesită întrunirea mai multor
componente, constând în: intelligence identitar (amprenta sa identitară), intelligence
capitalizat (resorturile şi mecanismele ce reprezintă capitalul său), intelligence
cooperativ/de coaliţie (relaţia cu conceptele similare din alte state ca bază de
compatibilitate necesară în alianţe), etc. Intelligence-ul românesc are nevoie de
identitate, iar identitatea își are sediul în spirit, în spiritul românesc, în spiritualitatea
românească, ceea ce am putea numi un intelligence spiritual, ca și componenta
strategică a unei intellinomici românești.
În fine, un astfel de demers completat prin influenţa teoriilor actuale asupra
semnificaţiei dinamice ce a luat naştere din necesitatea fundamentării unei teorii a
intelligence-ului impune natural ideea de intelligence academic.41
Având la fundament toate aceste considerații, conchid, reiterând ceea ce
afirmam în urmă cu cinci ani într-un articol consacrat intelligence-ului și nevoii
de conceptualizare a domeniului în țara noastră, și anume că în România nu a fost
întreprins niciun demers susținut și coerent care să conțină în sine premisele unor
rezultate concrete. Iar această realitate, dureroasă pentru cei care au practicat și
practică intelligence-ul, poate fi explicată fie prin necunoașterea domeniului, fie
prin neînțelegerea lui, fie prin cunoașterea domeniului, dar inexistența unei voințe
sistemic angrenate la nivel național, care să dinamizeze și să direcționeze în mod
coerent inițiativele pe acest palier. Ilustrativ în acest sens este cazul tuturor țărilor
care nu au pregătit procesul de adaptare și au menținut sisteme rigide, în condițiile în
care viitorul previzibil cerea sisteme flexibile. Faptul esenţial nesesizat la timp este
următorul:
Într-o societate a cunoașterii în care avantajul competitiv asigură sustenabilitatea
securității numai dacă sunt integrate toate componentele noii semnificații oferită de
domeniul intelligence/OSINT se poate dobândi potenţial de adaptare.
Cine nu îşi gestionează propriile stări de ignoranţă consonant cu tendinţele
induse de societatea cunoaşterii şi stă cu elita economică într-o stare axată numai pe
41

Sebe, M. (2009). Despre Intelligence. În Revista Română de Studii de Iintelligence, Editura ANIMV, nr 1-2.
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mentalul tangibil întreţinut pur cognitiv pe ‚simplu’ şi ‚practic’, iar cu restul naţiunii
numai în starea de user, îşi afectează perenitatea propriei identităţi”.
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CREATION LEXICALE
DANS LA PRESSE ÉCRITE
DE ROUMANIE REALISEE PAR
DERIVATION AVEC LES AFFIXES
Lector drd. Mirela COPCA1
Abstract
The study emphasizes the main features of the Romanian language
concerning the process of derivation, prefixation in particular.
This paper presents some remarks on derivational words used in the
written press. They are suggested by the reading of several recent works in
this field, as well as by the analysis of some concrete tendencies regarding the
use of prefixation.
Several ideas are underlined: the derivation by affixation is still
prolific in Romanian newspapers, the dynamics of journalistic derivation, the
assimilation of new words and their meanings.
Key words / concepts: journalistic language, derivation, préfix, productivity,
lexical creation.

U

n des objectifs visés dans cette étude est l’analyse du phénomène de
la dynamique morphologique (pour préciser, du développement du
préfixage) qui se manifeste au niveau de la langue roumaine.
L’étude se fonde sur l’identification de la création lexicale dans la presse
réalisée par la dérivation avec des affixes. Ces créations mettent en évidence la
dynamique de la langue roumaine, la richesse des mots récemment formés.
La présence massive des mots nouveaux, fréquents dans la presse écrite
actuelle, a un rôle objectif qui ne peut pas passer inaperçu. Les phénomènes surgis
dans le plan politique, social, économique et culturel ont marqué et marquent
encore une étape de transformations significatives au sein de la société roumaine,
ce qui constitue, ainsi, un puissant argument qui a permis la création des moyens
1

Doctoral researcher at the Doctoral Shool of Ștefan cel Mare University of Suceava
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linguistiques adéquats pour une nouvelle réalité.
A partir de principales tendances de la dérivation avec les préfixes signalés
dans le vocabulaire de la langue roumaine, nous allons présenter les plus productives
préfixes avec un caractère spécialisé existantes dans le langage de la presse.
Pour réaliser l’étude et de l’analyse morphologique on a utilisé un corpus
de textes tirés de quelques journaux de la presse roumaine. Le langage utilisé dans
la communication interhumaine connait une permanente évolution. Au niveau du
vocabulaire d’une langue, quelques mots passent du vocabulaire passif dans le
vocabulaire actif et/ou vice-versa, ils pénètrent comme emprunts des autres langues
ou se forment au cadre de la langue respective.
Les langues existent et se développent pas seulement dans la vertu des raisons
intérieures de leur équilibre comme systèmes, (relations structurales), mais, le plus
souvent, en relation avec des autres phénomènes d’ordre spirituel et social: la langue
est, dans une manière légitime, liée de la vie sociale, de la civilisation, de l’art, du
développement de la pensée, de la politique, etc.; pour en conclure, de l’entière vie de
l’homme”(Coșeriu, 1999:58). Le caractère puissant dérivatif de la langue roumaine
la situe près des autres langues romanes, langues avec un caractère puissamment
synthétique, en la distinguant d’autres langues comme: l’anglais, l’allemand, le
russe, le hongrois (qui sont des langues analytiques), où quelques mots dérivés et les
mots formés à l’aide de la composition sont tout à fait approximatif proches / égales
comme volume.
Evidemment, les changements produits dans la vie sociale déterminent un
permanent changement et la transformation du vocabulaire de toute autre langue, de
plus que, l’on sait, «le contenu d’un mot reflète le rapport entre le niveau psycho-social
et le monde réel»2. Mais, dans une manière nécessaire, le développement continuel
de la langue en fonction de l’évolution de la société suppose un équilibre entre la
stabilité relative de la langue et son continuel développement. Les modifications qui
se produisent au niveau du vocabulaire constituent un fait naturel à l’intérieur de la
langue. Voilà pourquoi le numéro des mots dans une langue n’est jamais fixe, et il ne
peut pas être déterminé précisément.
Le numéro des nouveaux mots qui apparaissent ou s’imposent dans la langue
est plus grand que celui des mots qui disparaissent; ces nouveaux mots sont considérés
néologismes, mais le terme ’’néologisme’’ connait deux acceptions:
a) dans un sens plus large3, les néologismes sont tous des mots nouveaux,
indifféremment s’ils ont été empruntés d’une autre langue ou s’ils ont été formés sur
le terrain de la langue dans laquelle ils apparaissent;
Dindelegan, Mihaela Pană, Dictionnaire Scientifique de la Langue Roumaine s.v.(contenu)
² Par tradition, comme exemple dans la tradition de la linguistique russe, le terme néologisme inclut, aussi, les mots
recemment créés par des moyens intérieurs, et pas seulement les emprunts provenus des autres langues. Ainsi, le
sens large du mot est consacré. A voir, aussi, Theodor Hristea, Sinteze (Synthèses), p. 43
³ Le sens restreint du terme est retrouvé dans la linguistique roumaine, où néologisme signifie emprunt. Iordan,
Iorgu, Robu, Vladimir, Limba Română Contemporană (La langue roumaine contemporaine), p. 310.
2
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b) dans un sens plus restreint4, sont considérés néologismes seulement les
mots qui sont des emprunts relativement récentes.
Les nouvelles réalités viennent dans la langue avec leurs noms. Pour ce motif,
c’est difficilement de trancher une ligne de démarcage ferme entre l’histoire des mots
et l’histoire des objets, des notions que les mots désignent. Plus des mots nouveaux,
récemment empruntés dans la langue roumaine, sont des termes des domaines
social-économiques ou politiques: marketing, management, apartheid, supermarket,
eșechier (politique) etc.
L’enrichissement du vocabulaire se réalise tant par les moyens extérieurs
(emprunts-anglais, Loan-word, borrowing, import) que par des moyens internes.
Les modalités de former des nouveaux mots dans une langue donnée constituent
des moyens internes d’enrichir le vocabulaire d’une langue.
Les moyens internes, pour l’enrichissement du vocabulaire sont considérés,
dans la littérature de spécialité, être:
1. la dérivation;
2. la composition;
3. la conversion 5
A l’aide de ces moyens, se forment les nouveaux mots6 qui existent dans la
langue.
La dérivation est le «procédé de former certaines unités lexicales nouvelles à
partir d’un mot de base (morphème indépendant ou à demi dépendent), qui réside soit
dans l’antéposition de certaines affixes, soit, spécialement dans leur postposition»7.
Le mot de base duquel on forme les dérivés est nommé base de dérivation, forme
lexicale primaire, mot primitive ou mot simple.
Les affixes dérivatives, suffixes, pseudofixes (sufixoïdes), pseudopréfixes
(préfixoides), interfixes, - sont hérités ou empruntés. On apprécie que «les affixes
sont productives, du point de vue lexical, si, par élimination, il reste un mot attesté
(anormal, abţine, absorbi), et non-productives, si la séquence qui reste à la suite de
cette opération n’est pas attestée comme mot, même si, du point de vue morphologique,
dans le mot donné on y peut reconnaître l’affixe (abstract, îndrepta)»8. Mais le dérivé
est pourtant analysable s’il est formé sur le terrain de la langue roumaine; ainsi,
apoetic, aliterar, îndrepta, sont des dérivés (ce qu’il veut dire formés) sur le terrain de
la langue roumaine à partir de poetic, literar, drept, comme mots base de dérivation
– à l’aide du préfixe néologique a- et du préfixe în-.
En échange, anormal est emprunté du français anormal et, sur le territoire
La conversion est nommée, aussi, le changement de la valeur grammaticale, le changement de la classe lexicogrammaticale, le changement de la classe morphologique ou transposition lexico-gramaticale.
6
Quelques auteurs considèrent que la formation des mots appartient au système lexical, des autres apprécient
qu’elle tient de la grammaire. Il y a, aussi, l’opinion que la formation des mots constitue un système à part, distinct,
en même temps, aussi du lexique que de la grammaire.
7
Dictionnaire Scientifique de la Langue Roumaine, s.v.
8
Iorgu Iordan, Vladimir Robu, LRC (Langue Roumaine Contemporaine), p.293, s.a
5
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de la langue roumaine il ne constitue pas un dérivé, même s’il existe dans la langue
roumaine le mot normal (du français normal), un possible mot de base.
Dans la langue roumaine, les préfixes ne peuvent pas être que lexicaux; ils
constituent ces affixes à l’aide desquels se forme un mot nouveau (le lexème) à
partir d’un mot base, par le procédé de l’antéposition, d’habitude sans lui changer la
catégorie lexico-grammaticale. De même, entre la préfixation et suffixation il y a des
différences pas seulement concernant la position des affixes vers le mot de base, mais,
aussi, en ce qui concerne leur valeur (lexicale, lexico-grammaticale, grammaticale)
et la possibilité de changer la valeur grammaticale du mot à l’aide de la dérivation.
D’habitude, les mots dérives, récemment formés par le procédé de la préfixation sont
de la même classe lexico-sémantique avec le mot de base de dérivation.
Selon leur origine dans la langue roumaine, les préfixes sont:
- d’origine latine : in-, des-, stră-, pre-, ş- on peut les trouver dans les dérivés:
înadins (exprès), descoase (demander des choses intimes à qqn), străbate (parcourir),
prelua (reprendre) etc.
- slaves (l’ancienne langue slave) : ne-, răs-, pre-, présentes dans les dérives
comme: nefiresc (anormal), răscroi (couper un matériel selon une forme, un modèle
donné), etc.
- latino-romanes: ante-, anti-, can-, co-, i-, in-.
- i- …referendumul nu-şi poate produce efectul pentru că este ilegal (R. L., (le
journal La Roumanie Libre), 17martie 2014.
- ,,noua conducere a Crimeii este ilegitimă (R.L.(Le journal La Roumanie
Libre), 17 martie 2014)
Ces préfixes nouveaux, nombreux, sont présentés spécialement dans des
emprunts latino-romanes où ils sont plus ou moins analysables.
Les préfixes d’origine latine et slave sont anciens, peu nombreux, et, par
consequent, des mots crées dans une étape plus ancienne de l’évolution de la langue
roumaine:
- a-: acasă (prefix a+casă), ades-(prefix a+des), arar (prefix a+rar), amănunţit
(prefix a-+mărunt) etc,
- des-:descoji(prefix des+coji), descoase(prefix des+coase), desface (prefix
des+face). etc.
- de(s)- /de(z) – doublettes étimologiques) : destabilizare (destabilization),
desumanizare (déshumanisation);
“Kievul aşteaptă măsuri mai ferme pentru descurajarea Rusiei” – (Teofile
Bauer, România Liberă (Le journal La Roumanie Libre), 17 martie 2014)
“Premiile Oscar, mai previzibile ca despărţirile Biancăi Drăguşanu”,
(Academia Caţavencu, nr.11, 1163. 03 martie 2014)
“poziţia României este clară şi descurajează…”(România Liberă, 17martie
2014)
- dis-: “Disgraţiaţiaţi-l pe Victor Ponta!”, (Academia Caţavencu, 10martie
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2014)

“Armata malaieziană localizase avionul căutat, înainte de dispariţia, pe o
traiectorie nedeclarată”…(Gândul, (le journal La Pensée), 17martie2014)
- în- : înapoi (prefix în-+apoi), înadins (prefix în+adins), îndestul (prefix în+destul), înmuia (prefix în-+muia), etc.
- între-: întredeschide (prefix între-+deschide), întrerupe (prefix între-+rupe),
întrevedea (prefix între-+vedea), întrezări (prefix între+zări), etc.
- ne-: nenăscut (prefix ne-+născut), necăsătorit (prefix ne-+căsătorit),
nelămurire (prefix ne-+lămurire), neamestecat (prefix ne-+a+mestecat), etc.
- ne – (la langue slave ancienne) – nondisséminés;
Ex:” …neatingerea acestui obiectiv poate să aducă consecinţe grave’’
(EV. Z , (le journal L’Evénement du Jour), joi(jeudi), 13 martie (le 13mars),2014),
«ipoteză neaşteptată cu privire la MH370» – (ziarul Gândul, 17martie2014)
- pre-: prejudecată (prefix pre-+judecată); prelua (prefix pre-+lua); presăra
(prefix pre+săra).
- re- : “…să restrângă drepturile minorităţilor”(R.L., 17martie2014);
“comunitatea internaţională trebuie să reacţioneze…”(R.L., 17martie2014, Teofil
Bauer);
“Rusia creează conflicte pentru că Putin vrea să reconstruiască URSS,
‘’(Gândul, 17.03.2014)
- stră- : străbun (prefix stră-+bun)
Il y a des prefixes néologiques:
- ante-: antebraţ (prefix ante-+braţ); anteport (prefix ante-+port) etc
- non-, anti-, in-, contra-, pro- (préfixes qui caractérisent l’aspect négatif);
- anti-: antieuropean (prefix anti-+european); anticoruptie (prefix anti+corupție),etc.
- in- ”primarii incompatibili la un pas de salvare …”(EV. Z, 17.03.2014)
- “ incompatibilul Nicuşor Constantinescu “(EV. Z., 13.03. 2014)
- pro- “demonstraţiile pro-ruse sunt artificiale”, Teofil Bauer, R.L, 17.03. 2014)
- “opţiunile pro-occidentale ale ucrainienilor sunt diferite”, Teofil Bauer,
R.L.,17.03. 2014
- “demonstraţiile pro-ruse din estul Ucrainei”, …Teofil Bauer, R.L.,
17.03.2014)
- co-: (con-; com-): coliniar (prefix co+liniar); concetăţean (prefix con +
cetăţean) etc
- anti-: antiaerian(prefix anti+aerian); antipopular (prefix anti+popular), etc.
- arhi-: arhicunoscut (prefix arhi-+cunoscut); arhiplin (prefix arhi-+plin), etc.
- contra-: contracandidat (prefix contra+candidat); contrapagină (prefix
contra + pagină) etc.
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- extra-: extraşcolar (prefix extra-+şcolar); extrarural (prefix extra-+rural);
extracorporal (prefix extra-+corporal), etc.
- hiper-: hipertensiune (prefix hiper+tensiune); hiperemotiv (prefix
hiper+emotiv); hiperaciditate (prefix hiper+aciditate) etc.
- inter-: interregional (prefix inter+regional); interfaţă (părefix inter-+faţă)
etc.
- “Adopţiile internaţionale au fost reluate şi pentru SUA”.(Gândul, 17.03.2014).
- “…atmosferă prietenoasă, cu numeroase interacţiuni cu publicul”, (Academia
Caţavencu, 11din 03.03.2014).
argumente pentru a interveni în situaţia creeată…(R.L., 17.03.2014)
- intra-: intracarpatic (prefix inter-+carpatic)
- non-: nonvaloare (prefix non-+valoare); nonexistent (prefix non-+existent)
- post-: postfaţă (prefix post-+faţă); postrevoluţionar (prefix post+revoluţionar) etc.
- post-, pre-, (prefixes avec du sens temporal, d’origine latino-romanes): postélectoral,
- pré-ambalage, pré-disposition, post-natal;
- previziunile despre viitor ale lui Stephen Hawking…”, (Gândul,
17.03.2014)
- ”predispoziţia Ucrainei la sciziuni interne”, (R.L.,17 martie 2014)
- sub-: subacvatic (prefix sub-+acvatic), etc.
- supra-: supraaglomerat (prefix supra-+aglomerat), etc.
- ultra-: ultrasonor (prefix ultra-+sonor), etc.
- super-: superarbitru (prefix super-+arbitru) etc.
- peri-: periterestru (prefix peri-+terestru); perimetru (prefix peri-+metro) etc.
- para-: paratrăznet (prefix para-+trăznet), parazăpadă (prefix para- + zăpadă)
etc.
Dans la langue roumaine, dès nos jours, on remarque une augmentation
significative du nombre des dérivés à l’aide des préfixes (néologiques) spécialement
dans les langages cultivés ou spécialisés et dans la presse; des nombreux formations
sont des emprunts analysables ou selon un modèle étranger.
Ce fait-ci signifie une augmentation de l’importance du procédé, mais pas
d’une telle manière qu’ils ne dépassent pas la suffixation.
En ce qui concerne la préfixation dans le langage de la presse actuelle, les
créations nouvelles avec des préfixes sont moins fréquentes.
La dérivation avec des affixes représente un processus productif d’enrichir le
lexique grâce à la présence soutenue sur la première place de la suffixation et grâce à
une augmentation constante des dérivés avec des préfixes.
Sur la scène vivante, en mouvement du langage dans son évolution permanente,
la création lexicale joue un rôle principal.
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O NOUĂ VIZIUNE
ASUPRA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE,
DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE
ŞI INOVĂRII LA ÎNCEPUT DE SECOL
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
A NEW VISION OWER THE SCIENTIFIC RESEARCH, THE
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND THE INNOVATION AT THE
BEGINNINING OF THE CENTURY
Résumé
Les concepts de sécurité et défense sont étroitement connectés avec
la recherche scientifique et le développement technologique. La Roumanie
d’aujourd’hui se trouve dans un période de reconstruction non seulement
des concepts économique, technologique et de sécurité, mais aussi dans le
processus d’édifier et rédiger une formule cohérente d’équilibre entre les
composant des systèmes nationaux économique, de défense et de sécurité, en
ramassant les débits d’une voie qui a échoué et en construisant une nouvelle
route vers l’avenir, y compris par la recherche scientifique, par une nouvelle
manière de comprendre la science et la vie sociale et de reformuler l’intérêts
vital en termes de marché de développement durable et de sécurité.
Mots-clefs: sécurité, défense, développement économique, marche, recherche
scientifique

P

entru România, precum şi pentru alte ţări din Europa Centrală şi de Est,
anul 1990 poate fi considerat anul care a marcat începutul reconstrucţiei
întregului fundament al ordinii publice, economice şi de securitate în Europa şi
în întreaga lume, datorită efectelor obţinute după cel de-Al Doilea Război Mondial,
Universitatea Creştină ,,DIMITRIE CANTEMIR”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate • Director al Programului de Studii universitare de masterat „Finanţe şi gestiunea afacerilor” din cadrul Facultăţii de Finanţe Bănci şi
Contabilitate din Bucureşti (FBCB) • Director al Centrului de Cercetări, Studii şi Aplicaţii Financiar – Bancare din
cadrul Facultăţii de Finanţe Bănci şi Contabilitate din Bucureşti (FBCB„
1
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precum şi a celor peste patruzeci de ani de Război Rece. Ca urmare, s-au produs
evenimente şi transformări care au schimbat întregul curs al istoriei umanităţii
şi au modificat structural mediul politico-strategic care a existat în unele ţări,
inclusiv în România. Aceste mutaţii au impus cu necesitate proiectarea dintr-o nouă
perspectivă a politicii de securitate a statului român, precum şi elaborarea unei
concepţii integrate privind securitatea naţională a României.
În actuala conjunctură internaţională, securitatea naţională este un concept
care integrează diverse domenii: politic, diplomatic, economic, militar, ecologic,
social, cultural, moral şi umanitar.
Politica de securitate, materializată într-o strategie concretă, cuprinde
măsurile şi acţiunile întreprinse în toate aceste domenii, destinate să asigure în mod
optim menţinerea şi consolidarea statului, apărarea şi promovarea intereselor sale
fundamentale.
Strategia de securitate a României este încorporată în ceea ce, oficial,
s-a formulat şi anume „Concepţia integrată privind securitatea naţională a
României”.
Scopul general al strategiei securității naţionale2 îl constituie promovarea
şi apărarea intereselor naţionale fundamentale ale României, asigurarea libertăţii
de acţiune a statului român în relaţiile cu celelalte state, în condiţiile unei lumi în
schimbare, caracterizată de accentuarea interdependenţelor şi integrării României în
structurile europene şi euro-atlantice.
Prăbuşirea regimului comunist din România şi din celelalte state esteuropene, dărâmarea zidului Berlinului şi dezmembrarea Tratatului de la Varşovia
prevesteau schimbări importante în plan politic, economic şi militar pe arena
internaţională, schimbări ce au fost înţelese la timp şi luate în calcul de către
conducerea oştirii române. În acea perioadă, Alianţa Nord-atlantică se confrunta cu
supărătoarea realitate de fi rămas fără adversar sau fără misiunea sa principală, ceea
ce a determinat-o să-şi caute şi să-şi redefinească o nouă strategie.
Cu ocazia reuniunii de la Londra, din iulie 1990, alianţa a propus statelor
est-europene stabilirea de relaţii diplomatice permanente, iar în noiembrie 1991,
la Roma, a fost constituit Consiliul de Cooperare Nord-atlantică ca instanţă de
cooperare şi consultare cu statele din Estul Europei. În cadrul reuniunii la nivel înalt
din 11.01.1999 de la Bruxelles, la propunerea S.U.A., s-a aprobat iniţiativa denumită
„Parteneriatul pentru Pace”. România a fost prima ţară care a adoptat acest
concept care a marcat de fapt începutul procesului dificil, anevoios şi costisitor de
restructurare adevărată a armatei noastre.
Parteneriatul pentru Pace oferea candidaților momentul și prilejul să se
pregătească pentru aderare şi să se apropie de standardele NATO, dar oferea, în acelaşi
timp, un răgaz secretarului general NATO de atunci, Solana, pentru clarificările de
Documentul oficial în vigoare la ora actuală se numește „Strategia Națională de Apărare. Pentru o Românie care
garantează securitatea și prosperitate generațiilor viitoare”.
2
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rigoare. Acesta era obligat să valseze ca un artist al compromisului între NATO
şi RUSIA, fără să afecteze prestigiul Alianţei şi fără să umilească Moscova, care
încerca să-şi reactiveze reflexele de mare putere.
În perioada „Parteneriatului pentru Pace”, armata română a parcurs o etapă
de restructurare importantă, care i-a permis, în momentul aderării, să aducă în alianţă
un plus de prospeţime, de optimism, de pragmatism, dar şi de profesionalism. Dacă
analizăm, comparativ, situaţia politico-militară de astăzi cu cea din timpul „Războiului
Rece”, ajungem la concluzia că relaţiile duşmănoase, dar niciodată ridicate la rangul
unei confruntări deschise între ţările celor două tratate (NATO şi TRATATUL DE
LA VARŞOVIA), au fost înlocuite, astăzi, cu relaţii de colaborare, cooperare, însă
permanent subminate de conflicte adiacente fierbinţi. În aceste condiţii, „cortina de
fier” riscă să fie înlocuită cu o tranşee adâncă ce ar putea fisura, nemilos şi periculos,
continentul European în două entităţi, profund decalate din punct de vedere economic.
Această perspectivă riscantă nu trebuie ignorată şi împotriva ei trebuie să acţionăm
cu toţii.
Factorii de decizie politică au obligaţia să cunoască şi să înțeleagă realitatea, așa
cum este ea, pentru fi în capabili să inițieze măsurile necesare protejării economiei
naţionale de evoluţiile nefireşti care pot apărea în diferite etape şi a asigura resursele
strategice, materiale şi financiare necesare apărării suveranităţii naţionale.
România a fost „împinsă” în mileniul trei fără o strategie de securitate coerentă,
fără politici și strategii naționale coerente, care să poată da răspuns numeroaselor
probleme economice, politice și de securitate cu care se confruntă în mod real.
Strategia de securitate trebuie să trateze în mod unitar obiectivele politice,
economice, financiare, militare, ştiinţifice, culturale etc. – concepute în unitatea lor – şi
modalităţile concrete de acţiune necesare obţinerii succeselor planificate.
Astfel concepută, o strategie de securitate trebuie să orienteze nu numai
deciziile instituţiilor statului, dar şi pe cele ale tuturor organizaţiilor de stat sau
private din România. După elaborarea strategiei de securitate naţională (strategiei
naționale de apărare), Ministerul Apărării Naţionale prezintă strategia militară a
României şi „cineva” ar trebui să întocmească o strategie economică sau economicofinanciară care, de fapt, constituie suportul economic și financiar pentru toate
activităţile din domeniul securității și apărării naţionale.
În proiectarea viitorului, trebuie pornit de la realitatea că gestionarea
conflictelor actuale şi viitoare se va baza, în principal, pe combinaţia dintre
potenţialul tehnologic avansat al industriei electronice şi aerospaţiale, pe de
o parte, şi posibilităţile tot mai largi şi mai performante oferite de tehnologia
informaţiilor, pe de altă parte.
Aceasta va fi „cheia de boltă” în soluţionarea conflictelor viitoare. Pentru a
face faţă acestor cerinţe, NATO s-a orientat spre tehnologiile digitale şi a trecut
deja la înlocuirea sistemelor de comunicaţii strategice cu o reţea digitală de servicii
integrate.
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Sistemele militare de comandă şi control vor fi supuse unor schimbări radicale
şi vor include utilizarea unor componente integrate de asistare a deciziei, care vor
ajuta planificatorii să evalueze alternativele unei acţiuni şi să optimizeze luarea
deciziilor. Comanda şi controlul se vor transforma dintr-un mediu de mesaje întrunul interactiv, care permite comandanţilor să pună o mulţime de întrebări de genul
„ce-ar fi dacă” (...), la care statele majore să răspundă rapid cu datele şi evaluările
necesare luării celor mai bune hotărâri. Fără „instrumente” de asistare a deciziei,
procesul devine foarte lung, greu de controlat şi ineficient.
Resursele securităţii naţionale sunt diversificate şi în intercondiţionare cu cele
ale altor ţări inclusiv cu cele din Uniunea Europeană şi NATO, obținute și asamblate
din contribuția efectivă a tuturor țărilor membre, inclusiv prin contribuția României.
Ele sunt constituite din capacităţile şi posibilităţile statului roman de a-şi susţine
şi promova interesele naţionale fundamentale şi sunt de natură umană (potenţialul
creator), politică, diplomatică, demografică, morală, informaţională, militară, de
siguranţă şi ordine publică, tehnico-ştiinţifică, social-culturală, cognitivă etc.
Dezvoltarea tehnologică, rezultat al activităţii de cercetare, are un rol decisiv
în influenţarea evoluţiei conflictelor armate. Noile generaţii de arme inteligente,
sistemele C4I3 sistemele electronice de supraveghere, cercetare şi lovire, tehnicile şi
tehnologiile războiului informaţional şi psihologic sunt şi vor fi prezente în marile
confruntări militare – operaţii şi lupte.
Definitoriu pentru conflictele secolului XXI este faptul că acestea se
desfăşoară în toate mediile, întrucât dimensiunile nu au limitări spaţiale şi
angajează tehnologiile cele mai avansate.
În prezent, lupta modernă este o consecinţă a perfecţionării teoriei militare,
dezvoltării mijloacelor şi tehnicilor de luptă, diversificării şi perfecţionării structurilor
militare. Aceste aspecte le oferă decidenţilor avantajul de a coordona eficient toate
genurile de armă, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, astfel încât loviturile executate
asupra inamicului să fie şocante şi decisive.
Generalizarea în trepte a tehnologiei digitale în spaţiul de luptă multidimensional
al secolului XXI, apariţia unor noi generaţii de arme inteligente, a unor sisteme C4I2SR4
moderne, precum şi necesitatea de perfecționare continuă a Armatei Române în cadrul
NATO şi în Uniunea Europeană impun realizarea și menținerea continuă a unui grad
ridicat de interoperabilitate.
Acest deziderat presupune iniţierea unor procese profunde de transformare
în plan doctrinar, conceptual, adoptarea unor noi concepte despre luptă, operaţie
şi strategie, în corelaţie cu exigenţele ce rezultă din angajamentul României de a
acţiona ca aliat egal şi credibil în operaţii multinaţionale în cadrul NATO sau a altor
aranjamente politico-militare.
*
Comandă, Control, Comunicaţii, Computere, Informaţii – Command, Control, Communication, Computers, Information.
4 **
Comandă, Control, Comunicaţii, Computere, Informaţii şi Informatică, Supraveghere şi Recunoaştere – Command, Control, Communication, Computers, Information, Surveillance, Reconnaissance.
3

330

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
Responsabilităţile ţării noastre cu privire la adoptarea procedurilor, sistemelor,
echipamentelor şi acordurilor de standardizare NATO sunt stipulate în acordurile
STANAG.
Aceste abordări strategice se desfăşoară pe fondul unui mediu de securitate
caracterizat de o serie de tendințe a căror diversitate şi complexitate îi creează
acestuia o amplă dimensiune de abordare şi de interpretare.
La baza succesului realizării şi implementării tehnologiilor, produselor
sau serviciilor se află competenţa profesională, nivelul de cunoștințe, ca rezultat
al unui învăţământ performant, al unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare tehnologică generatoare de inovare, inclusiv de inovare tehnicoştiinţifică (inventică).
Investiția în Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C-D-I) pe care doreşte s-o facă UE
vizează şi absorbţia „creierelor”, facilitându-le acestora libera circulaţie în condiţiile în
care U.E. va păstra unele bariere pentru circulaţia forţei de muncă (mai ales necalificate).
Aceste strategii sunt modalităţi evidente de racolare cu orice preţ a „creierelor”,
a inteligenţei. De aceea, Guvernul României trebuie să se implice cu multă
responsabilitate în susţinerea activităţii de C-D-I, dar şi în valorificarea rezultatelor
acesteia. Ca urmare, un principal obiectiv al preocupărilor politice şi sociale
trebuie să fie educaţia, întrucât aceasta se regăseşte în evoluţia statului de drept,
a democraţiei, a sistemului de securitate, a proprietăţii, a progresului economic,
prosperităţii şi stabilităţii.
Investiţia în capitalul uman, în educaţie şi cercetare este sursa principală a
avantajului oricărei competiţii şi sursă de progres.
În sensul celor precizate în mesajul său, Koichiro MATSUURA, director
general UNESCO, cu ocazia „Zilei mondiale a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare”
din 10.11.2006, a evidenţiat şi rolul ştiinţei şi tehnologiei la reducerea sărăciei, la
protejarea mediului şi la îmbunătăţirea vieţii tuturor oamenilor.
„Astăzi, avem totodată responsabilitatea de a recunoaşte obstacolele pe care
le întâmpină ţările în calea valorificării beneficiilor ştiinţei. În acest an, aş dori
să ne concentrăm asupra întăririi capacităţilor de cercetare a ţărilor în curs de
dezvoltare în ceea ce priveşte platforma de bază pentru dezvoltarea durabilă bazată
pe cunoaştere.
Nici o naţiune care doreşte să realizeze un progres social şi economic nu-şi
poate permite lipsa de independenţă în ştiinţă şi tehnologii. În ultimii 20 de ani,
capacitatea instituţională necorespunzătoare în domeniul ştiinţific şi uman a fost
identificată ca unul din factorii recurenţi ce împiedică ţările în curs de dezvoltare
în atingerea scopurilor naţionale şi internaţionale. Reducerea sărăciei, durabilitatea
mediului, accesul îmbunătăţit la resursele sigure de apă şi servicii sanitare,
reducerea mortalităţii infantile şi îmbunătăţirea sănătăţii maternale – realizarea
tuturor acestor obiective majore de dezvoltare internaţională depinde în mare parte
de capacitatea naţională de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică a fiecărei ţări.
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Construirea capacităţii ştiinţifice cere o abordare bazată pe deschidere.
Un sistem de educaţie cuprinzător şi funcţional este o premisă de bază pentru toate
formele de dezvoltare bazate pe cunoaştere şi ştiinţă. În aceeaşi măsură, importantă
este și necesitatea întăririi legăturilor între guvern şi instituţiile educaţionale, industrie
şi sector privat pentru a genera inovaţie şi pentru a asigura diseminarea rezultatelor.
Parteneriatele la nivel regional şi internaţional sunt benefice în deschiderea accesului la
instruire, expertiză şi crearea unui răspuns unitar la provocările dezvoltării.”51.
Economia bazată pe cunoaştere este un concept mai larg, care integrează
inovaţia, societatea informaţională şi capitalul uman.
În martie 2000, Consiliul European de la Lisabona a enunţat obiectivul ca
până în 2010 Europa să devină „cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe
cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică susţinută, cu locuri de muncă
mai multe şi mai bune şi o extraordinară coeziune socială”6.
S-a considerat că reducerea decalajelor pe care Europa le are faţă de Statele
Unite ale Americii privind dezvoltarea economică, se poate realiza prin aplicarea
unei economii bazată pe cunoaştere, care integrează inovaţia, societatea infor
maţională şi capitalul uman7..
În prezent, ca urmare a analizei valorii globale a Produsului Intern Brut (PIB)
al României, situaţia este dramatică, fapt pentru care dacă acesta nu se va redresa
radical în următorii ani, resursele securităţii naţionale vor fi grav afectate.
Asigurarea resurselor umane, materiale şi tehnologice necesare apărării
naţionale în timp de pace, precum şi a celor destinate susţinerii eforturilor de apărare
şi asigurării supravieţuirii populaţiei ţării în timp de război, constituie obiective
esenţiale pentru securitatea naţională a României.
În actualele condiţii interne şi internaţionale, componenta economică a
securităţii naţionale capătă o importanţă decisivă. Numai că ea nu mai este generată
și întreținută esențialmente de factorul intern, ci se supune din ce în ce mai mult și
unei fizionomii de rețea, care generează noi presiuni și noi interdependențe, unele
de-a dreptul distrugătoare pentru economia națională, altele stimulative și eficiente.
De aceea, pe plan intern, trebuie să se acţioneze cumpătat, inteligent și în
deplină cunoștință de cauză, pentru dezvoltarea unui sistem eficient, cu o structură
echilibrată, capabilă să asigure cetăţenilor ţării o calitate corespunzătoare a vieţii.
Dezvoltarea economică durabilă a ţării va trebui să asigure, totodată, mijloacele
materiale şi financiare eficiente a tuturor componentelor sale. Dar ea nu mai este
o opțiune exclusivă a statului român, ci o opțiune condiționată, dependentă de un
mediu economic, social și politic strategic care se cere foarte bine cunoscut.
MATSUURA, K., Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, UNESCO, 10 noiembrie
2006
6
Consiliul European de la Lisabona, martie 2000
7
GHEORGHIU, R., PÎSLARU, D., ŢURLE, Geanina, Competitivitatea pe bază de inovare a economiei româneşti
în contextual strategiei de la Lisabona, studiou finanţat de Institutul pentru o Societate Deschisă (OSI Budapesta) în
cadrul proiectului „Costuri şi beneficii ale aderării României la Uniunea Europeană”, coordonat de Centrul Român
de Politici Economice, aprilie 2004
5
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Nivelul de dezvoltare economică şi socială a unei societăţi umane se
datorează în principal evoluţiei cunoaşterii, în cadrul căreia un rol determinant îi
revine cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice.
În general, dezvoltarea economică se face şi în condiţiile susţinerii activităţii
inovării 8..
Fără o redresare şi relansare masivă a economiei naţionale, nici securitatea
naţională nu poate avea un suport solid. Păstrarea independenţei de decizie asupra
utilizării resurselor materiale şi umane, precum şi asupra ramurilor economice
de importanţă strategică, este de o însemnătate fundamentală pentru securitatea
naţională.
Asigurarea funcţionării sistemului economic naţional, atât a componentelor
productive, cât şi a celor informaţional-decizionale, în situaţii deosebite (război,
catastrofe naturale şi ecologice) este o condiţie esenţială pentru prezervarea
securităţii naţionale a ţării. În acest context, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi a
inovării constituie o componentă importantă a creşterii calitative şi cantitative
a potenţialului ştiinţific naţional şi, în final, pentru dezvoltarea economică şi
sporirea potenţialului de apărare a ţării.
Ştiinţa şi învăţământul reprezintă două componente esenţiale ale cunoaşterii şi
sunt principalii factori generatori de educaţie, cultură, civilizaţie şi dezvoltare socioeconomică.
Crearea unui cadru inter-relațional dinamic, bazat pe valorificarea zestrei
culturale, tehnice, ştiinţifice ş.a., se realizează în principal prin transfer de informaţii,
cunoştinţe şi tehnologii. Realizarea unui asemenea cadru presupune şi evaluarea
interacţiunilor care apar la nivelul potenţialului de cercetare-dezvoltare-inovare în
conformitate şi cu cerinţele pieţei.
Noua tehnologie socială nu se mai referă doar la producția de bunuri materiale
și servicii, ci și la producția de informaţii, de cunoştinţe, produse, servicii şi
tehnologii noi, caracteristice societăţii informatice, capabile să producă schimbări
fundamentale la nivelul mentalităților, orientând şi ierarhizând valorile umane spre
structuri politice şi economice performante.
România, în actualul context european, ca ţară membră a Uniunii Europene, are
nevoie de capacităţi manageriale şi morale foarte bine conturate, care să poată aborda
toate aspectele relevante şi necesare, să poată analiza şi decide asupra acelor strategii
care sunt necesare restructurării şi modernizării economiei societăţii româneşti.
Pentru sistemul de cercetare-dezvoltare, strategia momentului actual este
aceea care stimulează şi susţine producerea, difuzarea şi introducerea în economie a
noilor tehnologii, materiale şi utilaje.
În plan internaţional, România trebuie să acţioneze pentru integrarea în
PETERSON, I., SNARP, M., „Politica tehnologiei în Uniunea Europeană”, în seria de: „Politici, strategii,
dezvoltare”, Editura AGIR, Bucureşti, 2000
8
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sistemul economic (inclusiv în cel al cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice)
european şi mondial, în conformitate cu opţiunile politice asumate, având în vedere
eliminarea riscului de blocare a acelor elemente ale sistemului economic vital pentru
securitatea naţională. De asemenea, cooperarea ştiinţifică şi tehnologică în cadrul
programului euro-atlantic NATO reprezintă o bună ocazie pentru integrarea
comunităţii româneşti în comunitatea ştiinţifică europeană şi mondială.
Analiza implicaţiilor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în
sistemul de securitate a fost abordată de foarte puţini cercetători, deoarece are un
caracter complex, fiind relaţionată cu mai multe domenii de studiu. Printre puţinii
cercetători care s-au ocupat de aceste implicaţii a fost Derek J. De Solla Price (1963).
Într-o carte scrisă în 1963 de Derek J. De Solla Price şi care îşi păstrează şi astăzi
actualitatea, acesta sublinia faptul că, în raport cu trecutul nu prea îndepărtat, ştiinţa,
considerată în mod global, se dezvoltă în condiţii care-i conferă o calitate nouă şi în
acest sens a caracterizat-o prin „ştiinţa mare”.
„Volumul brut al ştiinţei, exprimat în forţă de muncă ştiinţifică sau în numărul
publicaţiilor, tinde să se dubleze în 10 până la 15 ani, în funcţie de elementul ce
măsoară sau de modul în care se face măsurătoarea, iar cheltuielile efectuate în dolari
constanţi se dublează la fiecare interval de 5 ½ ani, astfel încât costul pe om de ştiinţă
să se dubleze la fiecare interval de 10 ani sau altfel formulat, costul ştiinţei a crescut
în raport direct cu pătratul numărului oamenilor de ştiinţă”.
„Ştiinţa mai veche dă naştere ştiinţei noi într-un ritm constant prin intermediul
unei reţele de literatură, iar în mod analog tehnologia mai veche dă naştere
tehnologiei noi printr-o reţea care constă nu din literatură, ci din KNOW – HOW,
care este înregistrat doar parţial în brevete, reclame şi cataloage comerciale. Cred
că între cele două reţele există ceea ce fizicianul ar numi o interacţiune slabă, adică
nimic mai mult decât este necesar pentru a menţine cele două acumulări în acelaşi
pas. Numai în mod atipic, în acele incidente traumatice care devin o legendă, aşa cum
sunt tranzistoarele şi penicilina, un fragment dintr-o ştiinţă nouă determină imediat
sau rapid un progres în domeniul tehnologiei. În majoritatea cazurilor, transferul de
la una la cealaltă se face prin intermediul oamenilor care migrează dintr-o parte în
cealaltă în cursul pregătirii profesionale sau al schimbării ocupaţiei. În orice caz,
este cu totul greşit să se creadă ca tehnologia ar fi echivalentă cu ştiinţa aplicată.
Într-adevăr, în ceea ce priveşte interacţiunea dintre ştiinţă şi tehnologie
intervine o complicaţie şi mai mare. Este posibil ca unele tehnologii să nu aibă nimic
comun cu ştiinţa”9.
În altă ordine de idei trebuie să subliniem faptul că acele concepte care definesc
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică sunt destul de clare, în schimb,
conceptul de sistem de securitate este descris vag sau se confundă, în principiu, cu cel
DEREK J. DE SOLLA PRICE (1973) - Ştiinţa mică, ştiinţa mare, Editura ŞTIINŢIFICĂ. Bucureşti. 1971, p. 27,
126.
9
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de apărare.
Articolul îşi propune din punct de vedere conceptual abordarea unei noi viziuni
asupra raportului dintre cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în sistemul de
securitate pentru a defini dimensiunea ştiinţifică a securităţii naţionale.
Structura articolului este, în principal, racordată la exigenţele actuale ale
conceptelor inovării ca fenomen complex şi diversificat, cât şi la conceptul
particular al inovării ştiinţifice şi tehnologice existent în România, în Uniunea
Europeană şi în NATO.
*

*

*

Pe fondul schimbărilor ce au apărut după anul 1989 în viaţa social-politică
şi economică a României, odată cu punerea bazelor noii economii de piaţă şi a
instrumentării reformelor economice, a apărut o creştere evidentă a interdependenţelor
între dezvoltarea economică, tehnologică, protecţia mediului şi protecţia socială.
În acest caz, economia trebuie înţeleasă ca un mijloc de realizare a finalităţii
social-umane, a cărei creştere trebuie să fie de tip sociocentric şi nu economocentric.
De aici, necesitatea de a aborda procesele creşterii economice de pe poziţii
mult mai generoase în sensul depăşirii cadrului îngust al triunghiului creştere-resursemediu cu un perimetru mai larg al pătratului economie-tehnologie-social-ecologie.
Acest concept o dată aplicat va permite modelarea unei economii concurenţiale
absolut necesare pentru o dezvoltare economico-socială durabilă.
La intersecţia a trei zone de mare interes economic, România constituie un
punct de legătură vital între ţările Europei de Est, Europa Centrală şi Asia Centrală,
prin coexistenţa în mod unic a unei serii de elemente favorabile, cum ar fi:
– o amplasare geografică strategică, la intersecţia căilor comerciale
tradiţionale, prin care se asigură accesul la o piaţă de peste 200 milioane de clienţi
potenţiali, poziţia României pe continentul european permiţând multiple conexiuni
între zone de mare interes: Europa Centrală şi de Vest, pe de o parte, Marea Neagră
şi, în continuare, Ucraina, Federaţia Rusă şi regiunea Caucazului, pe de altă parte.
De asemenea, spre sud se pot stabili legături foarte rapide cu Turcia, Grecia
mediteraneană şi Orientul Mijlociu;
– o piaţă internă importantă, care numără aproximativ 20 milioane de
clienţi, a doua ca mărime între ţările Europei Centrale;
– o varietate de posibilităţi de navigaţie fluvială şi maritimă;
– o mare varietate de resurse naturale, suprafeţe agricole fertile, important
potenţial turistic, România posedând cel mai valoros potenţial agricol din Europa,
depăşit numai de Franţa (al doilea ca mărime după Franţa);
– o structură industrială diversificată care cuprinde o gamă întreagă, de la
industria minieră şi a construcţiilor de maşini, până la producţia de bunuri de consum;
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– o forţă de muncă calificată, bine pregătită; numărul, calitatea şi structura
populaţiei, constituind componenta cea mai dinamică, impunându-se ideea că
adevărata forţă a acestei pieţe este nivelul educaţional ş.a.
Toate acestea susţin - și ar trebui să susțină și mai mult - interesul pentru
România, ca factor decisiv de stabilitate în zonă, cu potenţial de colaborare maxim.
În perioada 1990-2007, eforturile României s-au îndreptat către introducerea
elementelor esenţiale ale reformei economice: promovarea unei politici comerciale
deschise şi permeabile, liberalizarea schimburilor comerciale; adoptarea unui sistem
de tarife vamale pe baza sistemului armonizat; liberalizarea importului şi exportului
de mărfuri către/dinspre teritoriul vamal al României; realizarea unui program de
privatizare, prin care să se permită şi să se încurajeze participarea străină.
Datorită acestor măsuri, produsele româneşti beneficiază la ora actuală de
diferite forme de tratament nediscriminatoriu sau preferenţial, ceea ce înseamnă
posibilităţi sporite de a pătrunde sau recuceri anumite pieţe la scară mondială.
Evoluţia înregistrată până în prezent de sectorul comerţului exterior al
României nu reflectă nici pe departe înaltul potenţial economic şi nici posibilităţile
oferite de cadrul legal existent, cât şi de acordurile bi sau multilaterale încheiate de
ţara noastră. Totuşi, indicatorii economici arată că acest sector dispune de multiple
posibilităţi care să permită o relansare rapidă, de natură să contribuie cu siguranţă la
refacerea întregii activităţi economice a ţării.
Până în prezent, economia mondială nu a fost martora nici unui caz de
dezvoltare spectaculoasă a vreunei economii în tranziţie în lipsa unei infuzii de
capital străin. Pentru România, aportul de investiţii străine se dovedeşte extrem de
important.
Pornind de la considerentul că investiţiile străine constituie factorul determinant
în realizarea ajustării structurale a economiei naţionale, au fost identificate anumite
sectoare economice prioritare în desfăşurarea acestui proces: industria alimentară
şi industriile complementare, industria energetică, a bunurilor de consum,
transporturile, telecomunicaţiile, alte sectoare industriale (al materialelor de
construcţii şi al materialelor speciale pentru industrie, industria celulozei, hârtiei şi
ambalajelor); turismul, sectorul serviciilor (bancar, asigurări, consultanţă).
Suntem incluşi cu toţii într-o economie mondială dominată mai mult decât
oricând de interdependenţe şi interacţiuni tot mai strânse între ţările şi regiunile
care o compun. Nici o ţară nu poate ignora această realitate şi nici nu se poate dezvolta
în condiţii de izolare sau fără să colaboreze cu celelalte ţări.
Dar, în timp ce dezvoltarea în condiţii de izolare iese definitiv din discuţie,
stimularea complementarităţilor unei ţări cu state sau regiuni din vecinătate poate
conduce cu siguranţă la o evoluţie economică semnificativă.
După cum este şi normal, atenţia noastră se îndreaptă cu precădere asupra
ţărilor membre din Uniunea Europeană şi asupra ţărilor riverane la Marea Neagră.
Începând cu anul 2007, România se bucură de statutul de ţară membră cu
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drepturi depline a Uniunii Europene fiind un partener demn de încredere pentru
companii şi ţări din întreaga lume şi o nouă alternativă de pătrundere în Europa
pentru comerţul internaţional şi investiţiile străine.
România de astăzi parcurge – aidoma tuturor statelor din centrul şi estul
Europei – un complex proces de transformări, care vizează revenirea ei în rândul
statelor democratice şi cu economie de piaţă eficientă. Motorul transformărilor
economice şi sociale aflate în plină desfăşurare îl reprezintă industria. Industria
joacă un rol de primă importanţă în ansamblul economiei unui stat, fie el dezvoltat,
fie în curs de dezvoltare.
Procesul de reformă economică şi industrială a mai fost influenţat, în ultimii
ani, pe lângă factorii interni, şi de contextul politic, economico-financiar şi comercial
existent pe plan internaţional. Altfel spus, peste dezechilibrele industriei româneşti,
s-au suprapus, cu consecinţe negative, recesiunea economică mondială, fenomenele
politico-militare, la nivel mondial şi zonal (conflictele armate, embargouri, măsuri
protecţioniste etc.).
Această realitate, precum şi faptul că România parcurge un complex proces
de transformări structurale, dificil dar necesar, reclamă cu acuitate cerinţa de a
face politică, politică economică naţională, bineînţeles prin modalităţi, pârghii şi
instrumente adecvate economiei de piaţă.
Dar, a face politică economică naţională, în contextul european şi mondial
al începutului de mileniu trei, înseamnă a ţine cont de particularităţile economiei
româneşti, de complementarităţile ei în zona noastră geografică, cât şi a pune în
valoare, într-un mod inteligent, avantajele comparative proprii – care nu sunt puţine
– în această competiţie a „supravieţuirii economice”.
Orice dezvoltare bine orientată poate conduce în timp la o criză de sistem.
În acest caz, polii bogăţiei şi ai sărăciei, foamei şi mizeriei se vor atinge exploziv,
răsturnând tot ce până la acea dată se numea ordine şi lege. Pentru că oamenii
nu doresc numai un anumit tip de dezvoltare care să le asigure existenţa, ci
şi moralitate, decenţă şi respect faţă de personalitatea lor. În prezent, politica
economică a României este, în fapt, un mijloc de reconversie şi eficientizare, de
orientare şi utilizare a fondului public, o opţiune structurală în materie de creştere
economică şi comerţ internaţional, iar orientarea spre structuri industriale cu aport
important în crearea de venit naţional nu poate însemna pentru România primului
deceniu al mileniului trei o renunţare, o abandonare a sectoarelor şi subsectoarelor
aşa-zise clasice, tradiţionale, ci numai o adaptare, o optimizare etapizată, controlată
în bună măsură, a aparatului productiv intern la cererea europeană (mondială) de
produse şi servicii industriale.
Problemele cu care se confruntă în prezent omenirea sunt: subdezvoltarea,
criza alimentară şi energetică, a materiilor prime şi poluarea. Toate aceste
elemente generează tensiuni crescânde care, într-o zi, pot ajunge la limita suportabilului.
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De aceea, procesele economice şi sociale trebuie orientate spre dezvoltare, spre
creativitate şi inovare, şi nu spre distrugere, spre agresarea mediului.
Procesele ce au loc în societate nu sunt procese mecanice, lineare, ci
dinamice, ireversibile, complexe. De aceea şi modul de abordare şi de rezolvare
trebuie să fie pe măsura acestora, pentru a înlătura barierele din calea progresului.
De cele mai multe ori, procesul de reformă, angajat în efortul de depăşire a unor
limite economice care generează probleme sociale şi de mediu, scapă din vedere
atât soluţionarea unor probleme vitale pentru populaţie, cât şi, uneori, factorii sociali
şi culturali ai dezvoltării care acționează atât din interiorul, cât și din exteriorul
sistemului.
Dezvoltarea nu reprezintă numai recuperarea unor decalaje economice.
Ea presupune punerea în valoare a resurselor unei societăţi pe toate planurile,
realizarea personalităţii membrilor colectivităţii şi a societăţii în ansamblu. O
creştere economică bazată pe stimularea consumului artificial, pe o risipă de
resurse, pe exploatarea lor cu efecte dezastruoase pe plan social-uman şi ecologic nu
reprezintă o variantă durabilă.
În acest sens, impunerea unor indicatori economici care evidenţiază o
creştere economică în detrimentul protecţiei mediului s-a dovedit un eşec,
întrucât s-a promovat o industrializare brutală, o dezvoltare prin distrugere.
De aceea, promovarea tehnologiilor produselor şi serviciilor „curate” ca rezultat al
activităţilor de C-D-I implică o dezvoltare economico – socială durabilă şi presupune
un mod de gândire economic şi politic, care nu trebuie condiţionat de eficienţa
economică cu orice preţ.
Modelele globale ale dezvoltării economico-sociale durabile operează cu
elemente de inovare, de protecţie a mediului, de regândire a politicilor economice,
care să deblocheze poziţiile ideologice progresiste.
În principal, obstacolele importante care apar în calea unor schimbări profunde,
sunt constituite din tiparele de gândire şi acţiune tributare unei anumite experienţe şi
optici determinate de:
• procese de învăţare neadecvate şi incomplete;
• înţelegerea deficitară a problemelor globale;
• dificultăţile stăpânirii complexităţii;
• optica pe termen scurt;
• lipsa anticipării;
• insuficienta participare la dezvoltare, la decizii, la educaţie, cultură şi
informaţii etc.;
• concepte neadecvate.
Edificarea unei noi ordini internaţionale cere revizuiri tehnice și conceptuale de
fond, pentru a fi capabile să furnizeze răspunsuri şi soluţii adecvate noilor probleme
cu care se confruntă în prezent omenirea. Nu trebuie neglijat faptul că, în general,
globalitatea şi interdependenţa generează noi modele economice, iar decalajele
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economice, tehnologice, subdezvoltarea se datorează lipsei unor resurse financiare,
a unor tehnologiei sau a forţei de muncă înalt calificate.
Elaborarea conceptului de dezvoltare economico-socială durabilă încearcă să
rezolve concertat, la scară planetară, problemele cu care se confruntă în prezent, mai
mult ca oricând, omenirea. De exemplu, calculele au dovedit că există încă imense
rezerve potenţiale, atât în ceea ce priveşte extinderea terenurilor cultivabile, cât şi
creşterea randamentului în ţările în curs de dezvoltare (care se situează uneori la sub
1/3 faţă de cele din ţările dezvoltate). Aceste rezerve nu pot fi puse în valoare însă din
cauza lipsei de factori de producţie în ţările în curs de dezvoltare: capitaluri, tehnică de
lucru, tehnologii şi cunoştinţe ştiinţifice adecvate, îngrăşăminte, antidăunători, irigaţii,
soiuri selecţionate, calificări umane etc.
Circulaţia materiilor prime în principal din ţările în curs de dezvoltare
spre cele dezvoltate şi a produselor obţinute din aceste materii prime din ţările
dezvoltate spre cele subdezvoltate, emigrarea specialiştilor din ţările subdezvoltate
spre cele dezvoltate, insuficienţa unui transfer internaţional de tehnologie din
ţările dezvoltate către ţările subdezvoltate creează o creştere a entropiei în ţările
subdezvoltate, o accentuare a dezordinii la nivelul fiecărei structuri economice. De
aceea, înlăturarea acestor aspecte, trebuie să se facă prin modificări structurale,
prin instaurarea unor relaţii internaţionale echitabile între ţările dezvoltate şi cele
subdezvoltate şi prin reglarea fluxului de resurse financiare.
Există deja ţări unde entropia a crescut peste nivelul admisibil. În acest sens,
pot fi exemplificate numeroasele conflicte militare, care provoacă distrugeri uriaşe
economiei ţării respective, precum şi numeroase victime omeneşti. În aceste ţări,
nivelul entropic al proceselor a fost adus în situaţia de colaps economic, tehnicoştinţific, financiar, social si ecologic, punându-se în pericol transmiterea acestei stări
şi altor ţări. De asemenea, criza internaţională, problemele tineretului, aglomerările
urbane, expansiunea şomajului, analfabetismul, criminalitatea, sinuciderile, traficul
de droguri, terorismul etc. sunt factori generatori de creştere a entropiei unui sistem
economic, social şi politic al unei ţări.
Criza economică actuală nu este o criză clasică, întrucât nu poate fi desprinsă
de contextul ei social-politic. Actualul model de dezvoltare capitalist, apreciat în
mod exagerat de către anumiţi oameni politici din ţară, nu mai poate fi urmat, ci,
dimpotrivă, trebuie schimbată esenţa şi structurile actualului tip de dezvoltare şi
găsit un sistem economic care să ofere posibilitatea supravieţuirii omenirii într-o
perspectivă îndelungată, cu un nivel de trai satisfăcător.
Aceasta este esenţa existenţei umane dincolo de orice etichetare a unui
sistem politic, social şi economic al unei ţări. Ca urmare, nu trebuie să manifestăm o
poziţie neutră faţă de exploatarea iraţională a resurselor biosferei şi faţă de modul
defectuos de a stabili preţurile, întrucât se poate ajunge la accentuarea crizei
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ecologice. Piața, în înțelesul său complex, ar trebui considerată ca un „barometru al
optimului economiei naţionale”.
De aceea, eforturile pentru continuarea unei economii de piaţă, deci pentru
dezvoltarea unei ţări, trebuie orientate cel puţin pe două direcții:
• eliminarea risipei şi introducerea unui consum raţional de resurse;
• extinderea prin intermediul cercetării ştiinţifice şi tehnologice a sferei
resurselor cunoscute şi utilizate în prezent.
În felul acesta, se poate garanta introducerea raţionalităţii în creşterea
economică a ţărilor dezvoltate din punct de vedere economic, prin evitarea risipei în
consum şi asigurarea unei creșteri economice în contextul interconexiunilor dintre
dezvoltare şi progres. Numai în această situaţie se poate ajunge la o finalitate socialumană în care majoritatea segmentelor socio-profesionale îşi găsesc satisfacţia unei
existente decente.
Deja, în unele țări, în rândul unei mai mari categorii de cetăţeni, se manifestă
tendinţe puternice privind aspiraţia pentru înflorirea personalităţii, dezvoltarea
preocupărilor pentru justiţia socială şi creşterea gradului de participare la viaţa
social-politică, la decizii, de asumare a unor responsabilităţi crescânde etc.
Nu întotdeauna deteriorarea mediului este efectul dezvoltării. Dimpotrivă
dezvoltarea, industrializarea şi tehnologia trebuie să constituie principalii
factori de ameliorare a mediului. De aceea, lucrurile trebuie privite de pe alte
poziţii şi anume de pe cele în care se cer schimbate nu numai tehnologiile poluante,
ci şi atitudinile, modul de gândire şi de acţiune, concepţiile şi instituţiile incompatibile
cu o dezvoltare echilibrată şi raţională din punct de vedere etic, a finalităţii socialumane. Cu alte cuvinte, se cere creat un echilibru necesar între diferite medii de
viaţă: natural, economic, social, spiritual etc. şi asigurat un nou tip de creştere, de
dezvoltare şi progres într-un cadru structural bio-geoeconomic adecvat şi coerent.
Într-un cuvânt, trebuie înţeles faptul că omul trebuie să trăiască în mijlocul
unei structuri de tipul „economic-ecologic-tehnologic şi social politic”. Conceptul
de dezvoltare economico-socială durabilă, operează în principal, cu noţiuni care
se interconectează cu cele care vizează ştiinţa, cercetarea, tehnologia (creştere
economică, dezvoltare economică, progres şi biosocioeconomie).
Creşterea economică - produce modificări cantitativ şi calitativ al nivelului
potenţialului economic, în structura economică şi în indicatorii calitativi.
În cea mai mare parte, creşterea economică se realizează cu ajutorul investiţiilor
destinate amplificării potenţialului de producţie, prin crearea de noi locuri de muncă.
Dezvoltarea economică - permite determinarea unui fascicul mai larg de
transformări sociale, politice, tehnologice, culturale, educaţionale, organizaţionale,
instituţionale, în planul conceptelor şi al valorilor de bază, menite să favorizeze
creşterea şi să conducă la un real progres.
Conceptele şi valorile, structurile şi dinamismele pe care le creează tipul
de dezvoltare pe planuri largi (economic, tehnologic, cultural, educaţional, social,
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politic, etic etc.) pot să constituie stimuli de accelerare a creşterii economice şi
deschiderii spre progres sau dimpotrivă, să le frâneze.
Progresul este condiţionat de tipul de creştere economică, de natura şi esenţa
dezvoltării, de rezultatele acestor două procese intercondiţionate. Ele se manifestă pe
planuri multiple ale vieţii economico-sociale, spirituale, culturale, eticii şi în toate
celelalte planuri, pe care se realizează în fapt o veritabilă îmbunătăţire a sistemelor
materiale şi spirituale a tuturor membrilor societăţii, o mai mare justiţie, echitate şi
eficacitate a colectivităţii, o satisfacere mai mare a aspiraţiilor sociale şi individuale
ale membrilor societăţii.
Biosocioeconomia
Transferurile energetice, preluarea resurselor naturale, obiectele produse,
mediul artificial construit nu au fost întotdeauna în concordanţă cu criteriile
economice şi sociale raţionale, compatibile şi pe termen lung. În orice epocă, în orice
orânduire socială, a existat o interdependenţă între problema demografică,
resursele naturale, mediul ambiant şi dezvoltarea social-economică.
Raportul între mediul ambiant şi dezvoltare constituie problema centrală cu
care se confruntă, în momentul de faţă, umanitatea în condiţiile în care complexitatea
acestui raport şi ansamblul implicaţiilor sale este prezent la fiecare nivel al politicii
fiecărui stat.
În acelaşi timp, este un fapt recunoscut, acela că în spatele manifestării
exterioare a problemelor inerente acestui raport se găsesc mai profund înrădăcinate
forţe sociale şi politice a căror adevărată dimensiune este încă extrem de dificil de
evaluat. Aspectele negative ale dezvoltării economice care abundă în viaţa de zi
cu zi, caracterizate prin poluarea apei, a solului şi a aerului, cu grave consecinţe
care decurg de aici pentru sănătatea şi bunăstarea omului, au impresionat profund
specialiştii în mediul înconjurător.
Toate aceste aspecte negative legate de mediul înconjurător îşi au în acelaşi
timp sursa într-o dezvoltare economică tradițională şi a unei proaste administrări de
către om a ecosistemelor naturale. Aceste perturbaţii ecologice nu sunt localizate, ci
dimpotrivă, prin ele însele şi prin intermediul interacţiunilor lor cu alţi factori, ele
demonstrează o dimensiune regională sau mondială.
Nesatisfacerea trebuinţelor umane fundamentale a creat presiuni necruţătoare
asupra exploatării neraţionale a mediului înconjurător.
Distrugerea pădurilor, pierderea terenurilor arabile, scăderea productivităţii
(ca o consecinţă a maladiilor şi malnutriţiei) şi solicitarea crescândă a ecosistemelor
fragile, care rezultă atât de des din pauperizare, au consecinţe la fel de importante ca
şi poluarea creată de industrie, tehnologie şi supraconsum. Toate acestea se constituie
în elemente ce conduc indubitabil la epuizarea rapidă a resurselor de bază naturale.
Deci problema care se pune acum la nivelul umanităţii este aceea a realizării
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echilibrului între amenajarea mediului înconjurător şi cel al dezvoltării economice.
Această relaţie de complementaritate generează, în preocuparea echipelor de
specialişti, economişti, oameni politici etc., profunde mutaţii în gândire şi decizie.
Dacă, până de curând, era un fapt curent acela de a caracteriza problemele mediului
înconjurător în termeni de poluare şi de a măsura dezvoltarea economică şi socială
în termeni de creştere a produsului naţional brut, acum, în momentul confruntării pe
plan ideatic, lupta împotriva poluării se desfășoară concertat cu acțiunea de dezvoltare
economico-sociale, fără ca această luptă să producă o frână, o ameninţare la adresa
dezvoltării sau o neglijenţă în supravegherea şi protecţia mediului înconjurător.
Progresele notabile realizate până în prezent au demonstrat existenţa
convergenţei între cele două probleme globale ale existenţei umanităţii, acum, în
pragul mileniului trei. Deci scopul ultim al politicilor de amenajare a mediului
înconjurător şi de dezvoltare este îmbunătăţirea calităţii vieţii. În aceste condiţii,
sunt necesare noi tipuri de dezvoltare economică şi socială, capabile să lege
dezvoltarea de constrângerile şi posibilităţile pe care resursele de bază naturale le
impun tuturor activităţilor umane.
Perspectivele pe care le oferă viitorul tehnico-ştiinţific, generate de noi
descoperiri din spaţiul nostru de viaţă - biosfera -, ne va pune în situaţia de a
beneficia de alte progrese capabile să ne îmbunătăţească mult propria bunăstare.
Puterea mareelor şi a curenţilor marini, secretele diversităţii genetice şi ale
complexităţii biochimice care ne înconjoară sunt tot atâtea caracteristici ale lumii,
care rămân încă neexplorate, dar care, în acelaşi timp, pot pune în pericol existenţa
noastră datorită unor acţiuni umane imprudente.
Cheia îmbunătăţirii calităţii vieţii noastre datorită noilor tipuri de dezvoltare
trebuie căutată în legătura noastră cu biosfera, într-o mai bună înţelegere a factorilor
complecşi biologici, biochimici, ecologici, socio-economici şi tehnologici care
afectează procesul de dezvoltare. Viitorul se pregăteşte acum, iar acest aspect nu
trebuie neglijat de noua gândire economică pe care mulţi dintre noi încercăm să o
înţelegem.
În felul acesta se prefigurează importanţa procesului de dezvoltare, care
include şi activitatea de comerţ exterior ca factor important în echilibrarea și
stabilizarea economică. De aceea este absolut necesar să se facă şi o anumită
specificaţie între interdependenţa economie-tehnologie-ecologie şi activitatea de
comerţ exterior, factor stimulator al unei activităţi economico-sociale durabile.
În activitatea de comerţ exterior (ca urmare a punerii în aplicare, în cadrul
reformei, a principalelor instrumente specifice economiei de piaţă şi anume:
demonopolizarea activităţii de export-import, liberalizarea activităţii de exportimport), corelată cu actele juridice convenite pe plan internaţional de România, noile
tarife vamale şi folosirea acestora în procesul negocierilor comerciale internaţionale
și rezultatele reformei s-au concretizat în principal prin realizarea cadrului juridic
general al sistemului de instrumente şi mecanisme de politică comercială specifice
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economiei de piaţă, precum şi prin regulile şi disciplinele regimului de export-import
conţinute în norme juridice care asigură protecţia în condiţii flexibile, stimularea
producătorilor naţionali şi libera concurenţă în raport cu piaţa externă.
Volumul încă redus al comerţului exterior al României este afectat în
continuare atât de factori interni legaţi de reducerea producţiei şi nerealizarea de
produse competitive adaptate la cerinţele pieţei mondiale, cât şi de factori externi cum
ar fi: pierderea parţială a unor pieţe tradiţionale din ţările fostului CAER, prelungirea
stării de recesiune generală în economia mondială, embargoul asupra unor ţări etc.
Comerţul exterior cu ţările Uniunii Europene, deşi deţine ponderi importante, nu
a putut prelua fondul de mărfuri care, în anii anteriori, era dirijat către ţările fostului
CAER, Irak, Libia şi fosta Iugoslavie, atât datorită diminuării producţiei noastre
de export, cât şi datorită neadaptării mărfurilor respective la cerinţele pieţei vesteuropene.
Situaţia existentă la această dată poate fi caracterizată, în primul rând, prin
faptul că nivelul schimburilor de mărfuri şi servicii nu corespunde potenţialului
tehnico-productiv al economiilor ţărilor implicate în activităţi de comerţ exterior.
De asemenea, există un dezechilibru în comerţul reciproc, iar structura
livrărilor de mărfuri este necorespunzătoare. Dat fiind că economiile acestor ţări sunt
economii complementare, dependente structural, trebuie căutate soluţii practice de
instituire a unor relaţii caracteristice economiei de piaţă, care să faciliteze dezvoltarea,
amplificarea colaborării comercial-economice. Practic, prin distrugerea acestor pieţe,
s-a pierdut unul dintre elementele de bază ale stabilităţii economice, atât de necesar
în procesul de restructurare a relaţiilor economice interne ale tuturor acestor state.
Într-o perioadă în care, pe fundalul crizei economice mondiale, statele
dezvoltate caută noi pieţe de desfacere sau creează altele noi, în această parte a
lumii, cu aproape jumătate de miliard de consumatori, piaţa este dezintegrată, fără a
se pune nimic în loc.
Trebuie refăcute pieţele şi revigorate exporturile tradiţionale în care
România a fost prezentă cu rezultate pozitive o lungă perioadă (fostele ţări CAER,
Africa, Orientul Mijlociu), zone care au constituit şi o importantă sursă de materii
prime. Desprinderea forţelor Republicii Sovietice de Rusia, reorganizarea acestora
în plan administrativ, restructurarea relaţiilor şi structurilor economice în sfera
financiară şi de credit bancar fac ca direcţiile posibile de revigorare şi dezvoltare
a relaţiilor comerciale în plan economic să fie multiple, inclusiv cele care vizează
atragerea de capital şi tehnologie înaltă, cu scopul modernizării economiei prin
realizarea de societăţi mixte, finanţarea sectoarelor productive, asigurarea bazei
materiale, crearea de noi produse cu grad sporit de tehnicitate, care să corespundă
standardelor internaţionale în vederea pătrunderii cu aceste produse pe noi pieţe.
Dependenţa economiei româneşti de importuri substanţiale de materii prime
şi energie, starea economiei în plin proces de tranziţie şi conjunctura internaţională
neprielnică, în numeroase cazuri fac ca în continuare, exporturile să fie devansate de
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importuri.
Procesul incipient de redresare a activităţii industriale, poate fi considerat
semnalul opririi declinului economic şi începutul manifestării efectelor politicii
macroeconomice de stabilizare şi relansare economică.
Întârzierea cu care se resimt aceste efecte este explicabilă, dacă se are în vedere
inerţia mare, pe care o implică realizarea acestor ample procese corelate cu acţiunile
de retehnologizare şi restructurare industrială, aflate în desfăşurare, paralel şi
concomitent cu acţiunile de privatizare.
Previziunile domeniului industrial au în vedere efectele favorabile ale
măsurilor de politică macroeconomică ce vizează reactivarea procesului investiţional,
stimularea exportului în condiţii nediscriminatorii, specifice pieţei libere, conectarea
strânsă a ţării la fluxurile economice internaţionale şi intensificarea procesului de
privatizare a agenţilor industriali.
Creşterea economică devine viabilă în condiţiile în care cerinţele de resurse
energetice şi de materii prime sunt corelate cu programul ştiinţifico-tehnic, cu
protecţia mediului şi cu protecţia socială. În contextul actual al fenomenelor noi
apărute în economia mondială şi în România, procesul de restructurare economică a
condus la modificări în toate sectoarele şi mai ales în industrie. Aflată, în mare parte,
într-o situaţie energofagă, industria românească a trebuit să-şi reorienteze programele
de restructurare şi modernizare în direcţia structurilor de producţie în corelaţie cu
reducerea consumurilor de materii prime şi energie şi valorificarea superioară a
acestora.
Evoluţia resurselor de materii prime şi energetice conduce la dezvoltarea
proceselor de inovare şi transfer tehnologic şi la modelarea structurilor de
producţie. În felul acesta, se produce o mişcare a preţurilor şi profiturilor, în ritmul
înlocuirii produselor vechi cu produse mai noi, la costuri de producţie corelate cu
cele sociale şi cu cele de protecţia mediului. Între piaţă şi concurenţă se stabilesc
în permanenţă relaţii de interdependenţă, care au ca efect înnoirea întreprinderii
inovative.
Orice sistem de securitate există în cadrul unui mediu de securitate
caracterizat de o sumă de tendinţe printre care şi cele care vizează activităţile de
cercetare-dezvoltare-inovare.
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FINANŢAREA CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI – O FORMĂ
FĂRĂ FOND
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
FINANCING THE ROMANIAN SCIENTIFIC RESEARCE – A FORM
WITHAUT FUND
Abstract
The system research, development and innovation (RDI) existing in
Romania is not able to ensure the promotion of industrial development, due to
its vulnerability.
Keywords : research, development, innovation, industrial development,
vulnerabilities.
1. Situaţia actuală a cercetării ştiinţifice româneşti

Î

n prezent, în România există trei sisteme prioritare de cercetare-dezvoltareinovare (C-D-I): m academic (Academia Română şi academiile de
ramură); m institutele publice (aflate în subordinea / coordonarea ministerelor);
m universitar.
În actualul sistem naţional de CDI există şi alte structuri de cercetaredezvoltare-inovare: m societăţi comerciale cu capital de stat, provenite din foste
institute de ramură; m societăţi comerciale cu capital privat; m fundaţii şi asociaţii
private.
Sistemul de CDI existent în România nu este în măsură să asigure promovarea
dezvoltării industriale, datorită unor vulnerabilităţi ale acestuia, printre care cele mai
importante sunt:
- cheltuieli cu CDI extrem de mici, în comparaţie cu ţările industrializate;
- absenţa totală sau aproape totală a CDI în sectorul întreprinderilor, care, în
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fond, este principalul vector al inovării;
- fragmentarea CDI din sectorul public şi insuficienta orientare a acesteia spre
nevoile sectorului industrial;
- slăbiciunea institutelor de CDI finanţate din fonduri publice;
- prioritate excesivă acordată, de unele din aceste institute, cercetării
fundamentale, în detrimentul cercetării aplicative, fragmentarea cercetării ştiinţifice,
cu efect în structurarea unor mijloace nespecifice de finanţare a universităţilor şi
sectoarelor academice;
- atitudinea şi mentalitatea cercetătorilor din aceste institute, care sunt
preocupaţi mai mult de perspectivele de carieră, decât de nevoile industriei naţionale;
- lipsa stimulentelor adecvate în favoarea CDI;
- gestionarea defectuoasă a fondurilor de cercetare;
- valorificarea superficială a rezultatelor CDI;
- dotarea precară a activităţii CDI;
- lipsa unei analize periodice a corelaţiei reale între necesităţile societăţii
româneşti şi programele prioritare ca direcţie de cercetare în cadrul PNCDI, astfel
încât să se asigure o creştere a ponderii proiectelor prioritare, ce se vor adjudeca prin
licitaţie publică şi în special al celor de interes comunitar (ex. apa potabilă, apa uzată,
gestionarea deşeurilor, poluarea aerului şi solului, energia, sănătatea);
- descurajarea activităţilor de inventică prin aplicarea unor taxe exagerate în
raport cu venitul inventatorilor;
- criterii de evaluare la licitaţia de proiecte de excelenţă în neconcordanţă cu
scopul propus şi cu opţiunile asociaţiilor profesionale de ramură.
Pe de altă parte, în România mai există, încă, o bază tehnico-materială de
CDI, creată anterior revoluţiei anticomuniste, care se degradează continuu, dar şi
o industrie incipientă a inovării. Cu toate acestea, procesul inovativ a fost mult
frânat, prin dispariţia treptată a protagoniştilor umani şi instituţionali, precum şi prin
micşorarea investiţiilor şi cheltuielilor din CDI.
În perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial, chiar dacă ţara noastră
a intrat în zona divizată a Europei comuniste, România a continuat procesul de
industrializare, care a determinat o puternică susţinere a învăţământului de toate
gradele.
Economia naţională cerea tot mai multă forţă de muncă calificată şi s-a
dezvoltat reţeaua urbană şi rurală de şcoli, de licee, şcoli tehnice şi universităţi.
În această perioadă, evoluţia învăţământului românesc a fost însoţită de creşterea
investiţiilor şi alocărilor bugetare pentru domeniul educaţiei, deoarece era necesară
creşterea numărului elevilor şi al absolvenţilor cu studii medii şi superioare.
Astfel, revoluţia din anul 1989 găsea România ca fiind un stat industrial –
agrar de dezvoltare medie. Procesul brutal de dezindustrializare, ce a urmat, a condus
la afectarea tuturor sferelor de activitate - socială, economică, politică, ştiinţifică,
educaţională, culturală etc.
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Decapitalizarea întreprinderilor româneşti, dezindustrializarea şi dezorganizarea
agriculturii au transformat România, din producător net, în consumator net.
Chiar, dacă unele întreprinderi erau depăşite tehnologic, majoritatea au fost
distruse din dezinteres, deoarece România nu a avut o politică industrială şi nu a
avut nici interesul de a susţine învăţământul românesc, distrugând şi ce s-a clădit
în anii anteriori. Unele investiţii străine în industrie, care au determinat un câştig în
planul tehnologic şi în cel al inovării, nu au condus la structurarea unei economii
competitive.
Acum, România este lovită de o criză economică, care este amplificată de
toate aceste greşeli din trecutul recent (1990-2013).
Noi nu putem apela la argumentele unor economişti care susţin că alternanţa
industrializare / dezindustrializare este un proces normal care se petrece în state cu
economii dezvoltate, sub efectul globalizării.
În anul 2000, PIB-ul României era de 60 miliarde euro, iar exporturile erau de
12 miliarde euro. În anul 2006, investiţiile străine mai erau încă în „ofensivă”.
În anul 2008, după o expansiune puternică a investiţiilor străine, PIB-ul urcase
la 138 miliarde euro, dar în anul 2011 acesta a scăzut la 125 miliarde euro, iar bugetul
educaţiei şi cercetării a reprezentat doar 3 % din PIB.
În cazul României, putem vorbi de un multiplu de crize interdependente – de
natură socioeconomică, cu efectul degradării continue a educaţiei, ştiinţei, culturii,
industriei şi agriculturii.
Chiar, mai mult, unii investitorii străini au început să închidă fabrici din
România, sub efectul crizei internaţionale. În prezent, asistăm la o “a doua
dezindustrializare”, după cum se exprimă unii economiști.
Dacă la prima dezindustrializare a ţării, am pus pe “butuci” educația şi
cercetarea, ce se va mai întâmpla după cea de a doua dezindustrializare?
Dacă, odată cu dezvoltarea economică a ţării, înainte de anul 1990, s-au alocat
multe fonduri construirii de locuințe, de unități de învățământ, spitale, rețele de
canalizare, de distribuție a apei potabile etc., toate contribuind treptat la urbanizarea
multor localități, fenomenul dezindustrializării s-a răsfrânt şi asupra componentei de
habitat, iar astăzi multe dintre clădirile de altădată sunt dezafectate. La tot pasul, vezi
ruinele fostelor platforme industriale.
Dezindustrializarea a condus şi la creşterea abandonului școlar, dar şi a
criminalităţii şi infracționalității.
Majoritatea statelor Uniunii Europene parcurg un proces de dezindustrializare,
însă în aceste state dezvoltate economic, industria a ajuns la maturitate. Pentru aceste
state, dezindustrializarea, ca rafinament tehnologic, este necesară pentru renunțarea
la industrii aflate în declin şi delocalizarea unor activităţi productive în țări emergente,
precum România.
În cazul ţării noastre, trebuie să ne gândim serios la stimularea unui proces de
reindustrializare, prin finanţarea corectă a cercetării ştiinţifice, din motive de refacere
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a ţării. Cine să o facă? Din păcate, toți miniștrii din perioada 1990-2014, care au
condus şi conduc domeniul educației şi cercetării, s-au dovedit incompetenți şi/sau
de rea credință.
2. Programe de finanţare a cercetării ştiinţifice
Din cadrul Planului National de CDI 2007 - 2013 România derulează
Programele următoare:
Programul ‘’Resurse Umane’’
SCOP: Resurse umane, pentru creşterea numărului de cercetători,
îmbunătăţirea performantelor acestora, atragerea în Romania a cercetătorilor din
afara granițelor țării și creşterea atractivității carierei în cercetare.
Programul ‘’IDEI’’
SCOP: Obţinerea unor rezultate ştiinţifice și tehnologice de vârf, compatibile
cu cele de nivel european reflectate prin creşterea vizibilității și recunoașterea
internaţională a cercetării româneşti.
Programul ‘’Parteneriate’’
SCOP: Crearea condiţiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi
de cercetare-dezvoltare și inovare, agenți economici și/sau unități ale administrației
publice în vederea soluționării problemelor identificate.
Programul ‘’Inovare’’
SCOP: Creşterea capacității de inovare, dezvoltare tehnologică și de asimilare
în producție a rezultatelor cercetării, în vederea îmbunătățirii competitivității
economiei naţionale și a creșterii calităţii vieţii.
Programul „Capacități”
SCOP: Dezvoltarea capacitaților naţionale de cercetare și integrarea sistemului
CDI din Romania în mediul științific internaţional.
3. Deficiențe majore în evaluarea, finanţarea şi implementarea proiectelor
de cercetare ştiinţifică
Publicarea recentă a rezultatelor competiției de proiecte Parteneriate 2013
(http://uefiscdi.gov.ro/articole/3757/Rezultate-preliminare-PCCA-2013.html), ne-a pus
în situaţia de a analiza în ce măsură s-au acutizat vechile deficiențe în evaluarea,
finanţarea şi implementarea proiectelor de cercetare ştiinţifică.
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Procesul de evaluare a proiectelor:
Principala problemă a proiectelor propuse spre evaluare este aceea că oferă o
agendă intelectuală care nu are legătură cu nevoile economiei naţionale.
În plus, erorile tehnice şi afirmațiile incorecte au fost frecvent sesizate în cadrul
evaluărilor unor cereri de finanţare din competițiile recente, punând sub semnul
întrebării calitatea evaluatorilor, unele dintre acestea fiind de natură a discredita pe
plan internaţional competenţa autorităților române cu atribuții în domeniul cercetării
şi, în general, sectorul cercetării din România.
Lipsa de transparență în procesul de selectare a evaluatorilor
Lipsa unei baze de date cu experți evaluatori la nivel naţional este de natură a
genera suspiciuni legate de procesul de evaluare şi corectitudinea selecției evaluatorilor.
Prin comparație, numele experților evaluatori care asistă Comisia Europeană sau alte
agenţii care gestionează fonduri destinate cercetării în implementarea programului
Horizon 2020 Framework Programme trebuie să fie publicate, împreună cu aria de
expertiză, cel puţin o dată pe an pe site-ul acestor agenţii de finanţare.
Criteriile de selecție aplicabile la nivel comunitar presupun un nivel înalt de
expertiză, o paletă considerabilă şi corespunzătoare de competențe, echilibru între
mediul academic şi institutele de cercetare, egalitate de tratament, o distribuție
geografică echitabilă, rotația experților etc. De asemenea, conform recomandărilor
Global Research Council (organizație ştiinţifică recunoscută pe plan internaţional)
„evaluatorii ar trebui selectați pe baza unor criterii clare“.
Din păcate, se poate constata o aplicare necorespunzătoare, la nivel naţional,
a criteriilor amintite.
De asemenea, nu există certitudinea că experții evaluatori respectă reguli de
conduită clare, incluzând, între altele, respectarea confidențialității în raport cu alți
evaluatori sau cu directorii de proiecte, evaluarea echitabilă a proiectelor, evitarea
conflictelor de interese, evaluări de proiecte cu coordonator sau parteneri din aceeaşi
instituție. Astfel, din informațiile pe care le avem, înțelegem că în procesul de evaluare
au existat situaţii în care, după ce directorii de proiect au primit evaluarea individuală
(fișa finală), au fost informați că unul dintre evaluatori se află în conflict de interese.
Asemenea situaţii ridică semne de întrebare serioase cu privire îndeplinirea de către
evaluatori a obligaţiei de raportare a existenţei conflictului de interese, precum şi
cu privire la funcționarea corespunzătoare a sistemului electronic existent, care ar fi
trebuit să identifice şi semnaleze asemenea situaţii.
Este neclar dacă au fost luate măsuri pentru a preîntâmpina repetarea unor
situaţii precum cele amintite şi pentru sancționarea evaluatorilor respectivi.
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Grila de evaluare şi evaluările adiacente
Din informațiile pe care le deținem, înțelegem că factorii de evaluare utilizați
de experții evaluatori în evaluarea proiectelor depuse în cadrul programului
„Parteneriate“ au fost aplicați diferențiat. Spre exemplu, au fost situaţii în care, deși
nu exista în modelul de CV atașat cererii de finanţare recomandarea de a prezenta
factori de impact precum indicele Hirsh, anumiți experți evaluatori au depunctat o
propunere pe baza indicelui Hirsh a directorului de proiect, ceea ce denotă o instruire
necorespunzătoare a acestora privind procesul de evaluare.
De asemenea, în metodologia de evaluare nu este specificat modul în care sunt
selectați raportorii care formează panelurile de evaluare şi nici calificările acestora.
Având in vedere faptul că evaluarea proiectelor este efectuată de experți
diferiți, cu scări de apreciere diferite, este necesară acordarea unei atenții sporite
comparării corecte a evaluărilor individuale. Mai mult, din informațiile pe care le
avem, reiese că în mai multe proiecte evaluate deja, exista diferențe de 30-40 puncte,
sau chiar mai mult între evaluările individuale.
3. Nerespectarea termenelor stabilite prin calendarul competiției
Se constată, din păcate, faptul că termenele stabilite inițial prin calendarul
competiției nu au fost respectate. Această constatare se întemeiază pe următoarele:
• întârzierea cu aproape un an de la momentul finalizării procesului de evaluare
şi până la desemnarea proiectelor alese în vederea finanțării în cadrul programelor
„Resurse Umane“ şi „Idei“. Dinamica deosebită a domeniului biomedical, de
exemplu, face ca propuneri promițătoare la un anumit moment să „piardă startul“ la
nivelul competiției internaţionale din cauza acestor întârzieri nepermis de mari;
• modificarea succesivă a termenului limită de depunere a proiectelor, fapt
care denotă deficiențe grave de organizare şi potențiale surse de incorectitudine. Spre
exemplu, termenul limită în cazul unei competiții stabilit pentru data de 24.05.2013
a fost modificat, prin note succesive ale Autorității Naţionale de Cercetare Ştiinţifică,
pentru datele de 07.06.2013 (modificare operată la data de 17.15.2013), 17.06.2013
(modificare operată la data de 05.06.2013) şi respectiv, 21.06.2013 (modificare
operată la data de 14.06.2013). Nerespectarea termenului-limită de depunere a
proiectelor creează disfuncționalități şi nesiguranță pentru grupurile de cercetare,
precum şi inechități vizavi de propunerile finalizate şi depuse anterior modificării
termenelor de depunere.
Astfel, se creează un avantaj competitiv nejustificat în beneficiul propunerilor
înaintate ulterior modificării termenelor limită de depunere.
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Finanţarea proiectelor
Neregulile semnalate mai sus au ca efect încălcarea principiilor predictibilității
şi continuității finanțării, precum şi subfinanțarea sectorului cercetării ştiinţifice.
În plus, s-a constatat reducerea abuzivă a sumelor alocate pe proiecte, după
semnarea contractelor de finanţare.
4. Este necesară o nouă politică a finanțării publice a proiectelor de
cercetare ştiinţifică
Pentru a susține o relansare reală a dezvoltării ţării, trebuie să definim domeniile
în care România poate şi vrea să fie competitivă, prin valorificarea resurselor sale
interne.
În aceste domenii, trebuie să finanțăm numai proiecte mari, inovative şi
integrate, în aceste proiecte implicând educația şi cercetarea românească, pentru a
elimina actualul sistem, care fărâmițează finanţarea pe teme mărunte, nerelevante din
punct de vedere economic.
Implicând universităţile şi institutele de cercetare în aceste „mari proiecte”,
se dezvoltă legătura acestora cu economia reală, în beneficiul dezvoltării şi al creării
de noi locuri de muncă, destinate unei resurse umane înalt calificată şi inovativă.
Aceste „proiecte” pot contribui la dezvoltarea producției interne şi la creşterea
exportului.
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INFLUENTA CONFLICTELOR
ASIMETRICE ASUPRA
MIJLOACELOR DE CERCETARE
ȘI ATAC AERIAN FĂRĂ PILOT UMAN
LA BORD
Comandor (r) dr. Eminescu COȘEREA

Rezumat
În războiul modern sau mai puțin modern, clasic sau bazat pe rețea,
asimetric sau atipic, tehnologia începe să joace un rol din ce în ce mai
mare. Centrarea pe avion a efortului tactic, operațional și strategic a dus la
creșterea cerinței de robotizare, dronele fiind printre primii „roboți aerieni”,
deschizători de noi orizonturi. Este foarte posibil ca inclusiv războiul asimetric
să fie dominat de drone și de alți roboți cu funcții complexe în spațiul tactic,
operațional și strategic.

Cuvinte-cheie: asimetric, drone, misiuni, roboți, putere aeriană
THE INFLUENCE OF THE ASYMMETRIC CONFLICTS OWER THE
UNMANNED AERIAL SCOUTING AND ATTACKING MEANS
Résumé
Dans la guerre plus ou moins moderne, classique au basée sur le
réseau, asymétrique ou atypique, la technologie commence à avoir de plus en
plus un roll important. La centration et la concentration de l’effort tactique,
opérationnel et stratégique sur l’avion a mené à la croissance de la demande
de robotisation de l’espace du combat - soit-il asymétrique aussi -, les drones
en y étant parmi les premiers robots aériennes, ouvrantes des nouveaux
horizons. Il est très possible que la guerre, y compris la guerre asymétrique
soient dominée par les drones et par des autres robots a fonctions complexes
dans l’espace tactique, opérationnel et stratégique.

Mots-clefs: asymétrique, drones, missions, robots, pouvoir aeriene
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ONFLICTUL ASIMETRIC este caracterizat preponderent de
confruntarea cu un inamic atipic, disimulat în populaţia locală, uneori
chiar asimilat de aceasta, cu metode și procedee de luptă nespecifice forțelor armate
și trupelor clasice. În consecință, în conflictul asimetric, la prima vedere, puterea
aeriană are un rol lipsit de importanță în comparație cu cel din conflictul armat clasic.
În primul rând, pentru că, într-un conflict asimetric, nu există un inamic vizibil, nu
există o linie de demarcaţie a trupelor proprii în raport cu cele inamice, nu există
«adâncimea teritoriului inamic», eşalonul doi, rezervele, raioanele de concentrare
clasice, care fac obiectul interdicției aeriene, de exemplu.
În al doilea rând, deşi în ordine cronologică este ȋnaintea aspectului menționat
mai sus, nu există o aviaţie adversă care trebuie scoasă din luptă pentru cucerirea
supremației aeriene și asigurarea libertății de mișcare pentru forţele proprii.
La rândul ei, supremaţia aeriană, prima condiţie a succesului în conflictul
armat clasic simetric, este deținută, de către forțele proprii ȋncă de la începutul
conflictului asimetric, dar „inamicul asimetric” nu este interesat și nu este afectat
semnificativ de absența supremației aeriene.
Pentru că un astfel de inamic nu luptă în stil clasic, nu are infrastructură,
nici trupe vizibile constituite în dispozitive clar delimitate, este complet mascat și
asimilat populaţiei propriu-zise cu care se confundă de cele mai multe ori, sau care îl
protejează deschis sau voalat, voluntar sau forţat, din diverse motive.
În aceste condiţii, puterea aeriană clasică, la prima vedere, nu-și mai regăsește
rolul decisiv în determinarea rezultatului conflictului armat.
Mai exact, valorificarea puterii aeriene în mod clasic nu mai este posibilă
decât într-o mică măsura. Ca atare, puterea aeriană a trebuit să se adapteze la
particularităţile războiului asimetric.
Absența unui inamic aerian veritabil face ca însuşi termenul de „supremație
aeriană” să piardă din semnificaţie pentru că „supremaţia aeriană” este o comparație
intrinsecă, mai exact, în strânsă conexiune cu puterea aeriană implicit mai slabă,
sau diminuată, a inamicului. În cazul conflictului asimetric, termenul de comparaţie
lipseşte, sau este insignifiant și se poate face abstracţie de el.
Absenta unui control al spaţiului aerian și al forţelor și mijloacelor care
să susţină un asemenea control este o altă particularitate esenţială a conflictului
asimetric. Ca atare, nu există niciun radar de scos din funcţiune, niciun punct de
comandă de lovit, niciun sistem aparent al comunicației care trebuie neutralizat.
Infrastructura de aerodrom, apărarea antiaeriană cu baza la sol, zonele de
concentrare, elementele logistice, depozitele de muniţii, de C-L, sunt doar câteva
exemple de ţinte clasice ale loviturilor aeriene, ținte care, în războiul asimetric,
lipsesc. Nici măcar obiectivele economice tradiţionale (fabricile de armament, căile
și nodurile de comunicaţii, aglomerările urbane), nu mai fac obiectul atacurilor
aeriene, pentru că fie nu există, fie nu servesc intereselor strategice și politice.
Dimpotrivă, există o amplă campanie politică si strategică de câștigare a
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

353

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
suportului populaţiei, fără de care șansele de succes ȋmpotriva inamicului in conflictul
asimetric scad până la a face imposibilă atingerea obiectivelor politice și, în final,
victoria. Nici măcar aceasta (victoria), nu mai are acelaşi sens și același conţinut
ca în conflictul clasic. De cele mai multe ori, „victoria” într-un conflict asimetric
este un compromis politic prin care sunt aduse la putere sau ajutate să ajungă,
forțe democratice, sau cel puţin regimuri politice favorabile menţinerii securităţii
naţionale și regionale, cooperante și suficient de solide pentru a se menţine la putere
după retragerea forțelor de implementare și menținere a păcii.
Aparent paradoxal, absența acestor obiective și ţinte clasice, tradiţionale, nu
reduce nicidecum importanța puterii aeriene în conflictul asimetric.
Dimpotrivă, setează premisele unor evoluţii de reală magnitudine și creează
o presiune semnificativă asupra puterii aeriene în sensul transformării rapide și
adaptării la particularitățile noului câmp de confruntare. Ca atare, inamicul disimulat,
sau chiar asimilat de populaţia locală, trebuie identificat rapid, cert, apoi izolat și
neutralizat. Asta înseamnă deja supraveghere aeriană continuă, precisă, omniprezentă
și atacuri aeriene punctuale, de precizie chirurgicală. În acelaşi timp însă, noi știm ca
menţinerea aeronavelor în aer, pentru reducerea timpului de intervenţie, rămâne la
fel de costisitoare, neeconomică, ineficientă și insuficientă.
Asta a dus la schimbări conceptuale și procedurale esenţiale, care presupun
versatilitate, flexibilitate, atât la nivelul mijloacelor de lovire, cât mai ales la nivelul
sistemelor de comandă-control. Un pas tehnologic și conceptual semnificativ îl
reprezintă vehiculele aeriene fără pilot (uman), folosite preponderent pentru cercetare
aeriană, supraveghere, dar și ca vehicule aeriene de luptă fără pilot (uman) la bord.
ROBOTIZAREA MIJLOACELOR DE ATAC AERIAN. Mai întâi, câteva
considerații generale și un scurt istoric al apariţiei sistemelor de avioane fără pilot
(uman) la bord.
În democraţiile occidentale, opinia publică exprimată prin diverse forme, dar
în ultima instanță prin vot, este sensibilă la pierderile umane în conflicte depărtate de
teritoriul naţional, pe care nu le percep ca pe o ameninţare directă, imediată.
Sensibilizarea opiniei publice este un raport direct proporţional cu reflexia
pierderilor respective în mass-media. La rândul lor, factorii politici în democraţii,
chiar dacă nu sunt direct preocupaţi de pierderile umane în conflictele armate
gestionate de ei, sunt însă dependenți de opinia publică, în special de exprimarea sa
electorală și, în consecință, acționează în toate direcțiile susceptibile să alimenteze
un electorat favorabil, inclusiv în sensul limitării pierderilor umane în conflictele
armate. Ca atare, sunt dispuşi să consume resurse semnificative pentru asigurarea
progresului tehnologic destinat să mărească eficiența acţiunilor de luptă, să limiteze
pierderile umane proprii sau chiar să înlocuiască resursa umană în zonele de risc,
acolo unde este posibil, chiar daca aceasta presupune cheltuieli majore.
Impactul pierderilor umane asupra opiniei publice este mult mai mare decât
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efectul unor bugete considerabile pentru apărare. În planul rolului puterii aeriene
în conflictele asimetrice, acest fenomen se reflectă cel mai vizibil in tendinţa de
înlocuire a echipajelor umane la bordul aeronavelor cu roboți zburători, cu „drone”
sofisticate care preiau în măsură din ce în ce mai mare misiunile tradiţionale ale
piloţilor umani, navigatorilor, trăgătorilor, observatorilor aerieni.
UN SCURT ISTORIC AL APARIŢIEI ACESTOR SISTEME DE AVIOANE
FĂRĂ PILOT DE TIP „DRONE”
Avioanele fără pilot au fost întrebuințate în domeniul militar începând cu anul
1960, acestea acționând îndeosebi pentru supraveghere şi recunoaştere. Ulterior, spre
sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, preocupările pentru cercetareadezvoltarea acestor tipuri de mijloace au dus la apariția unei adevărate industrii, iar
performanțele lor s-au îmbunătățit considerabil.
În prezent, exista aproape 80 de state ale lumii care deţin şi folosesc diferite
tipuri de astfel de mijloace. Pentru comparaţie, dacă în 2004, numărul acestora
era de 41 de state, în 2012 numărul lor a ajuns la 76, iar tendinţa este de creştere
continuă. Astfel, au apărut, avioane fără pilot specializate în culegerea de informaţii
la nivel tactic, operativ şi strategic, pentru descoperirea şi marcarea ţintelor şi, mai
nou, pentru lovirea diferitelor obiective. În prezent, în Europa, din cele 35 de state,
18 deţin avioane fără pilot de diferite tipuri. Acestea sunt utilizate cu precădere la
nivel tactic, ca urmare a faptului că au masa maximă la decolare mai mică de 150
kg, fiind clasificate ca drone de tip ușor. Exista doar doua tari - Anglia si Italia - care
au în înzestrarea forțelor armate drone cu destinație operativă sau strategică de tip
Predator și Reaper, produse în S.U.A.
Se apreciază că, în Europa, în perioada 2013-2017, numărul avioanelor fără
pilot va cunoaște o creştere considerabilă. Se estimează faptul că, în total, în perioada
2013-2017, în serviciu ar putea fi 2200 de avioane fără pilot, care ar satisface cerinţele
armatelor europene la toate nivelurile - tactic, operativ și strategic.
Asistăm practic la o explozie tehnică de mijloace aeriene fără pilot. Mai
mult, o adevărată minirevoluție în acţiunile militare se produce la nivelul sub-tactic,
micro-tactic prin apariția dronelor de dimensiuni mici și foarte mici, cu aripi fixe
sau rotative, incluse în dotarea subunităților (Cp., Pl.) și chiar la nivelul grupe de
infanterie sau din cadrul forțelor speciale, ușor de operat cu o pregătire minimă, și
care, odată lansate, transmit în timp real informaţii de importanță vitală din zona de
interes, cu impact major în managementul informației și in procesul decizional.
Totuşi, pasul făcut de la simple avioane fără pilot uman la bord la drone
specializate în misiuni de lovire, apreciez că va schimba radical forţele aeriene,
modul de aplicare a puterii aeriene și războiul în ultimă instanţă.
În ultima perioadă, în Afganistan, s-au folosit din ce în ce mai mult și cu
rezultate mai bune dronele de lovire. Avantajele sunt multiple: sunt mai puţin
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costisitoare decât avioanele de luptă cu echipaj uman, mult mai puţin dependente de
erorile și vulnerabilităţile umane, mai mici, au semnături radar și infraroșu reduse,
încorporează elemente de tehnica stealth, capacitate mare de supravieţuire, altfel
spus probabilitatea de doborâre de către forţele adverse, în cazul lor, este mica.
Dealtfel, în confruntarea cu „dronele”, nici nu se pune accentul pe doborârea
lor, ci mai degrabă pe bruierea și eventual preluarea controlului asupra lor, aceasta
din urma reprezentând noua deschidere în evoluţia războiului aerian și, totodată,
victoria supremă în acest aspect particular al confruntării armate, pentru că o dronă
interceptată și preluată poate fi folosită în ultima instanță, ȋmpotriva forțelor cărora
îi aparţine. Indiferent de nivelul de protecţie, codificare, redundanță, dronele rămân
vulnerabile la bruiaj și implicit la pierderea controlului și prăbușire, sau chiar la
preluarea controlului de către forţele adverse.
Războiul viitorului va fi martorul confruntării, pe de o parte, pentru menţinerea
controlului asupra dronelor proprii, iar, pe de altă parte, pentru blocarea și preluarea
controlului asupra dronelor inamicului. Evident, forţelor insurgente nu le sunt
accesibile astfel de tehnologii, cel puțin, în această etapă.
Nu acelaşi lucru se poate afirma și despre unele state care, din diverse motive,
simpatizează și sprijină insurgenţa în general, și pe cea afgană în special.
Nu este exclus, ca și în trecut, în războiul antisovietic, forţele insurgente să
beneficieze de asistență tehnologică și cu specialiști, din partea unor state deţinătoare
de astfel de capabilități.
Pierderea unei drone, în octombrie 2011, în Iran, declarată de către americani
ca fiind „prăbușită” și pretinsă ca fiind „doborâtă” cu aviația de vânătoare de către
iranieni, a fost trâmbițată de către Iran cu o mare victorie.
Judecând după starea aproape intactă a dronei „prăbuşite”, se poate prezuma
mai degrabă ca s-a pătruns în sistemul de comanda-control al acesteia, în final fiind
probabil deturnată către o altă destinaţie.
Oricum, concluzia este evidentă și certă. Robotizarea mijloacelor aeriene a
înregistrat un progres semnificativ. În Afganistan, dronele sunt în curs de preluare
a unei părţi importante din misiunile tradiţionale ale forţelor aeriene (cercetare,
supraveghere, război electronic, atac la sol, sprijin aerian apropiat etc). Mai nou,
au fost experimentate și aplicate încărcarea/descărcarea unor containere cu ajutorul
unor elicoptere robot (fără echipaj uman la bord) și transportul materialelor logistice
(muniții, provizii) pe calea aerului în zonele cu grad de risc ridicat. Spre exemplificare,
în Afganistan, a fost experimentat cu succes, de către infanteria marina a SUA, un
elicopter robot, cu două rotoare, capabil să ridice o încărcătură utila de 3,5 tone și
să o transporte la 400 km. Sistemul s-a dovedit atât de eficient, încât s-a trecut la
exploatarea lui efectivă.
Iată deci că robotizarea preia din ce în ce mai mult unele dintre
misiunile „clasice” ale Puterii Aeriene.
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EMINESCU, SECURITATEA
ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ
A ROMÂNIEI
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
EMINESCU, THE SECURITY AND THE NATIONAL SECURITY OF
ROMANIA
Résumé
George Ene a écrit un livre
qui rappelle le grand poète roumain
Eminescu dans l’actualité de la
Roumanie. Eminescu a été un
combattant pour un Roumanie intègre
et prospère, en considérant les qualités
du peuple roumain et en frappant
durement les vices, la corruption et
la moralité précaire de ses dirigeants
politiques. La réalité de nos jours
et presque la même. Les politiciens
d’aujourd’hui ne comprennent pas la
réalité, ne connaissent pas l’intérêt
vital du pays, les européennes, les
américaines et les ruses jouent à la
crise et à la guerre et nous, les autres,
nous, les roumaines, nous retournerons
vers la sagesse de ce grand roumain.
Les mots-clefs: : Eminescu, sécurité,
valeurs de l’Etat Roumain, la chute de
l’économie, corruption, actualité
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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n acest an, la editura EIKON, Cluj-Napoca a apărut cartea „Eminescu,
securitatea şi siguranţa naţională a României”2.
Autorul acestei cărţi, George Ene este un bun cunoscător al „valorii sociale a
informaţiei” din creaţia lui Mihai Eminescu.
Dimensiunea enciclopedică a preocupărilor lui Mihai Eminescu este uluitoare.
De la an la an, cu fiecare apariţie despre Mihai Eminescu şi opera sa, constatăm că
scrierile „Luceafărului” sunt ancorate în viaţa politică, socială şi culturală a ţării,
militând pentru procesul de modernizare şi unificare a României. Din poziţiile pe care
le-a avut, de jurnalist, doctrinar politic, membru al unor societăţi cultural-naţionale,
Mihai Eminescu s-a implicat în „viaţa cetăţii până la capăt”.
Cartea scrisă de George Ene este rezultatul eforturilor de cercetare a operei
„Luceafărului” pe care autorul le-a făcut în domenii pe care mulţi dintre „devoratorii”
scrierilor lui Mihai Eminescu nu le cunosc.
În cartea scrisă de George Ene, sunt prezentate subiecte extrem de sensibile pe
care Mihai Eminescu le-a abordat într-o perioadă tulbure a istoriei acestei ţări, trăite
de „Luceafăr”.
Contribuţiile lui Mihai Eminescu în domeniile naţionale vizează următoarele: ·
„aspecte de insecuritate internă în perioada constituirii şi afirmării statului naţional
român”; · „valorile fundamentale ale statului român şi promovarea intereselor sale
în relaţiile externe”; · „serviciile secrete”.
Cartea este bine documentată, fapt pentru care aceasta poate fi apreciată ca fiind
o lucrare de nivel academic. Dimensiunea efortului de informare şi documentare a
autorului evidenţiază cititorului şi alte aspecte ale preocupărilor lui Mihai Eminescu,
respectiv, acelea de gazetar care, prin scrierile sale ţine sub o atentă şi critică observaţie
întreaga realitate românească, în care elementele privind securitatea şi siguranţa
naţională sunt prioritare în buna funcţionare a mediilor politic, militar, economic,
social, cultural ş.a. În principal, poetul şi gazetarul Mihai Eminescu evidenţiază:
- „instabilitatea politică, neconcordanţa unor reglementări adoptate în
procesul de restructurare şi modernizare a României”;
- „prăbuşirea economiei naţionale”;
- „dezechilibrarea bugetului prin creşterea datoriei publice, cu efecte profund
destabilizatoare în plan social”;
- „accentuarea corupţiei”;
- „discreditarea cu rea credinţă a unor valori naţionale”;
- „creşterea fără precedent a criminalităţii”.
Cartea scrisă cu talent şi profunzime de George Ene este o invitaţie tentantă
pentru lectură şi meditaţie despre o perioadă extrem de frământată a istoriei poporului
român.
Cu alte cuvinte, nimic nou sub soare şi pentru România anilor 1990-2014.
Ceea ce spunea poetul şi gazetarul Mihai Eminescu se regăseşte în abordarea
2
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pe care o facem (subsemnatul şi Bogdan A. Păpădie) în cartea în curs de apariţie
„Istoria războiului din umbră” din seria „Frăţia spionilor”.
Cu atât mai mult, subiectul cărţii mai sus invocate, vine în susţinerea şi
continuarea peste timp a abordării gazetăreşti a lui Mihai Eminescu. Dacă Mihai
Eminescu ar mai fi trăit, cu siguranţă că ar fi consemnat cu mult mai bine decât noi
ceea ce se întâmpla în România timp de un sfert de secol (1990-2014).
Ca buni români şi buni creştini, trebuie să ducem mai departe ştafeta înaintaşilor
noştri, care au luptat pentru dreptate şi libertate împotriva ocupanţilor străini.
Mesajul luptei pe care trebuie să o ducem împotriva ocupanţilor străini, trebuie
să fie clar şi răspicat: „Pentru Ţară, Popor şi Familie”.
Nu ne mai putem încrede în marile puteri care ne-au furat şi continuă să o facă
în stil mare în numele „democraţiei” şi al altor lozinci, „călcându-ne în picioare”
demnitatea şi dreptul la un trai decent.
Suntem furaţi şi umiliţi de marile puteri. Cu ajutorul colaboraţioniştilor
(trădătorilor de Neam şi Ţară) instalaţi de ei la conducerea Ţării, timp de un sfert de
secol, se încearcă să ne convingă, prin diferite metode propagandistice cum că ceea
ce ni se întâmplă este „legal” şi „democratic”. Cu alte cuvinte, ne este bine şi noi nu
conştientizăm dimensiunea acestei bunăstări.
Trăim în două universuri paralele: unul al realităţii de zi cu zi, a unei sărăciei
revoltătoare şi într-altul virtual, imaginativ unde „curge numai lapte şi miere”.
În continuare, vom prezenta câteva fragmente din cartea „Istoria războiului
din umbră” pentru a fi rezonanţi cu subiectul cărţii scrise de George Ene.
…Acum, Estul European pare să reînnoade povestea nostalgică, dovedind un
ataşament special pentru instituţia Uniunii Europene, tot mai intens criticată în înseşi
ţările care au constituit-o. În Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie,
Suedia, Austria, curentele de opoziţie faţă de instituţia Uniunii Europene sunt tot mai
puternice. Sunt atacate, între altele, moneda unică, birocraţia ineficientă şi lipsa de
responsabilitate în faţa cetăţeanului, şomajul în creştere îndeosebi în rândul tinerilor,
dispariţia industriilor manufacturiere, calitatea tot mai proastă a educaţiei, vârsta de
pensionare în creştere, imigraţia necontrolată şi copleşirea populaţiei autohtone de
alogeni care nu au nimic comun cu Europa şi tradiţiile ei, degenerarea morală şi
dictatura corectitudinii politice.
La ea acasă, UE se zbate să supraviețuiască, realitățile vieţii de zi cu zi fiind mai
convingătoare decât o presă de sistem şi o armată de „analişti politici” care vântură
de zeci de ani viziuni mincinoase. Euro-scepticii, de orice coloratură, de la patrioţi
naţionalişti la centrişti motivaţi economic şi până la stânga radicală, câştigă procente
în cam toate ţările din Vestul şi Centrul Europei. O realitate crudă a zilelor noastre,
menită a prefaţa prăbuşirea Europei unite, sau rezultanta unei vaste operațiuni de
spionaj şi dezinformare a Statelor Unite?...
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…Firesc, „Casa Albă” nu poate tolera o Uniune Europeană puternică
economic şi militar, aşa cum nu vede cu ochi buni o eventuală apropiere tot mai mare
între Uniune şi Rusia. Tot atâtea motive pentru ca, după cum consemna şi reputatul
Colonel (r) Florian Gârz (scriitor şi analist politico-militar), în discursul politic
american adresat lumii exterioare începe să-şi facă loc o suită de sintagme de natură
să provoace stupefacţie şi îngrijorare, precum: Folosirea războiului ca instrument
de menţinere a păcii (probabil cea mai mare inepţie din istorie); Dreptul exclusiv al
SUA de a declanşa războaie preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; Cruciada
împotriva terorismului percepută în toate statele musulmane drept o „cruciadă
împotriva islamului”; Cine nu este cu noi este împotriva noastră; Ultima destinaţie
a istoriei lumii este societatea americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii etc.
Mai alarmantă decât toate este pretenţia Washingtonului că SUA, ca „unică
superputere”, este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în istorie, să croiască,
cu de la sine putere, o nouă ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia
SUA asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă şi obligatorie. Cu toate acestea,
majoritatea politologilor şi analiştilor responsabili şi neaserviţi politic sunt de părere
că omenirea se îndreaptă, nu spre o „lume monopolară” americanizată, ci spre o
„lume multipolară”. Acest din urmă proces va fi însă îndelungat şi dureros…
…Procesul de „globalizare” este interpretat diametral opus de pe cele două
maluri ale Oceanului Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca o
superputere diferită de Statele Unite ale Americii. Începând cu anul 2004, pentru prima
dată în istoria sa, Uniunea Europeană a adoptat o strategie de securitate proprie, care
are foarte puţine puncte comune cu strategia de securitate a SUA şi cu cea a NATO,
care de altfel nu mai funcţionează de ani de zile. Tot mai multă lume este convinsă
că Washingtonul se foloseşte de „războiul împotriva terorismului” ca de un paravan
pentru cucerirea militară a celor mai bogate zone strategice ale lumii în petrol şi
alte resurse naturale de mare valoare. Într-o expresie concentrată, cercurile politice
conducătoare ultraconservatoare de la Washington vor să transforme supremaţia
militară americană în avantaje economice pe scară globală.
Europenii asistă neputincioşi? Categoric nu! Totuşi, cconsiderăm noi,
europenii fac o greşeală imensă prin încercarea de marginalizare a Rusiei. În loc
să atragă Moscova spre o uniune de la Atlantic până departe în stepele Asiei şi de
la Mediterana până la Oceanul Îngheţat, Uniunea Europeană face, fără să realizeze,
jocul Statelor Unite. Tocmai a acelei Puteri mondiale care a provocat uriaşa criză
economică şi gravele probleme legate de moneda unică, carenţe ce au lovit şi continuă
să lovească în Europa Unită. O Europă ce pare a se fi transformat tot mai mult întrun imperiu preocupat prea mult de cucerirea de noi sfere de influenţă, pentru a mai
ascunde acţiunile de încercuire a Rusiei aplicate conform strategiei „anaconda”,
imaginată pentru prima dată la începutul secolului XX de Halford Mackinder. Prin
această strategie, spaţiul eurastiatic este sugrumat încet dar sigur de către „unionişti”
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prin limitarea accesului Rusiei la mările calde.
Aceeaşi strategie „anaconda” este argumentul care explică, în bună parte,
multe din ultimele mutări geopolitice:
- Invitaţia adresată Georgiei – un stat cu o economie nesemnificativă măcinat
de conflicte interne şi cu două provincii ostile pe care nu le controlează – Osetia
de Sud si Abhazia. În acest caz, un argument strategic suplimentar îl constituie şi
segmentarea relaţiei Rusia – Iran plus încercuirea completă a Iranului din toate
punctele cardinale: Est : Afganistan, Pakistan; Sud : Arabia Saudită, Ţările Golfului;
Vest : Turcia, Irak; Nord : Georgia;
- Invitaţia adresată Moldovei – cu probleme economice la fel de grave ca şi
Georgia şi provinciile rebele Transnistria şi Găgăuzia;
- scutul de la Deveselu, ridicolul „argument” de anihilare a „rachetelor cu
focoase nucleare iraniene” îndreptate împotriva Europei, care l-a facut să izbucnească
în râs pe preşedintele Putin în cadrul unui interviu, devine irelevant chiar şi pentru
profani în contextul recentelor negocieri;
- recentul conflict americano-chinez în jurul spaţiului de notificare aeriană
declarat de China („ADIZ – East China Sea”).
Mai mult, dezlănţuirea crizei ucrainiene, cu larga asistenţă a Uniunii
Europene, nu vine întâmplător la scurt timp după marile succese diplomatice ruseşti
în problemele Siria şi Iran. Faptul că medierea rusă a condus poate la evitarea, fie şi
pentru moment, a unui război de anvergură regională cu efecte greu de contabilizat,
pare să nu fi satisfăcut toate părţile implicate. Reacţia a fost mutarea teatrului de
acţiune mai aproape de Rusia, percepută ca principal opozant al sistemului hegemonic
euro-atlantic actual. De aici şi până la reacţia Moscovei n-a fost decât un simplu
pas, iar rezultatele asaltului numeroşilor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruseşti
n-au întârziat să apară. Ucraina s-a distanţat de Uniunea Europeană, prin refuzul
de a semna Acordul de Asociere (AA) şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi
Comprehensiv (ALSAC) cu UE la Summitul de la Vilnius, respectiv prin aderarea la
Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK).
Prin mutările enunţate anterior, Federaţia Rusă a dovedit că procedează cu
mijloace coercitive, cu ameninţări implicite şi sancţiuni preemptive – formule care
nu sunt de bun augur pentru proiectata Uniune Eurasiatică (o formulă de integrare
regională proiectată de Moscova pentru 2015). În plus, se adevereşte că mult
uzitatele constrângeri extra-economice sunt de domeniul trecutului în Europa. Iar
UE nu a ajuns la performanţa SUA de a acţiona politic coerent în politica sa externă.
În schimb, Uniunea Europeană este unul dintre marii jucători economici globali, spre
deosebire de Rusia. Politica externă a Rusiei acţionează foarte coerent şi performant,
dar economia sa lasă de dorit.
Revenind, întrucât nu poate ignora soarta celor cca 10 milioane de ruşi din
Ucraina, Rusia va fi pusă fie în situaţia de a ajuta o Ucraină independentă în întregul
ei, fie de a se implica în conflictele etnice care mocnesc în ţara vecină. O implicare
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directă ar însemna tocmai căderea în capcana întinsă de inamici, iar asistarea pasivă
la ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate unei părţi importante din populaţia rusă
este echivalentă cu renunţarea la statutul de mare putere. Ieşirea dintr-o astfel de
dilemă nu poate avea decât trei soluţii:
- salvarea integrităţii Ucrainei în contextul unei independenţe prietenoase faţă
de Moscova (ceea ce încearcă Rusia acum);
- partajarea oficială a Ucrainei pe linia greu de trasat a identităţilor etnice şi
lingvistice, un proiect care nu va fi posibil fără un veritabil scenariu bosniac, pe care
orice forţă pacifistă din lume ar trebui să-l evite;
- partajarea neoficială, de facto, a Ucrainei, după modelul transnistrian,
osetin sau abhazian, guvernul de la Kiev încetând să controleze vaste regiuni ale
ţării – acestea fiind guvernate de regimuri locale pro-moscovite. Având în vedere
dimensiunea regiunilor şi importanţa lor economică şi demografică, acest lucru
echivalează cu pierderea de către Ucraina a suveranităţii sale, atât în faţa Bruxellesului, în Vestul Ucrainei, cât şi în faţa Moscovei, în regiunile rusofone din Est şi Sud.
O atare strategie probabilă, în lipsa unui compromis de natură să salveze Ucraina
independentă, se va realiza pe cât posibil fără intervenţia externă a Rusiei, doar
prin activarea unor forţe politice locale obediente, sprijinite de bazele militare din
Crimeea.
Un alt risc major al crizei ucrainene constă în posibilitatea deteriorării relaţiei
Moscova – Berlin, una din axele fundamentale ale proiectului eurasiatic pentru
renaşterea Europei. Şi, pe lângă implicaţiile asupra Rusiei, o situaţie conflictuală
în Ucraina favorizează net acele forţe care încearcă cu orice preţ să blocheze o
apropiere între Europa Centrală şi Rusia. Toţi aceia care doresc să menţină actualul
statut al Germaniei de ţară ocupată militar, la 70 de ani de la sfârşitul războiului,
au tot interesul sa creeze obstacole permanente pentru a bloca apropierea Centrului
European de Rusia, singurul aliat potenţial capabil să ofere anvergura militară şi
politică necesară pentru renegocierea statutului de putere mondială. Iar o Rusie care
încearcă să se regăsească pe sine după coşmarul comunist este totodată aliatul natural
al forţelor conservatoare tradiţionaliste europene, probabil unul din inamicii cei mai
de temut ai actualui sistem care domină continentul. Aplicând strategia „divide et
impera”, orice conflict fratricid între europeni nu poate decât să avantajeze actualul
sistem şi manipulatorii acestuia, Statele Unite şi, mai nou, China…
…Acesta este, pe scurt, contextul general al lumii contemporane, în plan
geopolitic şi geostrategic în care îşi face apariţia cartea „Istoria războiului din
umbră”. O carte necesară cu atât mai mult cu cât universul spionajului real este
greu accesibil, iar literatura română, în acest domeniu, este extrem de săracă. O carte
ce susţine, fără echivoc, că ideea fundamentală de care se leagă întregul edificiu
al securităţii noastre naţionale şi însăşi existenţa României ca stat este de natură
economică. Fără un fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent
în perimetrul geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor
362

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

NOTE DE LECTURĂ
fi precare. Toate celelalte probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare acestui
domeniu vital. Din nefericire, repetăm greşelile trecutului!
Detaliind, clasa politică românească avea datoria construirii acestui fundament
economic imediat după încheierea primului război mondial, adică după 1 decembrie
1918, când a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare. Acest lucru nu
s-a făcut, iar datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă să susţină un
efort de război credibil, în anul 1940, România a fost dezmembrată. În cei 45 de ani ai
socialismului de stat, cu o strategie economică de împrumut sau mai degrabă impusă,
România a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării şi educaţiei de masă,
căutând să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute de modernitate, de
epoca industrială.
Din nefericire, în anul 1989, România era încă departe de standardele minime
cerute de o societate industrială. În urma Revoluţiei (mai corect spus a loviturii de stat
susţinută de forţe externe pe fondul nemulţumirilor populare) din decembrie 1989,
a înlăturării totalitarismului şi adoptării democraţiei liberale şi regulilor economiei
de piaţă, întreaga naţiune română şi-a pus speranţele în mai bine. Speranţele s-au
dovedit deşarte, deoarece, sub paravanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă
unui program sistematic de dezindustrializre, dezurbanizare, deculturalizare şi
dezinformare.
După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea
Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au
derulat după metodele şi criteriile crimei organizate…
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UMBRA CARE NU SE VEDE…
Gheorghe VĂDUVA
THE INVISIBLE SHADOW…
L’OMBRE QU’ON NE LE VOIT PAS...
Résumé
Ce livre est une vraie incursion
dans l’histoire fractale de l’espionnage.
Les auteurs sont très réalistes. Ils
n’évitent pas ni les mots-clefs de
l’espionnage, ni la philosophie de cet
métier ingrate et fascinant. L’œuvre se
concentre notamment sur le problème
de l’intelligence roumain en son combat
éternelle avec les ennemis du notre
pays, mais envisage, en même temps,
beaucoup de questions difficile de cette
guerre des ombres.
Mots-clefs : espion, ombre,
intelligence,
police,
politique,
connaissance, risque

C

artea la care ne referim este
o incursiune foarte curajoasă
într-un domeniu foarte sensibil, cel al
spionajului și, legat de acesta, al războiului din umbră.1 Lumea a avut, de când se
ştie, are şi acum şi va avea mereu fel de fel de iluzii. Unele mai teribile decât altele.
Unii îşi propun să pună în ordine diversitatea, alţii să diversifice unitatea, iar cei mai
grei dintre greii lumii ‑ unii foarte bine ascunşi, alţii la vedere, dar tot ascunşi ‑ vor
1

Bogdan A. PĂPĂDIE, Gabriel I. NĂSTASE, Istoria războiului din umbră, Editura PACO, Bucureşti
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s-o facă una cu interesele lor, să-i guverneze adică arealul, idealul şi tot ce mişcă
pe mapamond. Nu este prea greu, pentru că, deja s-a dovedit, identitatea care are
în mână finanţele are iluzia perfectă că poate face ce vrea cu lumea aceasta şi cu
oricare altă lume din lumile vizibile, invizibile sau previzibile. Poate genera crize şi
războaie, poate îndatora şi distruge state întregi, poate controla controlul şi submina
chiar şi subminarea (dar nu în sensul negării negaţiei, ci în cel al dublării acesteia!),
chiar dacă mai circulă încă un o vorbă atentă potrivit căreia cine scoate sabia de sabie
va pieri.
Întrebarea destul de tulburătoare care încă se mai pune ‑ şi se va pune probabil
din ce în ce mai tranşant ‑, despre misterele unor umbre care au adus şi aduc lumină în
minţile celor care iau decizii este una esenţială: Cât întuneric şi câtă lumină produc
aceste umbre? De unde, alte şi alte întrebări: Unde-i soarele care le generează? Pe
care cer răsare acesta? Şi cine îl mai vede?
Cartea de faţă pătrunde în interiorul acestor umbre şi le dezvăluie, atât cât se
poate dezvălui, într-o manieră flash, dramele şi misterele.
Există un război continuu al acestei lumi, un război fără de care n-ar exista nici
gândul, nici securitatea, nici lumea şi nici viaţa. Acest război se numeşte cunoaştere.
Iar cunoaştere înseamnă informaţie asimilată, adică nedeterminare înlăturată. Omul
nu este altceva decât un concept cognitiv, bazat esenţialmente pe această monadă a
universului cognitiv: informaţia.
Deşi acest raţionament este foarte simplu, el va părea şi va apărea totdeauna
ca foarte complicat şi extrem de sofisticat. Desigur, omul este sau pare a fi substanţă,
energie şi informaţie. Dar numai Dumnezeu ştie dacă este numai atât! Cele trei stări
ale aceleiaşi condiţii nu se departajează, ci se integrează. Ele nu pot exista decât
împreună, fiecare dintre ele fiind vitală pentru celelalte şi chiar pentru sine. Dacă un
singur minut n-ar avea informaţie, omul ar pieri.
Serviciile de informaţii sunt senzorii, ochii, urechile, analizatorii şi sintetizatorii
monadei universale a fiinţei umane, a societăţii, a securităţii şi a vieţii care se
numeşte, aşa cum am spus mai sus, informaţie. Informaţia este cărămida cunoaşterii,
atunci când se tezaurizează. Iar cărămidă, în actul construcţiei, înseamnă valoare.
De aici nu rezultă că serviciile sunt factotum, că, vezi Doamne, fără ele, n-ar exista
nici oameni obişnuişi, nici savanţi şi nici măgari, acestea din urmă fiind cele două
categorii ultraimportante şi ultrasensibile pe care, Napoleon, în timpul bătăliilor, le
dispunea în mijlocul dispozitivului, ca să fie cât mai bine protejate şi apărate. Rezultă
doar că, pentru decidenţii politici, angajaţi cu trup, suflet şi tot interesul în bătălia
universală pentru putere şi supravieţuire şi pentru a face faţă acesteia, ele, serviciile,
culeg datele şi aproape toate ingredientele din care se extrage şi se sintetizează sau,
după caz, se detaliază informaţia. Fără această informaţie, nu există nici decizie
viabilă, nici putere, nici influenţă, nici supravieţuire. Fără ochi, omul este orb, fără
minte, este dobitoc.
Serviciile de informaţii cam asta fac. Aduc şi duc în lume ceea ce ele numesc
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‑ sau noi denumim ceea ce credem că generează şi numesc ele ‑ Intelligence.
Intelligence-ul nu este o instituţie, ci un concept. Sau poate o instituţie a unui concept.
Este ceea ce spunea Michelangelo că este statuia: o formă preexistentă în piatră, pe
care sculptorul o identifică şi o scoate de acolo, redând-o văzului oamenilor. Pentru
că, acolo, în piatra brută, doar el şi numai el o vede. La fel se petrec lucrurile şi cu
informaţia. Procesul prin care ea, informaţia, este scoasă din noianul de date, de
imagini, de fraze, de propoziţii, de cuvinte şi de tot ce se spune, se vede, se aude se
numeşte intelligence şi este, deopotrivă, o ştiinţă, o experienţă îndelungată, adică o
practică şi ‑ ceea ce este esenţial ‑ o artă. O artă strategică. Pentru că informaţia, chiar
şi cea de la nivelul acţiunii directe, cea tactică, are totdeauna valoare strategică.
În demersul lor, structurat, aşa cum spuneam, pe o tehnică de fractali, sunt
relevate, cum de puţine ori se întâmplă, nişte adevăruri care, astăzi, în societatea
noastră plină de viclenii şi stratageme, rareori mai pot fi spuse, fără reacţii viscerale
din partea celor care înţeleg cu greu, mai exact, nu vor în nici un fel să înţeleagă
despre ce-i vorba.
Autorii arată că, de fapt, cam toţi, în toate timpurile şi în toate orânduirile, fac…
poliţie politică, prin aceasta înţelegându-se totalitatea măsurilor în mozaic multifazic
sau cu salt de frecvenţă, care se iau pentru apărarea mai mult sau mai puţin directă,
mai mult sau mai puţin stratagemică (de regulă, ofensivă sau, oricum, foarte activă şi
) a unui regim politic împotriva altui regim politic, mai exact, împotriva tuturor acelor
care nu-l agreează, indiferent cât de democraţi sau de autocraţi s-ar crede, indiferent
de ce culoare ar fi sau ar spune că sunt. Roşie, verde, galbenă, albastră, portocalie sau
amestecată, ca să nu mai vorbim de infinitele combinaţii dintre acestea.
Deci, prima regulă în cadrul unui areal unde nu există nici reguli, nici nereguli:
toată lumea face poliţie politică. Autorii nu se dau după deget, nu caută eufemisme,
ci o spun direct, aşa cum le stă bine unor condeieri.
Cea de a doua regulă a unui Intelligence riguros şi dat dracului: toate serviciile
de informaţii încalcă legea. Nu există spioni legali.
Noua ordine mondială într-un sistem internaţional bazat încă pe state se
rezumă de fapt la încercarea magistrală, şireată, teroristă, stratagemică şi fără nici
un fel de milă, a unei elite mondiale oculte de a constitui un guvern mondial care să
concentreze, în mâna ei absolută, prin toate mijloacele posibile, dar mai ales prin cele
superfinanciare, puterea.
Că lumea se îndreaptă, nolens, volens, spre un soi de guvernare mondială, pare
o chestiune nu numai evidentă şi posibilă, ci, în perspectiva tehnologizării culturii
şi în cea a unui modus vivendi bazat pe reţea, chiar necesară. Dar o elită ocultă
(p. 23), însetată de putere, atunci când încearcă să sară peste etapele necesare ale
unei construcţii durabile, nu numai că generează un efect de meşter Manole, dar
poate produce ‑ şi chiar produce! ‑ un haos monstruos, de tipul crizelor economice
şi financiare care au zguduit şi încă zguduie lumea şi, evident, de tipul unui război
mondial permanent, care, din când în când erupe catastrofic.
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Conspiraţia Apocalipsei şi masoneriei, cel de al patrulea „Reich”… par poveşti.
Dar nu sunt poveşti. Sunt ceva cu dus-întors, văzut în 3 D fabulos şi amplificat.
Wells, conspiraţia la vedere, a fi sinarhist adică ghidat de marii maeştrii
Ascensionaţi pentru pregătirea celei de a doua veniri a lui Hristos. Marea Fraternitate
Albă, planul ei ezoteric interior pentru a supraveghea trecerea la noua ordine mondiale
(NOM) etc. etc…
Termenul Al Patrulea Reich este folosit de teoreticienii conspiraţiei. Nu ca să
fie mai interesanţi, ci pentru a părea mai înspăimântători de când sunt în invizibilitatea
lor… Un presupus guvern mondial va fi dominat de fascişti şi de evrei… Asta vor
ei să spună. La toate aceste teorii care încep să umple paginile web, se adaugă cele
privind Extratereştrii şi intratereştrii. Ca totul să fie perfect pe dos…
Lovitură de stat, elicoptere negre, promovarea consumului, cabaliştii, catharii,
cavalerii templieri, rosicrucienii, francmasonii, iluminaţii etc… pun în aplicare o
Nouă Ordine Mondială printr-o religie „New Age”, cultul imperial al lui Antihrist…
Oricât de ciudate sau de înspăimântătoare şi de fantasmagorice ar părea aceste
cuvinte, ştim cu toţii că ele există nu numai pe paginile reale şi virtuale, ci şi în capul
unor capi care se cred încă de pe acum stăpânii absoluţi ai tuturor lumilor…
Unele din suporturile reale ale acestor fantasmagorii se află în tehnicile de
manipulare, în tehnicile de controlare a minţii, tehnici şi practici cât se poate de reale,
în infinita lăcomie (şi ea existentă, în diferite proporţii, în fiecare biped uman care
face umbră Terrei!)…
Papa Benedjct al XVI-lea a spus că vinovată de prăbuşirea financiară mondială
este mentalitatea profitului…
…Profit, societate de consum, îndatorare infinită a fiecărui om, noi forme de
sclavie, dependenţă veşnică de bănci şi de elite inculte (singura cultură a acestor elite
ale umbrei fiind cea a banului), om-consumator, om-dator, om-dependent, om-denimic…
Care este însă rolul serviciilor secrete în toată această nebunie a luptei pentru
putere şi dominaţie planetară? (p. 30) Abia acum, în acest vortex curcubeic, au intrat
în rol serviciile secrete sau fac acest lucru de când există oameni, interese şi putere?
Răspunsul este unul cât se poate de simplu: Unde există un om, există un gând rău,
unul bun şi cel de al treilea suspect. Unde există doi oameni, există două gânduri
bune, două gânduri rele, două gânduri suspecte şi doi spioni primari, inteligenţi şi
puşi pe rele. Unde există şapte miliarde de oameni, există şapte miliarde de suspecţi,
şapte miliarde de spioni, 14 miliarde de ochi şi 14 miliarde de emisfere cerebrale care
caută, caută şi caută… Ecce homo!
Autorii evită să intre în acest labirint. Dar nu scapă de el. Cine a citit
Arthashastra a indianului Kotylio ‑ lucrare monumentală a antichităţii, în multe
volume ‑ sau doar cele vreo 30 de pagini cât are Arta războiului a lui Sun Tzî a aflat
deja că anticii se spionau între ei la fel de mult precum contemporanii noşti, iar grecii
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n-au ezitat să folosească, pentru a crea premisele necesare cuceririi Troiei, un cal
troian… „Indicaţiile” conţinute în aceste două lucrări de referinţă ale antichităţii se
constituie în adevărate ghiduri chiar şi pentru spionii din ziua de azi…
Autorii scriu câteva rânduri despre Lysandru, conducătorul spartanilor, care
utiliza, în vremea aceea, o formă timpurie de scriere secretă pe tăbliţe de lemn
acoperite cu ceară…
În Imperiul Roman, exista o poliţie secretă „frumentarii”, care avea şi atribuţii
de cenzură. Romanii erau experţi în manipulări politice, spionaj şi operaţii murdare.
Cuvântul terorism vine de la terror-terroris, foarte obişnuit în practica legiunilor
romane de supunere prin frică şi terorizare a populaţiilor cucerite. Toate puterile
lumii sunt experte în aşa ceva. Nu există putere fără informaţii, nu există informaţie
fără spionaj, nu există spionaj fără încălcarea legii...
Hannibal folosea, de asemenea, culegerea de informaţii. Spionii romani au
descoperit locul unde se ascundea în Nicomedia, obligându-l pe acesta să se sinucidă.
Decebal şi Cezar se foloseau şi ei de spioni, de iscoade. Spionul lui Decebal,
pe numele său cunoscut şi de noi ‑ Atticus ‑ a ajuns până în Senat. Ar fi interesant să
aflăm cam câţi membri ai Parlamentului de azi al României sunt, între altele, şi spioni
ai unor ţări străine care iubesc atât de mult neamul românesc…
În fiecare legiune romană din vremea lui Cezar, existau 10 spioni sau iscoade.
Unii lucrau pentru Cezar, alţii, inclusiv fidelul său, Brutus, lucrau pentru alţii…
Cezar a creat chiar şi un alfabet al spionilor bazat pe substituirea literelor.
Theodora a fost şefa spionajului bizantin, iar spionii acesteia au salvat tronul
lui Iustinian. Biserica catolică nu putea să nu aibă, cum bine se ştie, o reţea amplă de
spioni. Nu ştim dacă o mai are şi acum, dar aşa cum se petrec lucrurile prin Ardealul
nostru de azi, mira-m-aş să nu…
„Gentleman spy” este un concept folosit de englezi. Ceea ce înseamnă că o
bună parte dintre spionii britanici proveneau din medii culturale. Pierre Alamire
(1470-1536), compozitor, inginer, diplomat şi spion e un exemplu.
În Franţa, agenţii lui Richelieu au făcut istorie. Şi legendă.
Marele pictor Peter Paul Rubens (1577-1640) a acţionat şi ca mesager secret.
Undeva, în miezul acestui volum autorii scriu: Pe înălţimea Kahlenberg din
apropierea Vienei a fost fixată o inscripţie cu textul: „În amintirea soldaţilor români
care, în anul 1683, în timpul asediului Vienei, au contribuit la salvarea oraşului”.
Nutrind speranţa de a scăpa de suzeranitatea Porţii, dar neputând interveni direct în
lupte, domnul Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino (1678-1688), şi cel al Moldovei,
Gheorghe Duca, au ales calea unor iniţiative informative, de spionaj şi chiar a
sabotajului (înlocuirea ghiulelelor din tunuri cu paie), acţionând, ca să folosim o
terminologie modernă, ca „agenţi dubli”. Astfel, Şerban Cantacuzino a mijlocit
circulaţia curierilor imperiali, dar şi a informaţiilor, înştiinţându-i pe austrieci, întrun moment deosebit de critic, că turcii nu mai au resurse să continue asediul.
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Stolnicul Constantin Cantacuzino (1655-1716) a fost unul dintre cărturarii
vremii care s-au implicat în acţiuni informative, devenind conducătorul a ceea ce
poate fi considerat primul serviciu de acest fel din Ţările Române. Printre activităţile
desfăşurate la „Cancelaria secretă”, pe care a organizat-o la Curtea Veche, se
numărau: primirea agenţilor care aduceau informaţii din diferite ţări, redactarea,
traducerea, dar şi „deschiderea” corespondenţei secrete. Dealtfel, stolnicul a
conceput şi un „cifru”. Palatul de la Mogoşoaia găzduia adesea întâlniri secrete
cu trimişi străini, uneori travestiţi, care apoi erau îndrumaţi să plece pe drumuri
tainice. O abilitate deosebită a stolnicului era aceea de a obţine informaţii de la
interlocutori străini fără ca aceştia să-şi dea seama, mai ales în cursul unor ospeţe
stropite cu vinuri bune. (…)
Grigore I Ghica (1660-1664) l-a numit pe Nicolae Milescu Spătarul (16361708) agent diplomatic („capuchehaie”) la Poarta Otomană. Milescu a acţionat
ca „agent de influenţare” pentru fostul domn Gheorghe Ştefan. S-a familiarizat
cu metodele „spionajului diplomatic” la diferite curţi europene. Acestea au fost
probabil motivele pentru care Milescu, la recomandarea lui Dosithei, patriarhul
Ierusalimului, a fost primit în rândul curtenilor ţarului Rusiei, Aleksei Mihailovici,
care îl va trimite într-o misiune secretă în China, unde trebuia să culeagă informaţii
şi să stabilească relaţii politice confidenţiale sau, cum se specifica în mandatul
(„ucazul împărătesc”) primit, „să facă cercetări, folosind orice mijloace, pe lângă
toţi cei ce au vreo cunoştinţă despre cele arătate şi să afle adevărul adevărat”.
(…)
Faptul că Ţările Române prezentau interes pentru puterile europene este
dovedit şi de prezenţa aici a unor agenţi. Între alţii, este vorba de Matteo Murano
(?-1503), medic, dar, de fapt, agent pentru Veneţia, sosit, în august 1502, la curtea
lui Ştefan cel Mare pentru a-l trata pe domnul moldovean. Unele izvoare medievale
dau ca sigură asasinarea marelui domnitor român de către Murano, prin folosirea
unui unguent „miraculos” otrăvit. Ordinul ar fi venit direct de la vârful Bisericii
Catolice, după ce Marele Ştefan ar fi dat asigurări Porţii Otomane că nu va interveni
într-un viitor conflict dintre creştini şi turci. Motiv pentru care, până mai ieri „Atletul
Creştinătăţii” devine inamicul public numărul 1 al Vaticanului.
(…)
Activitatea informativă, de spionaj, desfăşurată de Imperiul Habsburgic
în Ţările Române se intensifică şi capătă un caracter tot mai organizat odată cu
înfiinţarea, în 1782, a agenţiilor diplomatice. Consulii austrieci, dar şi ai altor Mari
Puteri, transmiteau date preţioase, referitoare în special la intenţiile Imperiului
Otoman, obţinute prin intermediul unor reţele de informatori în Ţările Române.
Spre exemplu, în martie 1794, agentul „comercial” Markelius îi scrie cancelarului
Austriei, Kaunitz despre „fondurile pentru plata agenţilor noştri”.
Dar în Ţările Române acţionau şi agenţi ai Prusiei sau Angliei, astfel încât
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acestea deveniseră un loc important pe harta „războiului secret”, aşa cum vor
rămâne şi în secolele următoare.
Autorii spilcuiesc informaţii importante din lumea celor care s-au ocupat şi se
ocupă de acest război din umbră al umbrelor de tot felul. Nu lipsesc William Moorcroft
(1767-1825), considerat pionier al cunoaşterii geografiei Munţilor Himalaia, Francis
Younghusband (1863-1912), care a avut un rol important în explorarea drumurilor
spre India şi China. Considerat unul dintre cei mai eficienţi spioni pe care i-a avut
Anglia în secolul XIX, Francis Richard Burton (1821-1890) a fost, în acelaşi timp, un
explorator şi om de ştiinţă de excepţie in Orientul Mijlociu şi Africa, dar şi traducător
al colecţiei de basme ”O mie şi una de nopţi”.
Autorii vorbesc de Biroul 2 francez, de Afacerea Dreyfus, de Louise de
Keroualle (1649-1734) care a fost considerată ca fiind „cea mai cunoscută dintre
spioanele franţuzoaice” din secolul XVII, despre activitatea de agent a „spionului
travestit”, Charles Éon de Beaumont (1728–1810), agent al serviciului secret regal
(„Secret du roi”) în Rusia şi Anglia, despre armata de spioni a lui Napoleon, de cei
10.000 de spioni germani, printre care se afla şi Johann Gotfried Brügemann (17501802), care a furat secretul războiului de ţesut din Anglia, dar şi despre baroneasa
Kaulla (1850-1910), devenită amantă a ministrului Apărării al Franţei…
…Benjamin Franklin (1706-1790) a fost şi el spion… Agentele unioniste
americane, agenţii lui Cuza, operaţiunea „Servieta”, trădarea lui Maiorescu,
sacrificarea lui Eminescu…, „Military Intelligence” (MI5), creat în 1909, castelul
Peleş devenit loc de întâlnire a unor agenţi care aveau legături cu ofiţeri din AustroUngaria şi au executat misiuni de recunoaştere în munţi…, Sidney George Reilly
(1874-1925), cel mai important agent britanic în Rusia, „deutschland uber alles und
Mata Hari”, „Sovieticul” Jack London, Moruzov şi Cristescu..., spionii atomici,
Richard Sorge, agenţii dubli etc. etc.
În loc de concluzie
Autorii nu scapă niciunul dintre momentele cruciale ale marilor bătălii din
umbra şi penumbra cunoaşterii, din anticamerele colosalelor decizii care au schimbat
lumea şi care, probabil, o vor duce, în cele din urmă, fie la pieire, fie la reînălţare.
Managementul informaţiei este dur, spectaculos, dar necesar şi continuu. Aici nu
există nici milă, nici compasiune, ci doar luptă. De aceea, serviciile secrete din toată
lumea, deşi sunt controlate de parlamente şi de alţi piloni sau stâlpi ai puterii, sunt, de
fapt, lăsate în deplină libertate pentru a-şi face treaba. Ele nu pot fi îngrădite, pentru
că nu există garduri în domeniul informaţiei.
Este o iluzie să crezi că-i poţi controla pe cei care aduc, din cele mai tenebroase
umbre, crâmpeiul de lumină care ajută puterea să vadă, să înţeleagă, să existe. A
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dori să controlezi cu orice preţ spionii, înseamnă a-ţi tăia creanga de sub picioare,
a-ţi arunca de unul singur, de bună voie şi nesilit de nimeni, ţărână în ochi. Viaţa a
spionilor şi a tuturor celor care lucrează în domeniul informaţiilor este importantă
doar atunci şi numai atunci când produce informaţie.
De aceea, în lumea spionilor există cu totul alte legi decât cele existente în
lumea noastră obişnuită. A scrie despre o astfel de viaţă ‑ chiar dacă o cunoşti foarte
bine ‑ este şi va fi totdeauna un mare risc. Riscul de a nu şti despre ce vorbeşti. Dar
şi un foarte mare avantaj, atunci şi numai atunci când chiar ştii despre ce scrii. Este
şi cazul autorilor acestui volum despre umbra războiului din umbră, care ştiu foarte
bine despre ce vorbesc.
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“ADEVĂRURI INTERZISE”
Eugen DELCEA1
“FORBIDDEN TRUTHS”
Abstract
The book „Forbidden truths” is a objective synthesis of the research up
to the present. This paper is meant to be the basis of studying and clarifying
the situation of Jews from Romania, when in charge of Romania Marshal Ion
Antonescu was.
Keywords : war, communists, Romanians, Hebrew, soldiers, victims

C

ând am primit manuscrisul
prezentei cărţi, am fost puţin
surprins. Domnul Gabriel I. Năstase mă
„ameninţase” de mult cu o carte despre
Mareşalul Ion Antonescu dar nu mi-a
spus niciodată că tema era „holocaustul
românesc”. Probabil, după ce nu a reuşit
să obţină un Cuvânt înainte de la doi
istorici celebri ai ţării, n-a vrut să afle
şi „ascultătorii” tema cărţii. În zilele
„democraţiei originale” din România, să
spui adevărul e foarte periculos, chiar
penal!
Masonul penal Adrian Năstase,
acelaşi care şi-a permis să transforme
Masoneria în instituţie de interes public şi
să-şi acorde gratuit un teren în valoare de
peste 1,5 milioane euro, a venit cu sarcini
clare de la Washington şi a emis imediat
o Ordonanţă prin care ne interzice să
gândim, să aflăm adevărul şi să contestăm cu dovezi acuzaţia de holocaust
1

Director al Editurii OBIECTIV, Craiova, 25.03.2014
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pentru care ni se cereau 20 mld. dolari încă din 1991, în Parlamentul Israelului...
Să stabilești istoria printr-o Ordonanţă este o aberaţie din start, iar când
poporul tău este acuzat de genocid, şi pentru aceasta se şi cer despăgubiri imense,
înseamnă ca ţi-ai trădat Ţara!!
În primul rând, respectiva Ordonanţă încalcă drepturi fundamentale
constituţionale, ale libertăţii de opinie şi de informare.
Parlamentul, preşedintele Ion Iliescu şi Curtea Constituţională aveau
obligaţia să anuleze Ordonanţa dar nu au făcut-o şi s-au făcut părtaşi la această
ilegalitate şi trădare de Neam şi Ţară!
Alexianu, guvernatorul Transnistriei, a fost singurul achitat la Odesa, la o
judecată în care au decis locuitorii oraşului, chiar i s-au adus mulţumiri. Mareşalul
nu a fost chemat la Procesul de la Nürnberg nici măcar ca martor, iar W. Filderman
şi rabinul Al. Şafran au depus mărturie că a salvat 350.000 de evrei de la moarte...
Radu Lecca, cel care a administrat „problema evreiască”, a fost graţiat la cererea
evreilor etc.
Despre ce discutăm?! Despre fabulaţiile rabinului Moses Rosen, care,
dorindu-se salvatorul evreilor din România, i-a „desfiinţat” pe Filderman şi
Şafran (datorită lui, acesta n-a fost primit în Israel!) şi l-a satanizat pe Mareşal ca
„asasin”, deşi recunoştea că-i datorează viaţa?... Grandomania lui Moses Rosen
şi talentul său de a jongla cu numărul coreligionarilor săi în timpul războiului sunt
bine reliefate în prezenta lucrare. Un studiu bine documentat, care a pus bază pe
datele concrete şi mai puţin pe comentarii.
Despre „problema evreiască”, veche sau nouă, inclusiv despre „holocaustul
românesc”, am mai editat sau scris personal, iar documentarea pe care o am este
pentru câteva cărţi, inclusiv despre Mareşal sau memorii din anii ‘20-‘40. În ce
priveşte Editura HASEFER, ar trebui să-mi mulţumească pentru zecile de cărţi
cumpărate...
După apariția Ordonanței, am avut chiar un gând să public cel puţin
două cărţi, ca răspuns la acest început de „dictatură a tăcerii” dar m-au oprit numai
lipsa de timp cronică şi faptul ca „a intrat pe fir” Teodor Filip, pe care au avut grijă
să-l ameninţe...
(Pe 4 iulie 2013, acesta a decedat. S-a internat pentru boli mai vechi,
profesionale şi a murit de inimă...Odihnească-se în pace!)
Ca de obicei, pentru acest „Cuvânt” îmi pregătisem documentare pentru
a scrie zeci de pagini. Spaţiul rămas la dispoziţie s-a dovedit însă, din nou, prea
zgârcit...Aşa că voi încerca să sintetizez cât mai mult şi să ofer câteva informaţii şi
declaraţii mai importante.
De 24 de ani se duce o campanie foarte abilă pentru satanizarea poporului
român, inclusiv a istorie sale. Vom vedea imediat motivele. Rezultatele sunt
concrete şi le văd pe Internet, la puştii debusolaţi care au ajuns să-şi renege
propriul Neam... S-a acţionat pe mai multe căi, mass-media, manuale şcolare
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„alternative” (făcute şi aprobate de evrei!), Internet, politicieni, Academia DIN
România etc. Despăgubirile de 20 mld. lei (probabil plătite în 2009, când s-au luat
împrumuturile de 20 mld. euro!) sunt doar o componentă a planului întocmit în
secolul XIX, înaintea Revoluţiei de la 1848...
În cărțile scrise, în Cuvintele şi Notele de editor, timp de 15 ani, am arătat
mereu că „Istoria începe în Carpaţi”, că au existat două tabere adverse de zei,
Creatorii având sediul în RAMANIA/România de azi iar evreii, a 5-a rasă,
fiind un „produs” al celeilalte tabere. Am oferit destule dovezi în acest sens, nu
mai dezvolt. După cele trei „războaie ale zeilor”, inclusiv cu arme atomice, le-au
stopat, obligaţi, şi au continuat conflictul prin intermediul oamenilor. Tabăra
adversă Creatorilor a fost mereu cea activă, agresivă. Primii au creat civilizaţii,
ceilalţi au năvălit peste ele (hicsoşii cu steaua în 5 colţuri ca amuletă, în Egipt).
Când nu aveau suficientă forţă, s-au infiltrat pentru a le cuceri din interior (akkadienii
în Sumer).
Ambele tabere şi-au trimis supraveghetori în zona adversă: filistinii traci
(palestinienii) sau ungurii/maghiarii si bulgarii (populaţii subordonate khazarilor
iudaizaţi. Da.kia (Ţara Sfântă) a devenit, însă, o ţintă pentru o serie de popoare
„uralice”, permanent pe acelaşi traseu şi toate parcă din neant...
În istorie, ca şi în politică, nimic nu este întâmplător! Primul Templu al lui
Solomon a fost distrus de regele Babilonului, NABU-codonosor, iar Nabu era fiul
lui Mar.duk/Ra(m)/Cronos/Saturn/Zal.moxe! O parte dintre iudei au fost duşi în
„robie” la Babilon, apoi eliberaţi de Cyrus cel Mare. Acesta va fi ucis de Tomiris,
regina massageţilor („geţii cei mari”)...
Ulterior, ajunşi la cămătarii împăraţilor romani, evreii vor insista pe lângă
Caesar pentru invadarea Da.kiei. Rezultatul: Caesar va deveni „robul” Cleopatrei
(de neam macedo-arian) şi va fi asasinat de Brutus (aliatul lui Burebista) iar Pompei,
un alt aliat, va distruge al doilea Templu...Apoi, evreii vor finanţa campania lui
Traian în Da.kia, dar imperiul Roman va deveni...Imperiul Dacic, cu încă 41 de
împăraţi de origine traco-getică!
De aproape 2000 de ani, evreii sunt învăţaţi de mici că marele pericol pentru
Israel sunt teribilii călăreţi de la miazănoapte conduşi de Gog şi Magog. Sf. Augustin
ne-a dezvăluit însă că Gog şi Magog erau...geţii şi massageţii!! Numeroase scrieri
iudaice ne arată o ură atavică faţă de arieni. Numai că, acum, inclusiv istoricii
iudaici sunt de acord că arienii vedici au migrat din India în România...
În tinp ce Da.kia era invadată de migratori asiatici, Spania regilor care se
autonumeau „urmaşii lui Zalmoxe” era atacată de mauri, iar evreii o trădau...
La 1054, un Papă evreu a provocat Marea Schismă rupându-se de vechea
credinţă a împăraţilor traco-geţi ai Bizanţului. Până atunci, însă, Vajk/Voicu lua
binecuvântarea Patriarhului ortodox, apoi pe cea a Papei şi devenea...Ştefan cel
Sfânt, primul schismatic!
La apariţia otomanilor pe scena istoriei, evreii le-au devenit creditori pentru
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Marea Lovitură: ocuparea Constantinopolului. Urmau Ţările Româneşti... Dinspre
imensitatea Rusiei venea, însă, un alt mare pericol: khazarii! Parcă după un plan
prestabilit, expansiunea acestor ashkenazi spre vest se va opri în Germania, unde
se vor întâlni cu confraţii sefarzi. Parte dintre ei vor apărea şi în Moldova, fugind
de cazacii lui Hmelniţki, apoi în Bucovina, aduşi de austrieci.
Se pare că în prima jumătate a secolului XIX a apărut Marele Plan, de
transformare a Moldovei (pentru început) în Noul Canaan!! Acţiunile erau de atât
de concertate, încât scopul lor era mai mult decât străveziu...De astă dată, se acţiona
din Germania, după ce Rusia îi dezamăgise şi le devenise duşman de moarte.
„Momentul Zero”: 13.10.1843 – înfiinţarea B’nai B’rith, la New York, Loja
care să coordoneze evreimea mondială pentru supremaţia mondială. Ce trebuiau
să facă pentru aceasta ştiau cu mult timp înaintea lui Mackinder:
„Undeva sus în Maramureş este un loc marcat drept centrul Bătrânului
Continent-Europa (de la Atlantic la Urali). Oricine conduce Europa de Est conduce
inima Europei, cine conduce inima Europei conduce Insula Lumii, şi cine conduce
Insula Lumii conduce Lumea.”
Deloc întâmplător, la început de 1847 va apărea în Germania Liga
Comuniştilor, o creaţie B’nai B’rith prin filiala germană, Alianţa Drepţilor (o
Lojă satanistă), în conducerea căreia se afla Karl Marx (Kissel Mordechai).
Împreună cu F. Engels, acesta a primit ciorna Manifestului Comunist spre
a-l face un document atractiv pentru masele sărace. La fel de “întămplător”,
aceştia vor stabili Ziua Muncii pe 1 Mai, Ziua Masoneriei dar şi a…morţii lui
Burebista, după cum ziua naţională a khazarilor din pustă va deveni 15 martie,
data…morţii lui Caesar!!
Ştim foarte bine ce a urmat în 1848-1849, când s-a dorit desfiinţarea
imperiilor şi marilor dinastii, prin implozie. Românii au refuzat să predea Ardealul
Ungariei iar Marx a devenit foarte furios:
„Românii sunt un popor fără istorie, destinaţi să piară în furtuna revoluţiei
mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămâne astfel până la
extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă
de gunoaie etnice iremediabile, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest
contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia lor de pe faţa Pământului va fi un
pas înainte.” („Lupta maghiarilor”, 13.01.1849)
De înţeles că revoluţionarii mondiali erau evreii, iar românii le-au dat
planurile peste cap! Nu va fi pentru ultima oară...
Era o declaraţie de război, iar ofensiva iudaică împotriva Neamului
Românesc va fi totală!...ca diversitate şi intensitate. În ea vor fi antrenaţi şi germanii.
Ce a urmat arată clar scopul: pământul României! Atacurile au început în plan
mediatic, având ca ţintă istoria şi limba românilor. Prin cărţi aparent ştiinţifice,
ni se urmărea dezrădăcinarea ca popor, prin teze folosite şi azi de Budapesta:
dacii ar fi dispărut invazia română iar românii ar fi un amestec de slavi şi turci
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veniţi de la sud de Dunăre, după ce ţara era deja ocupată. De când? Funcţie
de imaginaţia fiecăruia! Teoriile iudaice au mers înapoi pe axa timpului: veniţi
după distrugerea celui de-al doilea Templu, ca membri ai Legiunii XIII Gemina,
chemaţi de Decebal sau chiar din sec. VI îen!!!
Noi pasiuni au apărut brusc şi în rândul evreilor din România: originea
românilor, limba şi folclorul. Tot ei au înfiinţat (02.06.1867) Societatea Academică
Română, transformată în Academia Română (1879), pentru a putea dirija informaţiile
şi a le bloca pe cele nedorite.
Două personalităţi s-au opus extrem de vocal planurilor khazare, Eminescu
şi Haşdeu, iar ura evreilor faţă de ei este şi acum imensă. Eminescu a fost declarat
sifilitic şi otrăvit cu mercur de medici evrei, iar fiica lui Haşdeu, Iulia, un geniu
precoce, a murit la 19 ani...de tifos, boala mizeriei!
În 1859 are loc Unirea Principatelor Române, iar în 1860 se înfiinţează la
Paris, Alianţa Universală Israelită. Imediat, Cremieux şi Montefiore arată scopul
Alianţei într-un Apel: dominaţia mondială!
Unirea se datora dorinţei Puterilor europene, după Războiul Crimeii, de a
crea un tampon în faţa Rusiei şi patrioţilor români intraţi în Masonerie. Probabil,
în culise s-a impus şi deschiderea graniţelor şi drepturi sporite pentru evrei.
Fapt confirmat de „invazia” khazară începută în 1860 şi de unele fapte ale lui
A.I.Cuza.
La început, acesta i-a dezamăgit, lovind în Masonerie şi neacordându-le
„drepturile” pe care le aşteptau. De acea, când a proclamat Principatul România,
în ianuarie 1862, evreii din Iaşi au ieşit în stradă să conteste acest Act!!!
În 1864, Cuza a cedat evreilor dreptul de a înfiinţa Banca României, care
să emită lei (o veche metodă aplicată de evrei începând cu Banca Angliei). Apoi,
în 1866, la propunerea lui A.I.Cuza, în proiectul de Constituţie a fost introdus
Art.6: „(...) religia nu poate fi un obstacol pentru împământenire”. Visul evreimii!
Deputaţii au luat foc, la fel şi populaţia şi s-a lăsat cu arestări în faţa
Parlamentului. Apariţia lui Cremieux şi Montefiore la Bucureşti, de urgenţă, şi
promisiunea acestora că au 25.000.000 franci pentru cei care vor vota Art.6 a
scos Bucureştiul în stradă. Sinagoga a fost devastată iar clădirea Parlamentului
înconjurată de români furioşi.
A.I.Cuza a fost detronat de masoni, dar masonii de pe lista lui M.
Kogălniceanu au refuzat tronul oferit şi, ghinion, cel ales în criză de timp nu era
mason...Atât Carol I, cât şi Ferdinand I vor fi apoi împotriva împământenirii
evreilor. Aceasta, deşi cei doi lideri evrei vor reveni la Bucureşti şi în 1867 şi
vor obţine promisiunea liberalilor Ion C. Brătianu şi C.A. Rosetti, inclusiv pentru o
„invazie” liberă.
Dată fiind opoziţia publică a lui Haşdeu, Eminescu şi altor personalităţi,
legiferările pentru stoparea imigraţiei iudaice nu au putut fi anulate, dar ea a
continuat ilegal, în proporţii de masă!
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În 1868, B.P.Haşdeu a făcut public scopul invaziei khazare:
„Cremieux susţine că ţara aceasta, până să fie locuită de români, a fost
locuită de jidovi şi că, prin urmare, nu jidovii au năpădit ţara românilor, ci românii
au năpădit ţara jidovilor(...)”.
Tot în 1868, Guvernul se pregătea să expulzeze câteva zeci de mii de
mozaici care trăiau din hoţie şi cerşetorie, iar presa iudaică din Vest a început o
campanie virulentă despre „persecuţiile” din România. În 1869, se află însă că o serie
de evrei din Principat plătiseră două regimente de honvezi ca să-i „elibereze”!!!
În 1870, la cererea ţarului, Principatul România a luptat alături de ruşi
împotriva Turciei, obţinându-şi independenţa pe câmpurile de luptă cu 10.000 de
morţi. Drept mulţumire, Rusia ne-a ciuntit ţara şi a ajutat Bulgaria să facă acelaşi
lucru...
La Conferinţa de Pace de la Berlin, ne-am mai trezit cu un adversar
puternic: Bismark! Acesta era legat de evrei prin medicul personal, consilierul
Lasalle, bancherii care îi finanţaseră campaniile şi Afacerea Strousberg (construcţia
căii ferate Roman-Bucureşti-Vârciorova).
Cu această ocazie, evreii au început o campanie de condiţionare a
independenţei României de „împământănirea” tuturor evreilor, inclusiv cei
intraţi ilegal în ţară. În timp ce khazarul prusac H. Graetz şi rabinul din Bucureşti
M. Gaster participau la Conferinţă ca reprezentanţi ai evreilor din România,
prezenţa trimişilor României a fost refuzată!! În final, România şi-a obţinut
independenţa, refuzând „împământânirea”, răscumpărând acţiunile Afacerii
Strousberg şi oferindu-le Prusiei...
Conferinţa de pace de la Paris, din 1919, a fost una condusă de evrei,
trimişii lui Rothschild (care a găzduit-o !) în delegaţiile celor 5 Mari Puteri. Din
nou s-a insistat pentru „împământânire”, condiţie pentru Basarabia şi Banat,
ba chiar pentru crearea unui Israel în Moldova!! Pentru a evita condiţiile puse,
Brătianu a fost nevoit să intre într-o lojă din Paris...În timpul acestui război, s-au
prezentat la incorporare doar jumătate dintre evrei, doar o treime au ajuns pe
front, iar acolo, dezertarea a fost de 30 de ori mai mare decât la români.
La votul din Sfatul Ţării, din ian. 1919, doar evreii (14) şi ruşii (7) s-au opus
unirii Basarabiei cu Ţara Mamă...
Bolşevismul a fost „o afacere evreiască”. De la Lenin până la Elţân, inclusiv,
la Kremlin au condus numai evrei. În 1924 sau 8 mai 1940, Comintern-ului insista
mereu pe dezmembrarea României.
Toate acestea au fost cunoscute de mareşalul Ion Antonescu, de aceea era
un anticomunist hotărât. Nu antisemit! Legionarii îl considerau un protector
al evreilor. De altfel, a şi condamnat la moarte pe cei care au ucis evrei în timpul
Rebeliunii... În aceeaşi perioadă (1939), Roosevelt interzicea intrarea în SUA a
câtorva mii de evrei, iar transatlanticul german „Sain Louis” a trebuit să se întoarcă,
deşi era în apele teritoriale americane.
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Mareşalul este satanizat pe baza unui proces comunist bazat pe probe şi
mărturii falsificate, iar celor condamnaţi atunci li se refuză un proces echitabil, în
ciuda probelor aduse. Vezi cazul Alexianu. Aceasta, deşi în Parlamentul României
s-a votat o Rezoluţie de condamnare a comunismului. Documentul, întocmit de
Vladimir Tismăneanu şi alţi evrei şi citit de preşedintele Traian Băsescu (Braunovici),
îi incrimina însă doar pe comuniştii români!
Spaţiul fiind foarte restrâns, să vedem câteva declaraţii şi informaţii mai
importante în sprijinul adevărului istoric:
„Despre Antonescu, nu pot să nu arăt, că oricum, singurul în toată Europa a
cutezat să i se opună lui Hitler, să-i ţină piept într-o chestiune de onoare personală
pentru acesta, în care nici Petain, nici cardinalii nu i-au spus nu. În timp ce floarea
aristocraţiei germane, generalii şi feldmareşalii acoperiţi de medalii şi decoraţii
stăteau smirnă în faţa lui şi tremurau, iar el făcea spume şi alerga urlând de la un
capăt la altul al încăperii, Antonescu i-a ţinut piept în propriul lui bârlog de la
Berehtesgaden, dârz, cu modestia cuvenită. A scăpat de la moarte câteva sute de
mii de suflete de evrei.” (Nicolae Steinhardt, „Jurnalul fericirii”)
„Pe generalul Antonescu îl durea inima pentru că nu a putut domoli excesele
sângeroase comise împotriva evreilor (...) s-a ajuns la asemenea situaţie pentru că
există <tendinţa de a-i considera pe toţi evreii comunişti şi pe toţi comuniştii evrei în
această ţară; au circulat rapoarte că s-au găsit asupra paraşutiştilor ruşi nume şi
adrese ale evreilor români.>” (după pogromul de la Iaşi); (19.08.1941, ambasadorul
SUA)
„Adevărul e (...) că germanii şi mai ales armata germană erau răspunzători
de actualele măsuri anti-evreieşti (...) măsurile luate în provinciile ocupate cândva
de ruşi au fost luate la insistenţa autorităţilor germane, care au hotărât ele însele
ritmul. (...) evreii din Bucureşti sau din Moldova şi Transilvania nu au devenit,
în general, obiectul unor persecuţii cu caracter violent.” (15.11.1941, ambasadorul
SUA)
„Antonescu nu are, de fapt, de gând să-i deporteze pe evreii români”
(22.07.1942, raport Gustav Richter către Berlin)
„Lecca, funcţionarul guvernamental cu Problema Evreiască, m-a informat
că mareşalul Antonescu a dat instrucţiuni Centralei Evreieşti să organizeze şi
să execute emigrarea a 75.000-80.000 de evrei în Palestina şi Siria (...) Lecca a
primit instrucţiuni să execute ordinele mareşalului. I-am dat de înţeles lui Lecca
că serviciile competente din Berlin vor aproba cu greu un astfel de proiect. Mai
mult, i-am dat să înţeleagă că aceasta contravine politicii germane faţă de arabi
(...) Mareşalul Antonescu a refuzat să adopte soluţia radicală în privinţa evreilor,
după ce aceştia au dovedit că nu sunt bolşevici. Ca atare, vă rog să-mi transmiteţi
punctul de vedere curent al Ministerului de Externe” (decembrie 1942, Manfred von
Killinger)
„Rezultatul a fost că germanii au ordonat deportările şi – pentru că istoria
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se repetă – mareşalul Antonescu a refuzat din nou să-i deporteze pe evreii din
România.” (25.03.1945, „Curierul Israelit” – Wilhelm Filderman)
„1. Să se interneze în lagăr şi în primăvară să fie evacuaţi în Transnistria: a)
toţi evreii activanţi comunişti din toată ţara, în special acei din Capitală, regiunea
petroliferă Constanţa şi Giurgiu; b) toţi evreii instalaţi clandestin în capitală în
ultimii doi ani. Operaţiunea trebuie pregătită, organizată. Nu trebuie să se procedeze
cu sălbăticie. 3. Pentru ceilalţi evrei din zona petroliferă şi din zona militară a
Capitalei nu este motiv să luăm măsuri. Am garantat, prin declaraţiile făcute,
viaţă şi libertate evreilor autohtoni. Trebuie să mă ţin de cuvânt. Dacă însă comit
acte contra liniştii, siguranţei şi intereselor noastre, trebuie luate măsuri contra
vinovaţilor şi în contra colectivităţii eventual. Pentru aceasta trebuie preveniţi de
Ministerul Internelor prin comunităţile lor” (17.02. 1942, rezoluţie Ion Antonescu)
În 1930 (cf Recensământ), iudeii erau 4% din populaţie dar deţineau 29%
din averea ţării: 13% din industrie, 23% din activitatea de creditare, 40,3% din
comerţ (60,4% în Moldova, 81% în Basarabia, 89% în Bucovina!).
„Au mai ţinut discursuri încă doi evrei, afirmând cum că românii sunt nişte
hoţi şi pungaşi...şi ar trebui ca sovietele să ia măsuri şi în timp de 5 zile să ajungă la
Bucureşti, pentru că românul nu merită altceva decât distrus...” (iulie 1940, Mârza
Ion, mecanic Depoul Iaşi)
Pe 6 iulie 1940, marele Stat Major comunica pierderile înregistrate în timpul
evacuării Basarabiei şi Bucovinei: „ucişi, răniţi şi daţi dispăruţi – 356 de cadre
şi 42.876 soldaţi şi gradaţi”. Total: 43.232, plus miile de civili împuşcaţi sau
maltrataţi! În iunie-iulie 1941, la reocuparea acestor teritorii, după 40 zile de lupte
s-au înregistrat „doar” 4.112 morţi, 12.520 dispăruţi, total 21.274 de victime...
În perioada 29.06-20.07.1940, 163.918 evrei din România au ales să se mute
în teritoriile ocupate de URSS!
„Pierderile suferite din cauzele directe ale războiului au fost evaluate de
organizaţiile evreieşti din România conduse de dr. W. Filderman la 15.000. Această
cifră cuprinde pierderile în jurul a 3.000 de vieţi în timpul guvernării scurte a Gărzii
de Fier şi 3-4.000 victimele represaliilor din Iaşi. De asemenea cuprinde pierderile
populaţiei deportată în Transnistria. Numărul celor deportaţi a fost de aprox. 40.000
din care 30.000 s-au reîntors. Din cei 10.000 care s-au reîntors, o parte au pierit în
Transnistria sau în cursul transportului.” (tifos-nn)
(Raportul dr. S. Manuilă-dr. W. Filderman, august 1957)
În baza listelor întocmite de evrei, în septembrie 1940 au fost deportaţi
135.000 de români basarabeni (v. „Pravda”) iar în februarie 1942 încă 18.000. În
paralel, alte zeci de mii au fost asasinaţi, unii chiar în timpul ofensivei germanoromână! Groapa comună a celor 40.000 de români asasinaţi la Bălţi este o dovadă
concretă, nu o „inginerie” aritmetică! Iar deportările şi asasinatele au continuat cu
şi mai multă furie după august 1944 până dincolo de anul 1950!!
Tot în august 1944, după insurecţie, 180.000 de militari români aflaţi pe
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linia frontului au fost deportaţi de noii „aliaţi”...
În anii 1948-1964, de dominaţie iudaică asupra României, peste 2.000.000 de
români au fost întemniţaţi iar peste 200.000 au fost lichidaţi. Acesta este adevăratul
holocaust, genocidul evreilor asupra românilor!!!!
„În contextul legislativ al vremii, atentatele şi sabotajele provocate de
civili (sau de membri regulate acţionând în haine civile) nu puteau beneficia de
prevederile Convenţiei de la Geneva din 1864 (revizuită în 1929) privind tratamentul
prizonierilor de război, iar pentru civilii care duceau acţiuni militare, pedeapsa era
moartea, pentru toţi beligeranţii, fără excepţie.”2
În concluzie, la Dorohoi (01.07.1940), Iaşi (în parte), Odesa nu putem vorbi
de pogromuri, ci de represiuni militare...
În timpul războiului (1939-1944) au migrat din România 26.697 evrei, fiind
singura ţară controlată de Germania care a permis acest lucru! Încă 52.640 au emigrat
în perioada 1945-aprilie 1948, iar la sfârşitul anului 1947 erau 441.606 evrei în
România (fără Basarabia şi Bucovina). La recensământul din ianuarie 1948, iudeocomuniştii care conduceau România au înregistrat doar cei 97.566 de vorbitori de
idiş, de unde a rezultat...un holocaust de 344.040 evrei în România!!!
După datele satului român, în iunie 1940 URSS a preluat 301.584 evrei, la
care s-au adăugat cei 163.918 veniţi din România, în perioada 29.06-20.07.1940.
Total: 465.502. Sub ocupaţia hortistă, din Ardealul de Nord au fost exterminaţi peste
150.000 de evrei.
În iunie 1940, înainte de rupturile teritoriale, România avea 798.286 evrei.
Scăzând evreii preluaţi de URSS, pe cei exterminaţi de Ungaria şi pe cei emigraţi în
perioada 1939-aprilie 1948 ar trebui să avem o cifră apropiată de cea din dec. 1947:
441.606 (recunoscută şi de Moses Rosen). Ce obţinem: 798.286-465.502-150.00026.697-52.640=103.447!!! Ce înţelegem de aici: fie că evreii se declarau mai puţini
în recensăminte, fie că diferenţa este dată de evreii veniţi din URSS pentru a se
înfrupta din România proaspăt cucerită...
Este ca la Radio Erevan: nu sunt 400.000 de evrei dispăruţi în „holocaustul
din România”, ci sunt 338.159 de evrei apăruţi să înfăptuiască holocaustul
românilor din anii 1944-1964!
„Fracţiunea Europeană a Congresului Mondial al Evreilor afirmă că este
foarte îngrijorată de posibila deportare a evreilor de către armata germană în
retragere – în special din România – a deportaţilor care par a fi concentraţi în
prezent în Transnistria. Ei cer să se ia măsuri pentru salvarea acestor oameni, lucru
pe care îl consideră posibil, deoarece Congresul Evreiesc din New York îl consideră
pe Antonescu conciliator.” (dec.1943, Min. De Externe britanic)
În ianuarie 1944, Antonescu a ordonat să fie readuşi în ţară cei 140.000 de
evrei aflaţi în Transnistria...
Pe 16.02.1943, România condusă de Mareşalul Antonescu s-a oferit să ajute
2

N.edit.: „Odesa – gustul amar al victoriei” – Manuel Stănescu, historia.ro
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70.000 de evrei din Transnistria să părăsească Europa contra sumei de 50 dolari
pentru fiecare evreu. Propunerea a fost publicată în ziarele din New York din acea
vreme.
În aceeaşi zi, Stephan Wise, preşedintele Congresului Evreilor din America
şi liderul sionismului american a dat spre tipar un refuz public la această ofertă,
declarând că strângerea de fonduri pentru salvarea evreilor din Transnistria „nu se
justifică”...
„Evreii rămaşi, deşi confinaţi (închişi) în ghetou, se bucură totuşi de prea
multă libertate. Circulă în voie prin oraş colportînd zvonuri defetiste, mai ales în
piaţă...Distrugerea oraşului denotă premeditare şi un plan pregătit. Au fost distruse
toate prăvăliile, magaziile de cereale şi instituţiile. Toţi martorii sunt unanimi în a
declara că distrugerea s-a efectuat după plecarea trupelor ruseşti de bande de evrei
şi comunişti localnici înarmaţi şi înzestraţi cu explozibile.” (03.10.1941, raport al
Armatei)
S-a făcut mare caz de lagărul/câmpul de la Moghilev, unde erau deportaţi
evrei, afirmându-se că Antonescu intenţiona exterminarea acestora. Se uită că
acel lagăr era o colonie penală conform Ordonanţei nr.23, unde erau deportaţi
răufăcătorii evrei, cei care făcuseră atâtea rele la retragerea trupelor române şi a
administraţiei române din Basarabia.
În cartea „Turnătoria lui Jagendorf”, la p.15, evreul bucovinean Siegfried
Jagendorf scrie că în acest lagăr evreii munceau, iar Antonescu îi plătea cu 2 mărci/
zi pe meseriaşi şi profesionişti şi cu 1 marcă/zi pe muncitorii necalificaţi...
Pe această temă aş mai putea scrie îndelung dar deja am depăşit spaţiul permis
de paginarea anterioară a cărţii... Fără a intra în amănunte şi polemică, cred că am
oferit destule informaţii relevante pentru a înţelege mai bine acest subiect şi lucrarea
de faţă.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

381

UNIVERS STRATEGIC

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

REDACTARE ŞI TEHNOREDACTARE
Gheorghe VĂDUVA
RESPONSABIL DE NUMĂR
Gheorghe VĂDUVA
ADRESA
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Studii Interdisciplinare și de Securitate
Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021)330.70.00; 330.79.11: 330.79.17. Fax: 021.330.87.74
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro

382

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 2(18)/2014

