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RĂZBOI HIBRID
SAU CONFLICT GEOPOLITIC
CU GEOMETRIE PERVERSĂ?
Gheorghe VĂDUVA
Rezumat
Războiul din Ucraina nu se înscrie pe deplin în contextul
celorlalte războaie care s-au desfășurat în acest început de veac
sau care sunt în curs de desfășurare. Chiar dacă și acest război,
ca mai toate confruntările armate din ultimele decenii, este unul
de tip provocat, de tip efect, un război multidimensional, un război
mozaic, un război hibrid, cu implicații și extensii în tot ce ține
de putere și confruntare, el își are partea sa de speciﬁcitate și
de personalitate, care-i dă unele caracteristici ce-i sunt proprii.
Este un război în interiorul unei foste republici unionale sovietice,
Ucraina, – una dintre cele mai importante ale acelei perioade, un
fel de siguranță strategică interioară (de margine) pentru Imperiul
roșu, un fel de inimă care bătea din poarta imperială –, cu mize
ce par a ﬁ uriaşe într-o bătălie geopolitică extrem de periculoasă,
întrucât, în această confruntare, sunt implicate, într-o formă sau
alta, ţări, alianţe, dar mai ales mari puteri nucleare care-şi dispută
ce şi-au disputat ele dintotdeauna: puterea. Această confruntare
în plan geopolitic are însă un suport cât se poate de real, de ideal
și de favorabil chiar în interiorul Ucrainei.
Cuvinte-cheie: Ucraina, Russie, Occident, război hibrid,
confruntare geopolitică, falie strategică, fapt împlinit
GUERRE HIBRIDE OU CONFLIT GEOPOLITIQUE A
GEOMETRIE PERVERSE?
Résumé
La guerre de l’Ukraine ne s’est pas inscrite dans le contexte
des autres guerres qui se sont déroulées en ce début du siècle, qui
sont en cours de déploiement. Même si cette guerre aussi, comme
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014
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presque toutes les confrontations armées de dernières décennies, c’est une
de type provoquée, de type effet, une guerre multidimensionnelle, une guerre
mosaïque, une guerre hybride, aves des implications et des extensions en
tout qui tient de pouvoir et de confrontation, elle a sa partie de spéciﬁcité
de personnalité, qui relève, pour lui, des caractéristique propres. C’est une
guerre dans l’intérieur d’une ancienne république union de l’URSS, Ukraine
– l’une de celle plus importantes de celle période, un sort de sureté stratégique
intérieure (de frontière) pout l’Empire Rouge, un sort de cœur qui battait de
la porte impériale – avec de mises qui semblent très grande dans un bataille
géopolitique extrêmement dangereuse, parce que, dans cette confrontation,
on implique, d’un façon ou d’autre, des pays, des alliances, mais surtout des
grandes puissantes nucléaires qui se disputes ce qu’elles se sont disputé depuis
toujours : le pouvoir. Cette confrontation dans le plan géopolitique a quand
même un support très réal, très idéal et très favorable même dans l’interieur
de l’Ukraine.
Mots-clefs: Ukraine, Russie, Occident, guerre hybride, confrontation
géopolitique, faille stratégique, fait accompli
O țară fără vreme sub efectele vremurilor
șa cum bine se știe, Ucraina este o țară specială. Ea poate primi deﬁniția
de țară foarte veche și, în același timp, foarte nouă. Mai mult, așa cum
o spune și denumirea ei, Ucraina este o țară de margine (marginea cui?), dar care
a fost cândva un nucleu, un leagăn al lumii slave.1 Ucraina este, în același timp, și
o țară foarte nouă, întrucât s-a constituit (ca țară) abia în secolul al XX-lea, după
Primul Război Mondial, mai exact, după dispariția Imperiului Rus și a Imperiului
Austro-Ungar. Lumea slavă orientală, spre deosebire de lumea occidentală (în care se
încadrează și cehii, sârbii, croații etc., însă ca entități etnice distincte), a cunoscut o
unitate culturală și lingvistică profundă care s-a păstrat intactă de-a lungul secolelor.
Ea nu a dispărut odată cu emergența unor spații culturale și lingvistice autonome
– rus, ucrainean și bielorus –, ci a coexistat până în secolul al XVII-lea.2 Cuvântul
Ucraina (margine, frontieră) a desenat mai întâi o zonă îngustă de colonizare agricolă
(de la o sută la trei sute de kilometri), care separa regiunile meridionale de stepă de
zonele împădurite din Nord.
După încheierea Tratatului de la Westfalia și sfârșitul războaielor europene,
unitatea regatului polono-lituanian, din care făceau parte și Ucraina și Belarus, a
dispărut, unitatea religioasă și cea tradițională din Ucraina și din întreaga regiune
au fost ruinate, întrucât au apărut grupuri numeroase de catolici, de greco-catolici,

A

1

Romaric THOMAS, Ukraine : Le substrat identitaire de la crise, http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/ukraine-le-substrat-identitaire-de-155953
2
Romaric THOMAS, Ibidem
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de calviniști etc., care au spart unitatea culturală a Estului. În acest timp, crește
puterea cazacilor3 care preiau inițiativa revoltei țăranilor din 1648-1654 și duc un
adevărat război împotriva ocupantului polonez și aristocrației autohtone. În acest
timp, Rusia dorea să reuniﬁce, în folos propriu, lumea slavă orientală. Cazacii, în
urma revoltei din 1648-1654, au format, în partea de Est a actualei Ucraine, un stat,
denumit Hatmanat, desprins de tutela polonezo-lituaniană. Acest stat a rezistat până
la suprimarea lui deﬁnitivă de către Ecaterina cea Mare, în 1765.
A apărut astfel un ideal național al populației de aici, al populației ucrainene,
cel de formare a unui stat independent. Acest ideal este propriu tuturor țărilor care
s-au aﬂat sub stăpânirea Imperiului Rus și a celui Austro-Ungar. În Ukraina, acest
ideal a existat și s-a intensiﬁcat și în continuare, în tot acest timp, inclusiv în perioada
Rusiei Sovietice.
În urma celor trei împărțiri succesive a Poloniei (1772, 1793, 1795), Rusia
a recuperat Ucraina, mai puțin Galiția. În acest context, au apărut și s-au dezvoltat
o limbă ucraineană și o cultură ucraineană. Mihailo Drahomanov (1841-1895), de
origine cazacă, elev al lui Proudhon, a împins naționalismul către un concept socialist,
potrivit gândirii din acea vreme, și a contribuit la crearea acelui ideal național, speciﬁc
epocii. Puterea imperială rusă, în 1876, a interzis însă limba ucraineană.
Mitul fondator a contribuit la crearea la ucraineni a unei conștiințe a identității
naționale, dar nu s-a reușit realizarea unei viziuni comune asupra viitorului lor ca țară,
întrucât, încă din vremea aceea, existau două laturi esențiale ale realității ucrainene:
- antirusismul, manifestat îndeosebi în rândul ucrainenilor din zonele din Vest,
care s-au aﬂat sub stăpânire austriacă și care, probabil, nu va dispărea niciodată;
- credința ortodoxă și limba rusă.
Aceste caracteristici au creat o linie de fractură între estul și vestul acestui
teritoriu, concepții și viziuni contradictorii, chiar opuse. Ele n-au fost niciodată
surmontate, chiar dacă idealul comun de a realiza o țară independentă i-a menținut
uniți. Acest obiectiv a fost realizat după 1917, doar pentru trei ani. Ucraina a existat
ca țară independentă și suverană doar trei ani.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, antirusismul ucrainean s-a
manifestat, între altele, și prin colaboraționism cu „eliberatorul” german, (numărul
celor care au colaborat cu inamicul URSS-ului ﬁind în jur de 220.000 de ucraineni,
ceea ce înseamnă, pentru acea perioadă, foarte mult), iar rezistența lor împotriva
ocupantului sovietic s-a manifestat până în 1954. Este clar că populația din regiunile
de vest ale Ucrainei nu se va împăca niciodată cu rusismul, cu dominația Rusiei.
După desprinderea de Uniunea Sovietică, majoritatea ucrainenilor au continuat
să partajeze aceleași idealuri de independență și de suveranitate, de libertate și de
prosperitate, dar fără să renunțe la concepțiile dobândite de-a lungul secolelor.
3

CAZÁC ~că (~ci, ~ce) m. și f. 1) Membru al comunității militare-agricole de coloniști privilegiați de la periferia
statului rus, care participau activ la apărarea hotarelor. 2) Țăran urmaș al acestor coloniști în unele regiuni din sudul
Rusiei. 3) Militar din unitățile de cavalerie formate din cetățeni recrutați din aceste regiuni. /<rus. kazak Sursa: dex
online
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Pe ﬁliera istorică, se mențin și astăzi trei concepții esențiale care fracturează încă
fundamental această țară:
- antirusismul și naționalismul, asociat regiunilor vestice, îndeosebi Kiev,
Galiția și Volhinia, rămas același ca în secolele trecute (aici se aﬂă un puternic nucleu
antirus, dar și un spectru foarte larg de partide și tendințe politice, de la cele socialdemocrate la unele grupări neonaziste);
- moderatismul, care cuprinde unele grupuri ce sunt pentru adeziunea la UE,
dar doresc și păstrarea legăturilor cu imensa piață rusească;
- prorusismul, manifestat îndeosebi în regiunile din Est, la Lugansk și Donețk,
care, în condițiile apropierii Kievului și regiunilor vestice de Uniunea Europeană,
doresc alipirea lor la Rusia, crearea unui stat independent sau, în cel mai rău caz,
obținerea autonomiei.
Aceste concepții au deci rădăcini în istorie, dar ele sunt adaptate și la situația
actuală, sensibile la conﬂictul dintre Est și Vest, modelând în mic, adică pe teritoriul
Ucrainei, cam cum este și ce este azi continentul european: Vestul – democratic
și prosper; Estul rus – frustrat, nemulțumit, care percepe apropierea Vestului de
frontierele sale ca pe o amenințate, iar între cei doi poli se aﬂă nu atât nehotărâții, cât
mai ales zidul care separă extremele.
Sfâșiată mereu de interesele imperiilor din jur și de realitățile dinamice care
au trecut mereu peste ea, de-a lungul secolelor, ca peste oricare altă țară de margine
(este vorba de marginea imperiilor), Ucraina este departe de a ﬁ unitară. Și chiar
dacă ar putea ﬁ (datorită unui ideal național de unitate, prosperitate, libertate), istoria,
trecutul apropiat, conjuncturile, interesele strategice ale Uniunii Europene, ale SUA,
ale diferitelor țări din UE, dar mai ales cele ale Rusiei, care dorește, ca și UE, săși securizeze frontierele, la care se adaugă realitățile desprinderii de fosta URSS
(infrastructurile gazifere de pe teritoriul său, preluarea unor teritorii obținute de
Uniunea Sovietică prin mașinațiuni și presiuni și în urma războiului etc.) fac foarte
diﬁcilă împlinirea acestui ideal.
Focul care a izbucnit între Vestul și Estul Ucrainei, mai exact, între statul
ucrainean, doritor și, în același timp, atras și chiar foarte hotărât să se apropie de
UE și de SUA și regiunile din Estul țării, care percep această apropiere ca pe o
amenințare la adresa Rusiei și, implicit, a lor, este deopotrivă, interior (vine din
istorie) și exterior (este întreținut de interesele geopolitice ale unor mari puteri și
îndeosebi ale Rusiei, care nu acceptă să ﬁe lipsită de spațiul ei tradițional de siguranță
strategică și, încă odată, supusă unor strategii Anaconda), iar deznodământul este,
deocamdată, nu ameliorarea situației, ci intensiﬁcarea unui război fratricid, unui
război hibrid, foarte complicat, cu consecințe greu previzibile, chiar dacă, pe 5 și
6 septembrie, concomitent cu summitul NATO de la Newport din Țara Galilor, s-a
semnat, la Minsk, de către Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, și reprezentanții
rebelilor, un acord de încetare a focului, care a fost în principiu respectat.
12
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…Ucraina s-a desprins, în 1991, de Uniunea Sovietică, devenind, dintr-o
republică unională, o țară suverană și independentă, în drept să-și aleagă singură
regimul politic, sistemul economic, sistemul de relații internaționale în care dorește
să se integreze, noul său drum în lume. Este deci normal și necesar să considerăm că
Ucraina este la fel cu toate celelalte țări suverane și independente de pe mapamond,
un egal între egali, chiar dacă Ucraina a oscilat mereu, în acest interval de timp – cel
mai lung din istoria sa ca țară – între Est și Vest, între neutralitate și aliniere, între Da
și Nu, adică între o extremă și o altă extremă.
Realitatea Ucrainei nu este însă atât de simplă. Ea nu se aseamănă nici măcar
cu realitatea țărilor baltice, țări care, imediat ce s-au desprins de Uniunea Sovietică,
au fost primite foarte rapid, cu brațele deschise, în Uniunea Europeană și în NATO,
în timp ce România, spre exemplu, țară cu 23 de milioane de locuitori pe atunci,
care se aﬂă în centrul geograﬁc al continentului, a trebuit să aștepte ani și ani pentru
a ﬁ primită în NATO și în Uniunea Europeană, dar și atunci ca și cum ar ﬁ fost un
cerșetor. Ucraina nu a vrut, în acest timp, să intre în Uniunea Europeană, ci doar să-și
păstreze autonomia, independența și neutralitatea, pe care nu le-a avut niciodată, cu
excepția celor trei ani, când ea a existat ca stat de sine stătător. Legăturile ei cu Rusia
erau foarte puternice, chiar dacă anti-rusismul nu a încetat niciodată în regiunile
din Vest. Acesta este, desigur, și principalul motiv pentru care, în timpul Uniunii
Sovietice, Moscova a dezvoltat economic doar regiunile de la est de Nipru și nu și
pe cele vestice.
În cele din urmă, ﬁind țară suverană și independentă, o parte din populația
Ucrainei – cea din zonele vestice – a optat pentru politici și strategii de apropiere față
de UE și chiar de integrare în UE și în NATO. Aceste opțiuni (normale pentru orice
țară europeană) nu puteau ﬁ pe deplin normale și pentru Ucraina, întrucât Moscova
primise unele asigurări (desigur, tacite) că nici NATO și nici UE nu se vor extinde
spre Est mai mult decât au făcut-o deja prin includerea în UE și în NATO a Țărilor
Baltice.
Ucraina prezenta însă un interes special pentru Uniunea Europeană, atât pentru
faptul că este o țară mare, de tranzit energetic dinspre Rusia spre vestul continentului,
cât și prin aceea că piața ucraineană, cu o populație de 44.291.413 locuitori (estimată
în iulie 2014)4, era deosebit de atractivă pentru Uniune, iar Ucraina putea deveni
extrem de proﬁtabilă atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește
politica europeană de securitate și apărare. Se spera ca Ucraina chiar să dervină o
4

Rusia nu vede cu ochi buni retransmiterea gazului rusesc spre Ucraina de către unele dintre țările occidentale și,
de aceea, a luat unele măsuri de diminuare a livrărilor de gaz sau, în orice caz, de limitare a livrărilor către aceste
țări, cum ar fi, spre exemplu, Polonia. Rusia a redus și livrările de gaz pentru România (cu 5 % deocamdată, revenind
însă ulterior și livrând în continuare întreaga cantiate prevăzută în contract), dar România nu este strict dependentă
de gazul rusesc. Desigur, dacă țara noastră ar desfășura o politică energetică înțeleaptă, n-ar avea nevoie de nici un
fel de importuri de resurse energetice, întrucât pământul și marea adăpostesc suficiente resurse nu numai pentru
consumul intern, ci și pentru realizarea unor produse pentru export. Dar, pentru aceasta, conducerea de la București
ar trebui să aibă inimă românească și creier pe măsură. Politicienii români, în marea lor majoritate, își folosesc însă
creierul doar pentru campanii electorale, în cel mai pour stil manelistic autohton.
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pune importantă (foarte importantă!) în pareteneriatul Uniunii Europene cu Rusia și,
la urma urmei, în rafacerea unității continentului european și spațiului euro-asiatic.
Aici nu este vorba doar de performanțele economice interne ale Ucrainei și
nici măcar de șansele mari pe care le poate avea această țară în acordul de colaborare
și parteneriat semnat deja de conducerea actuală de la Kiev, ci și de un interes
geopolitic special.
Bătălia dintre Rusia și Europa de Vest, pe falia strategică Marea Neagră - Marea
Baltică pare ireală, absurdă și anacronică. Și chiar așa și este. Asia are resurse, Europa
are tehnologie. Resursele plus tehnologia ar trebui să genereze putere, bunăstare și
securitate, nu război complex, multidimensional, hibrid, total sau de care o mai ﬁ, în
care se folosesc absolut toate mijloacele, de la cele militare (la început, limitate, apoi,
extinse cam la tot arsenalul clasic și modern – tancuri, mașini de luptă ale infanteriei,
transportoare, aviație, artilerie, rachete sol-aer performante etc.– care au făcut și fac
încă ravagii în estul Ucrainei) la cele ideologice, mediatice, economice și, mai ales,
ﬁnanciare.
Ucraina este totuși o țară slavă, unul dintre pilonii acestei civilizații. Rusia
și Ucraina au format cândva o unitate, iar separarea lor – desigur, ﬁrească într-o
lume democratică în care vox populi, vox dei – a generat nu doar o deidentiﬁcare
a unei identități – URSS –, ci și un nou suport de conﬂict. Pentru că vox populi, în
Ucraina, nu este nici integrală și nici unitară, iar Ucraina era un fel de tampon între
UE și Rusia, ﬁecare dintre cei doi foarte mari considerând că face ce este cel mai
bine pentru Ucraina (de fapt, pentru el). Mai mult, Rusia nu putea admite faptul că
pierduse Crimeea, baza ﬂotei sale din Marea Neagră, nici regiunile din estul Ucrainei,
puternic industrializate. Desigur, prioritară, pentru Rusia, ca mare putere ancorată
încă de niște coridoare strategice, era reanexarea Crimeii. Iar acest lucru s-a produs
în mod fulgerător, anacronic și ofensiv, foarte asemănător cu ceea ce s-a întâmplat
la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial, când Rusia a anexat, între altele, și
Basarabia dar nu în urma unui referendum, ci a unui ultimatum dat guverului român
de atunci. Rusia este mare maestră în ultimatumuri și crearea de fait accompli. Dar,
probabil, că foarte puțini oameni se așteptau la un război fratricid în Ucraina, ﬁe și
de teamă că, dacă un astfel de război se produce, rezultă destul de clar că Rusia se
va implica, mai ales după ce Parlamentul moscovit dăduse deja mandat lui Putin
să intervină militar pe teritoriul Ucrainei pentru a-i apăra pe etnicii ruși împotriva
agresiunii noului guvern de la Kiev.
Acest mandat avea, în primul rând, o funcție disuasivă. Conducerea de la
Moscova urmărea, probabil, să pună în gardă Occidentul să nu se amestece mai mult
decât o făcuse deja în problemele Ucrainei, întrucât Rusia va reacționa. În același
timp, acest mandat viza și descurajarea noii conduceri de la Kiev, care, desigur, va
semna Acordul cu Uniunea Europeană (și chiar l-a semnat), dar cu un preț foarte
mare pentru ea, pentru Europa și pentru întreaga lume. În acest sens, Vladimir Putin
a avertizat de mai multe ori pe toată lumea că Rusia este o putere nucleară, ca și cum
14
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lumea n-ar ști de atâta vreme acest lucru sau ar ﬁ uitat cumva de pericolul uriaș al
rachetelor sovietice, devenite acum sută la sută rusești, modernizate și gata de a ﬁ
lasate în patruvânturile lumii.
Mai mult, Ucraina, ﬁind deja o țară sfâșiată, datorită, pe de o parte împărțirii
populației în două (pro-UE și pro-Rusia), moștenirii unor rapturi teritoriale rusești
și sovietice (pentru care nu poate ﬁ în relații chiar foarte, foarte bune cu țările
vestice vecine) și a unor inginerii tip sovietice de frontieră și, pe de altă parte,
interesului Occidentului pentru zonă, frustrării rusești a pierderii unui spațiu imens
de siguranță strategică spre vest, nu putea avea o ascensiune lineară, fără diﬁcultăți,
nici permisiunea unei opțiuni strategice deschise. Dependența Ucrainei de industria
rusească și, mai ales, de resursele energetice rusești, pe de o parte, și, pe de altă parte,
dependența exportului gazului rusesc de infrastructurile aﬂate pe teritoriul Ucrainei
au generat deja, în ultimul deceniu, câteva crize complexe în ceea ce privește
transportul gazului spre Vest și prețul special (foarte redus) pe care Ucraina îl plătea
Rusiei pentru consumul ei propriu.
Dependențele Ucrainei față de Rusia erau uriașe. Dependențele Rusiei față
de Ucraina erau, de asemenea, foarte mari. De aceea, Rusia, prin proiectele North
Stream și South Stream a diminuat, într-un fel, aceste dependențe, dar opțiunile proUE ale Ucrainei au fost considerate, de Rusia, cu totul și cu totul nepotrivite, chiar
trădătoare. Actualmente, o parte din țările occidentale livrează gaz rusesc Ucrainei,
întrucât Rusia nu mai este dispusă să asigure nerecunoscătoarei sorei ei mai mici, la
preț special (redus cu aproape 40 la sută față de cel al pieței), resursele energetice
necesare pentru consumul interior.
Vladimir Putin considera Ucraina, la un moment dat, ca pe un fel de soră mai
mică, mai exact, ca pe un avanpost al Rusiei în spațiul occidental ostil, avanpost
pe care era dispus să-l apere și să-l păstreze cu orice preț. Cu câțiva ani în urmă,
răspunzând la o întrebare incomodă a unui jurnalist român, Vladimir Putin a
amenințat în mod direct România, precizând, cu aroganța șefului uneia dintre cele
mai mari puteri nucleare din lume, că Rusia are capacități ofensive pentru a-și apăra
sora mai mică împotriva oricui. Vladimir Putin s-a exprimat, la acea dată, răspunzând
la respectiva întrebare, astfel: „România este un inamic. România își exprimă tot mai
agresiv tendințele expansioniste. Îl avertizez pe președintele vostru că Rusia nu va
tolera niciodată ca Ucrainei să-i ﬁe pusă în discuție integritatea teritorială, pentru
că noi avem capacitatea militară să pornim oricând o ofensivă împotriva tuturor
celor care ne amenință teritoriul nouă sau aliatului nostru, Ucraina. Am fost înțeles?
Mă bucur atunci.”
Pe vremea aceea, Putin se considera apărătorul Ucrainei. Ucraina nu a fost
acceptată, la summit-ul de la București al NATO, pentru a urma un parcurs de
integrare în Alianță, tocmai pentru că Rusia s-a opus vehement unui astfel de proiect
și, probabil, pentru că exista o înțelegere tacită cu Occidentul în acest sens. Oricum,
Occidentul a avut totdeauna grijă să nu ofenseze Rusia.
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Modul de gândire al demnitarilor ruși, la acea vreme, adică în 2008, era,
probabil, așa cum rezultă din derularea evenimentelor și din postările oﬁciale, unul
de poziționare foarte activă, categorică și avertizatoare, pentru protecția spațiului său
de siguranță strategică. Intervenția militară în Georgia (deși, la vremea aceea, armata
rusă nu era pregătită pentru acțiuni ofensive de amploare, datorită proastei bugetări,
nemodernizării sale, lipsei mijloacelor, tehnicii învechite etc.) a fost o strategie a
faptului împlinit care, pe moment, a reușit. Nu însă și pe termen lung. De aceea,
înțelegând vulnerabilitățile sale strategice, Rusia a pus în operă două programe (două
etape) de modernizare a înzestrării armatei pe o perioadă mai lungă și de reformare
a acestei instituții, 2007-2015 și, respectiv, 2016-2035. Prima fază se încheie deci în
2015.
Cu alte cuvinte, Rusia se înarmează. Toate categoriile de forțe, așa cum am
arătat în unele articolele anterioare publicate în revista Univers Strategic (http://iss.
ucd.ro/revista.html), se reformează și cele mai multe dintre ele se reînzestrează cu
tehnică militară de ultimă generație. Dar procesul acesta de modernizare nu s-a
încheiat. Iar remodernizarea unei armate durează și costă foarte, foarte mult. Rusia
se pregătește pentru un război ultramodern, dar această pregătire nu se reduce doar
la mijloace militare.
Acțiunile din Ucraina au găsit Rusia tocmai într-o perioadă în care își pune în
aplicare noile planuri strategice de modernizare. Rusia a proﬁtat însă de o astfel de
ocazie (unele voci spun că ea însăși a creat-o), pentru a-și regla niște conturi mai
vechi cu Ucraina și a lua astfel înapoi ceea ce ea consideră că îi aparține, îndeosebi
Crimeea, cu portul Sevastopol, baza Flotei rusești a Mării Negre. Aceasta reprezintă
o „corecție” teritorială, cu valoare geopolitică și rol esențial în repoziționarea forțelor.
Nu întâmplător, Rusia a început modernizarea forțelor cu dotarea ﬂotelor rusești cu
20 de submarine nucleare care vor avea la bord rachete balistice Bulava.
Rusia crezuse, cu un deceniu în urmă, că Ucraina este sora ei mai mică
(Vladimir Putin spune și azi că ucrainenii și rușii sunt același popor) și că o poate
folosi pentru propria-i siguranță strategică așa cum dorește ea. Noi suntem sora ta mai
mare, cea mai temută putere nucleară a Terrei, te vom apăra de oricine, îți vom da gaz
cu preț redus, îți vom da tot ce vrei, dar să nu cumva să îndrăznești să te îndepărtezi
de mama Rusia. Ucraina n-a ascultat (nici n-avea cum să asculte, de vreme ce idealul
ei era cel de stat de sine stătător, puternic, nealiniat sau aliat la Uniunea Europeană,
așa cum dorea populația din regiunile vestice), iar Rusia n-a iertat-o pentru o astfel
de ofensă.
Compoziția faliată a populației din Ucraina, așteptările și temerile unora
sau altora, sistemele de valori la care se raportează, reprezentările, convingerile și
idealurile oamenilor care locuiesc în Ucraina sunt departe de a ﬁ unitare. Mai mult,
această neunitate generată de-a lungul secolelor de situarea ei pe o zonă de margine
și de falie, precum și de mișcările spre Vest ale populațiilor (unele războinice, altele
în căutarea unui loc mai bun sub soare) din foaierul perturbator situat undeva între
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Marea Caspică și Extremul Orient s-a accentuat și mai mult datorită polarizării
opțiunilor, speranțelor și șanselor. Cei doi poli de putere de pe platforma geograﬁcă
euroasiatică – Vestul și Estul –, unul considerat a ﬁ democratic și prosper, celălalt
considerat a ﬁ ce a fost el dintotdeauna pentru populațiile ruse sau rusofone: Mama
Rusia, sunt departe de a ﬁ cooperanți pentru stabilizarea celor două continente –
Europa și Asia – și cu atât mai puțin pentru uniﬁcarea lor.
Deși se desfășoară de peste două decenii un acord de colaborare și parteneriat
între UE și Rusia și chiar un parteneriat strategic între Rusia și Statele Unite, se pare
că ﬁecare dintre acești mari competitori are interese strategice majore care nu sunt
pe deplin consonante cu ale celorlalți. De fapt, nu sunt consonante deloc. Rusia face
tot ce este posibil pentru a-și recăpăta puterea mondială de odinioară și a-și reface
zona ei de siguranță strategică tradițională. Statele Unite nu au renunțat nicio clipă
la strategia lor devenită deja tradițională de îndiguire a colosului rus (Brzezinschi
chiar sugerează că Rusia ar trebui divizată în trei părți, partea europeană devenind
membră a UE, Siberia revenind SUA, iar Extremul Orient Chinei), ceea ce nu poate
ﬁ decât o ofensă pentru Rusia. Uniunea Europeană, prin politica ei de vecinătate, prin
parteneriatul estic și prin Acordul de la Vilnius, semnat de Georgia, de Republica
Moldova și, iată, acum și de Ucraina, dorește, pe deoparte, o vecinătate liniștită
(pentru că occidentalul s-a săturat de atâtea secole de războaie și de atâtea nenorociri
europene și nu mai acceptă ca spațiul european să ﬁe iarăși în război, deși a admis
destrămarea însângerată – și nu pașnică, ﬁrească, civilizată – a Iugoslaviei), dar și
o extindere deopotrivă, în beneﬁciul său, dar și în cel al unor noi posibili membri.
Oricum, politica europeană a porților deschise lasă speranțe mari pentru toate aceste
țări (foste republici socialiste, foste părți ale unor imperii, umilite, exploatate și înjosite
de-a lungul mileniilor) de a intra în rândul țărilor europene demne și civilizate. Or,
acest lucru nu este, în toate cazurile, pe placul Rusiei.
De aceea, perspectiva europeană (ca posibilitate a integrării Ucrainei în
Uniunea Europeană și în modul de viață european, un fel de El Dorado al celor care
caută spre Vest, mereu spre Vest, un trai mai bun și o altfel de viață) nu este acceptată
în aceiași termeni de populația de etnie ucraineană (care este, în parte, pro-UE și
care dorește o astfel de integrare) și de populația rusă și rusofonă din această țară,
care percepe această extindere a Uniunii Europene și a NATO spre Est, ca un pericol
pentru mama Rusia și, deci, și pentru ea, așa cum o percepe, de fapt, și conducerea
de la Moscova.
Printr-o mișcare foarte rapidă, Rusia a reanexat Crimeea, în urma unui
referendum al populației de aici. Această anexare nu este un câștig economic, ci unul
geopolitic, întrucât ﬂota rusească a Mării Negre, care a început deja să primească
noile nave, în cadrul programului de modernizare a tuturor celor patru ﬂote rusești
(Flota Baltică, Flota Mării Nordului, Flota Paciﬁcului, Flota Mării Negre), are acum
un alt spațiu de desfășurare și o altă perspectivă.
Statele Unite și NATO au intensiﬁcat acțiunile de supraveghere a acestei zone
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și, dintr-odată, spațiul Mării Negre, a redevenit un spațiu al unui nou Război Rece,
de o importanță strategică imensă, în care partenerii strategici se suspectează și se
supraveghează reciproc. Noi sperăm ca tensiunile să se diminueze și Marea Neagră
să devină, în sfârșit, dintr-o zonă de falie strategic, o zonă de conﬂuență strategică.
Abia atunci vom putea vorbi de o posibilă unitate euyro-asiatică profundă și durabilă.
Presiunile care vin din afara Ucrainei – din Est, dinspre Rusia, și din Vest,
dinspre Statele Unite și Uniunea Europeană –, sunt foarte mari, mai ales după
doborârea (probabil accidentală, cu o rachetă KUB) a avionului Boeing 777 al
companiei Malaysia Airlines, zborul MH 175.
Nu este greu de identiﬁcat care sunt mizele, marjele şi posibilele efecte ale
acestei confruntări indirecte. Este însă foarte greu de parcurs şi de înţeles labirinturile
şi rețelele complicate ale determinărilor, subterfugiilor şi motivațiilor unor astfel de
încrâncenări. Dar mai ales efectele lor.
Forțarea unei soluții pe falia ucraineană
Nu departe de frontierele estice ale României, s-a desfășurat și încă se
desfăşoară, în continuare, un război în toată regula între armata ucraineană şi
forţele separatiste (denumite pro-ruse) din estul ţării. Este un război, la început,
disproporţionat (disimetric), în sensul că o aramtă regulată, ofensivă – cea a Ucrainei
– se confrunta cu niște rebeli (pe care conducerea de la Kiev îi numea și îi numește
și acum teroriști), ulterior echilibrat prin înarmarea rebelilor cu mijloace de luptă
moderne care nu puteau ﬁ luate din altă parte decât de la armata ucraineană (în măsura
în care această armată mai avea și alte mijloacxe în afară de cele moștenite de la fosta
URSS) și, evident, de la vecinul din Est, Rusia. Occidentul acuză Rusia de implicare
directă în acest conﬂict armat, Rusia dezminte această aﬁrmație, fără a nega însă că
îi ajută, într-un fel sau altul, pe rebelii din Estul țării și acuză Occidentul de generare
a crizei ucrainene, pentru reactivarea NATO și pentru apropierea periculoasă de
frontierele sale.
Războiul din zona Donețkului și Lugansk-ului și, în cele din urmă, iată, și
din zona Mariupolului (trei direcții strategice majore pentru forțele rebele și pentru
Rusia) nu este unul dintre o armată regulată – cea ucraineană – și niște rebeli care
acționează prin mijloace speciﬁce gherilei, ci o confruntare în bună regulă, cu acțiuni
ofensive și defensive, cu trageri de artilerie, cu folosirea blindatelor, a rachetelor solaer, a dronelor, mijloacelor antiblindate foarte precise, chiar dacă disproporția a fost,
la început, semniﬁcativă. Armata ucraineană folosește avioane de luptă (între care și
fost performantul Suhoi 25), elicoptere, tancuri, mașini de luptă ale infanteriei și cam
tot ce are în dotare și armata rusă, câteva unități ale acesteia – probabil câteva brigăzi,
5

La bordul avionului, se aflau 189 de olandezi, 44 de malaezieni, 27 australieni, 12 indonezieni, 9 britanici, 4
belgieni, 4 germani, 3 filipinezi, un canadian, un neozeelandez și alți patru pasageri a căror naționalitate a fost confirmată ulterior, doi dintre ei fiind români.
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adică în jur de zece mii de oameni – aﬂându-se nu departe de granița ruso-ucraineană.
Dacă separatiștii n-ar ﬁ dispus și n-ar dispune de mijloace adecvate, rezistența lor ar
ﬁ fost rapid anihilată, datorită disproporționalității de forțe și mijloace. Și totuși,
separatiștii au reușit să doboare, în primele patru luni de confruntări, 14 avioane
și elicoptere ale armatei ucrainene, ceea ce este o performanță, de unde rezultă că
rebelii dispun de sisteme sol-aer performante (probabil, complexe KUB), pe care
ﬁe le-au sustras de la armata ucraineană cu echipaje cu tot, ﬁe le-au primit de la
armata rusă. Este greu de presupus că rușii din Rusia nu-i ajută pe etnicii ruși din
Ucraina, mai ales că regiunile în care aceștia sunt dispuși se aﬂă chiar la granița cu
Rusia, într-o zonă industrializată care, odinioară, reprezenta faima Uniunii Sovietice.
Canalul Volga-Don, hidrocentralele din aceste zone, bazinul carbonifer, puțurile
petrolifere săpate în urma unor cercetări desfășurate prin anii șaizeci de Moscova și
Kiev prin care s-a demonstrat orioginea abiotică a petrolului, și tot ce s-a realizat aici
reprezintă munca acestor oameni, deopotrivă ruși și ucraineni, care au sperat cândva
într-o viață mai bună.
Dealtfel conducerea de la Moscova nu a spus niciodată că nu-i sprijină pe
rebeli, ci doar că Rusia nu este implicată direct în războiul din Ucraina, că nu este
parte a acestei crize, a acestui război. Desigur, aceste aﬁrmații sunt discutabile, de
vreme ce sateliții și sistemele I2SR ale Occidentului au descoperit coloane de blindate
și tehnică rusească trecând frontiera dintre Rusia și Ucraina, care, odinioară – adică
pe vremea Uniunii Sovietice – era cam cum sunt acum limitele dintre județele din
România. Desigur, Rusia nu a declarat oﬁcial război Ucrainei și nici nu s-a constituit
ca parte a acestui conﬂict, chiar dacă Duma i-a dat libertate lui Vladimir Putin de a
folosi forța armată pentru apărarea etnicilor ruși din Ucraina împotriva Kievului. Așa
cum bine se știe, după anexarea Crimeii, Duma a retras acest mandat, sau Putin a
renbunțat pur și simplu la el.
Această confruntare – ca oricare altă conﬂuntare armată – cere luptători, arme
și muniții, sisteme de comandă-control, cercetare continuă, informație, precum și o
logistică pe măsură, asistență medicală, infrastructuri. Sunt oare separatiștii ruși și
pro-ruși atât de bine organizați încât să poată face față ofensivei unei armate blindate,
sprijinită puternic de aviație și cu un sistem de cercetare-supraveghere bine organizat,
ba, mai mult, să treacă chiar la o contraofensivă rapidă și nimicitoare? Greu de
presupus. În aceste condiții, mama Rusia și-ar ﬁ lăsat ea etnicii ruși și proruși pradă
sigură unei ofensive ucrainene, organizate, probabil, după toate regulile războiului
și care, după spusele Comandamentului ucrainean (la un moment dat, acesta aﬁrma
că a cucerit deja 600 de localități din zona rebelă), putea nimici în scurt timp această
grupare rebelă? Mai mult, acțiunile armatei ucrainene au fost și sunt considerate de
Occident, mai ales de Statele Unite (care a și aﬁrmat că sprijină acțiunile legitime ale
guvernului de la Kiev împotriva separatiștilor, denumiți, după moda deja consacrată,
teroriști). De ce a renunțat Vladimir Putin la permisiunea pe care i-a acordat-o
Parlamentul de la Moscova de a interveni militar, pe teritoriul Ucrainei, pentru a
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apăra populația rusă și prorusă? Mai exact, de ce i-a retras parlamentul rus o astfel de
permisiune care i-ar ﬁ asigurat Rusiei și alipoirea rapidă a Estului Ucrainei?
Desigur, răspunsul pare a ﬁ foarte simplu. Pentru că Rusia și-a realizat probabil
primul dintre obiectivele sale strategice esențiale propuse ca urmare a declanșării
crizei ucrainene și anume acela de a-și reanexa Crimeea și a-și asigura necesarul de
forțe pentru zona Mării Negre. Și, mai ales, datorită faptului că Rusia nu poate acționa
în mod direct împotriva Ucrainei, întrucât aceasta ar însemna război de agresiune
împotriva unei țări suverane și independente, interzis de art. 51 din Carta ONU.
Armata ucraineană și-a continuat acțiunile ofensive împotriva separatiștilor
ruși și proruși și, în primele zile ale lunii august, a anunțat că are ca obiectiv separarea
zonei Lugansk-Donețk, de frontiera cu Rusia. Putea oare Rusia să accepte cu mâinile
în sân o astfel de manevră strategică ucraineană?
În primele patru luni de ofensivă a armatei ucrainene împotriva separatiștilor
și de reacție armată a separatiștilor, au fost ucise, potrivit datelor ONU, 1100 de
persoane, la care se adaugă și cele 298 de victime ale zborului malayezian MH17.
Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în acest război absurd este, la ora
actuală, de peste 3000, după datele ONU, în care se includ și cei 298 de oameni de la
bordul avionului Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, zborul MH 17.
Luptele s-au continuat, Donețk-ul părând a ﬁ cvasiasediat, în timp ce, după
cum aﬁrma guvernul rus, 400 de soldați ucraineni au fost forțați de rebeli să treacă
frontiera și să se predea Rusiei. Războiul de pe teren și războiul comunicatelor nu
sunt totdeauna consonante, dar fac parte din aceleași strategii.
A urmat problema foarte complicată a unui convoi rusesc de peste 900 de
camioane cu ajutor umanitar pentru zona de Est, suspectat de conducerea de la
Kiev și de Occident ca ﬁind o modalitate camuﬂată de sprijinire a rebelilor. După
săptămâni de dezbateri pe tema convoiului care aștepta deja la 40 km de frontieră,
acesta a pătruns efectiv în Ucraina, fără permisiunea Kievului și fără a ﬁ însoțit de
reprezentanții Crucii Roșii (care nu se simțeau în siguranță), la Donețk și Lugansk.
Nu știm exact dacă acele camioane uriașe, care porniseră dintr-o bază militară din
jurul Moscovei, transportau și altceva în afară de ajutoare pentru populația din zonă.
Este foarte posibil ca respectivele camioane să ﬁ conținut efectiv alimente și cele
necesare traiului pentru populația din zonă, tocmai pentru că oamenii aceștia civili –
rusi și pro-ruși, dar nu numai – aveau nevoie de alimente, iar frații lor din Rusia nu
puteau să nu-i ajute în astfel de împrejurări. Este vorba de un ajutor substanțial, de
un ajutor masiv, de un ajutor balșoi, în stil rusesc. Cu alte cuvinte, cu toată opoziția
Kievului și a Occidentului, Rusia a făcut exact ce a vrut.
Această încăpățânare a Moscovei de a nu-și retrage unitățile de la frontieră,
de a răspunde totdeauna Niet! acuzațiilor care i se aduc și relatărilor cu privire la
implicarea ei directă în conﬂict exasperează atât cancelariile occidentale, cât și Țările
Baltice, Polonia și România. Președintele României a fost, în această perioadă, de
departe, cel mai vocal dintre toți, întrecându-i cu mult pe Obama și pe conducătorii
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principalelor țări din Uniunea Europeană, care, deși n-au rămas și nu rămân indiferenți
față de tragedia din Estul Ucrainei și sunt nevoiți să aplice sancțiuni economice
partenerului lor strategic – Rusia –, sunt foarte atenți la ceea ce spun. Rusia este o țară
deopotrivă europeană și euro-asiatică, cu resurse energetice, care a dus greul celui
de-Al Doilea Război Mondial, iar europenii nu doresc din nou un război mondial
pe teritoriul continentului și nici ruperea legăturilor cu Estul. Intervențiile sale, ale
președintelui României, ca și cele de pe scena politică internă a țării, sunt dure, fără
acoperire în logica acestui conﬂict dramatic și nefericit, în care bubuie tunuri și mor
oameni, și fără măsură. Deciziile cu privire la soluționarea acestui conﬂict nu se iau
la București, chiar dacă Bucureștiul este foarte aproape de această zonă. Mai mult,
politichia românească abia acum a realizat (dacă a realizat) că atacul ei vehement și
stupid împotriva Armatei României desfășurat fără nicio jenă în ultimii douăzeci de
ani, diminuarea drastică a alocațiilor bugetare, distrugerea non-șalantă a industriei
de apărare, ca, dealtfel a întregii economii românești, aservirea țării unor interese
care n-au nimic comun nici cu securitatea, nici cu libertatea și nici cu prosperitatea
poporului român și nici măcar cu integrarea deplină și beneﬁcă a României în
Uniunea Europeană și în NATO, constituie crime împotriva României și a poporului
român și nu măsuri de securitate și apărare.
Războiul din Estul Ucrainei era cât se poate de previzibil, întrucât oferta
Occidentului de integrare a Ucrainei în UE și în NATO a fost și este condiserată de
Moscova și de populația rusă și rusofonă din Ucraina nu ca o extindere a unui spațiu
democratic și prosper, ci ca o amenințare. A fost de-ajuns scânteia de la Vilnius,
de la summitul Parteneriatului estic, pentru ca tensiunile geopolitice acumulate pe
falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică să izbucnească intempestiv, violent
și dramatic, tocmai în Ucraina, zona pe care Rusia o considera fraternă și sigură.
Cauzele sunt foarte complexe și nu trebuie reduse la porniri și izbucniri viscerale,
chiar dacă acestea nu lipsesc defel din teatrul de război de pe această falie strategică
ancestrală și din declarațiile unor oameni politici iresponsabili.
La doar câteva zile de la comunicatele Kievului care anunțau că armata
ucraineană este pe punctul de a încercui și nimici gruparea rebelilor din Est (tocmai
când camioanele rusești cu ajutoare pătrundeau în mod neautorizat în Ucraina), s-a
schimbat brusc situația de pe teren și conducerea Ucrainei a fost nevoită să anunțe
cu disperare că Rusia a trecut la acțiuni directe în sprijinul separatiștilor, sute de
blindate trecând frontiera și acționând ofensiv pe teritoriul ucrainean, o parte din
forțele ucrainene care acționau în zonă ﬁind încercuite.
Dintr-odată, rebelii au atacat spre Mariupol, port la Marea de Azov, direcție
strategică foarte importantă atât pentru rebeli, care poate face joncțiunea cu Crimeea,
cât și pentru Rusia, care deja a inclus Crimeea, ca republică autonomă, în teritoriul
său, chiar dacă 100 de state din cadrul ONU au protestat împotriva acestei măsuri
care amintește de ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Rebelii nu au acționat și nu acționează la întâmplare, ci după un plan strategic
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foarte bine pus la punct, având, paradoxal, atât pregătirea militară necesară, cât și
mijloacele adecvate pentru a pune în operă o astfel de strategie și a pune pe fugă
o armată a unei țări. Este vorba îndeosebi de blindate, de artilerie performantă,
de mijloace antiblindate și antiaeriene, de muniții, de comunicații și, în ﬁne, de o
logistică pe măsură.
Militarii ucraineni care au fost nevoiți să părăsească aeroportul din Lugansk
au relatat că focul artileriei rebelilor era extrem de precis, de unde rezultă că era
condus de profesioniști foarte bine antrenați de care nu poate dispune, în zonă, decât
armata rusă. Această ofensivă neașteptată a rebelilor – pe trei direcții distincte și
foarte importante – care a dus la recuceirea unei părți însemnate din teritoriul de est
al Ucrainei și la crearea unui pericol iminent pentru Ucraina – a alarmat țările Uniunii
Europene și, bineînțeles, NATO.
La Bruxelles a avut loc, pe 30 august, un summit extraordinar, dar UE nu are
nici mijloacele și nici voința unanimă necesară pentru a soluționa rapid această criză.
Mai mult, ca și în cazul crizei din fosta Iuglslavie, Uniunea Europeană se dovedește a
ﬁ neputincioasă în fața unor astfel de evoluții. În fond, istoria continentului european,
conține, pe lângă minunile care au creat marile valori ale Europei, și germenii unei
conﬂictualități endogene, greu de înțeles, de acceptat și de gestionat.
La acest summit, s-a relevat că Rusia este implicată în mod direct în conﬂict,
unități regulate ale acesteia acționând, cu tehnică militară modernă, pe teritoriul
Ucrainei, în spijinul rebelilor. Cei 28 au amenințat Rusia cu noi sancțiuni, dându-i un
răgaz de o săptămână. Barak Obama a vizitat Estonia și a asigurat-o că îi va garanta
apărarea, urmând ca NATO, chiar înaintea summitului din Țara Galilor, să desfășoare
forțe în țările din Estul Europei, inclusiv în România.
Această desfășurare rapidă de summit-uri și de măsuri pentru a izola Rusia și
a o forța să nu intervină în conﬂict, să nu-i sprijine pe rebeli și să conlucreze pentru
soluționarea pașnică a conﬂictului nu a rămas fără ecou la Moscova. Mai mult, NATO
a dislocat forțe în Est și a început unele exerciții în zonă cau participarea unor militari
din țările NATO și din cele care fac parte din Parteneriat, chair și în partea vestică a
Ucrainei, potrivit unui plan alcătuit cu mult timp înainte. Chiar dacă Vladimir Putin
și rebelii din Ucraina au înțeles că nici Europa Occidentală și nici Stalele Unite nu
vor trece mai departe de declarații, sancțiuni economice și o retorică pe măsură, și că
nu se vor implica în mod direct cu forțe și mijloace în acest conﬂict, în poﬁda acestor
exerciții și redilocări, au luat totuși unele măsuri tocmai ca urmare a acestor presiuni.
Nu poți sﬁda 28 de state reunite în două uriașe entități, care au, împreună, un PIB de
peste 31 de mii de miliarde de dolari (PIB-ul Rusiei era estimat în 2013 la 2553 de
miliarde de dolari) și nici risca o confruntare cu o asemenea forță, confruntare care,
inevitabil, va duce la un război mondial și la o catastrofă nucleară. Moscova nu este
și nu a fost niciodată, în istoria ei, irațională. Dar, ca orice mare putere, raționalitatea
ei este una de pe poziții de forță, care nu se dă în lături de la folosirea oricăror
miljoace și a oricăror politici și strategii pentru a-și atinge obiectivele, în cadrul unui
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risc calculat.
Miercuri 3 septembrie 2014, Vladimir Putin a anunțat că are un plan de
rezolvare a crizei din Ucraina. Președintele rus a precizat că punctul său de vedere și
cel al omologului său ucrainean, Petro Poroșenko, sunt apropiate.
Putin susține de multă vreme că, pentru rezolvarea crizei – care este o problemă
internă a Ucrainei –, Kievul trebuie să discute cu rebelii, să trateze cu ei. De ﬁecare
dată, după modelul fostului președinte american George Bush, președintele Poroșenko
și conducerea ucraineană au subliniat că nu au ce discuta cu teroriștii rebeli din estul
Ucrainei. Aceștia trebuie să înceteze ostilitățile și să depună necondiționat armele.
Acest punct de vedere a fost susținiut și ambasadorul Ucrainei la București.
La începutul lunii septembrie, în urma ofensivei forțelor rebele, situația
frontului în Ucraina era cea care se prezintă în harta de mai jos (roșu – forțele rebele;
albastru – forțele guvernamentale ucrainene):

Harta cu situația războiului din estul Ucrainei la 1 septembrie 2014
Până la 6 septembrie, când s-a pus în aplicare acordul de încetare a focului,
rebelii au continuat acțiunile ofensive și, probabil, la această dată, situația poate ﬁ
sensibil schimbată, în sensul că teritoriul controlat de rebeli este mult mai vast. Acesta
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este, dealtfel, și motivul pentru care conducerea de la Kiev a acceptat să negocieze
un acord de încetare a focului cu rebelii. Desigur, acest acord a fost posibil și datorită
presiunilor exercitate de Uniunea Europeană, de Statele Unite și de summitul NATO.
Dar, mai ales, credem noi, probabil de amenințarea directă a Rusiei care putea ocupa,
în câteva zile, Kievul, zădărnicind orice fel de negocieri și orice fel de alte politici
și strategii, în afară de cele ale războiului mondial… Armata Rusiei de azi nu mai
este aceeași cu cea din 2008. Reorganizarea pe brigăzi a Forțelor Terestre, pe baze
a Forțelor Aeriene și dotarea Forțelor Navele cu primele unități de luptă extrem de
performante și, probabil, și cu alte mijloace performante, unele hipersonice, pe care
noi nu le știm, a dat serios de gândit atât Kievului, cât și puterilor occidentale. Dar să
nu suﬂăm în iaurt… Confruntarea încă nu s-a încheiat, iar negocierile vor ﬁ, probabil,
extrem de dure cu efecte pe muchie de cuțit…
…În timp ce frontul s-a stabilizat și acordul de încetare a focului a fost aplicat,
negocierile și tratativele s-au continuat. Uniunea Europeană a discutat în continuare
modul în care va aplica noi sancțiuni Rusiei, Rusia, prin vocea lui Putin, a acuzat
țările occidentale și SUA că s-au folosit de criza ucraineană pentru a revitaliza
NATO și a repoziționa forțe în Est, în apropierea frontierelor Rusiei. Poroșenko
urma să ﬁe primit la Casa Albă și să țină un discurs în Congresul american, acesta
ﬁind un privilegiu și o onoare acordate numai anumitor șeﬁ de state cu care Statele
Unite doresc să aibă relații speciale. Dealtfel, și un alt președinte al Ucrainei, cel
din perioada 2005-2010, Viktor Iușcenko, a avut această onoare, ceea ce dovedește
interesul special al Statelor Unite pentru această țară.
NATO și noile provocări ale mediului internațional de securitate centrate
pe criza ucraineană
Summit-ul NATO de la Newport, din Țara Galilor din 5-6 septembrie 2014
s-a desfășurat tocmai în aceste condiții deosebit de periculoase, dar care nu erau,
totuși, scăpate de sub control. Desigur, Ucraina trăieșe momente dramatice, dar ea a
fost dintotdeauna, ca orice teritoriu de margine, o țară sfâșiată, un spațiu între două
Imperii care și-au lăsat pentru secole amprenta și efectul. De unde și comportamentul
ei ambiguu, imatur, cu porniri greu de contralat și de înțeles.
Ambasadorul Ucrainei la București, Teoﬁl Bauer a declarat într-un interviu:
„Am impresia că această nedeterminare a Ucrainei, nici la stânga nici la dreapta,
nici la est nici la vest, a fost foarte convenabilă pentru toți cu exceptia Ucrainei.
Era o zonă gri, unde aveau loc diferite procese nu prea fericite, dar toate acestea le
conveneau tuturor celorlalți. Bineințeles că o astfel de politică și un astfel de statut
al statului nu puteau să facă fericită populația.”6
6
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…NATO trebuia să dea un semn și un avertisment Rusiei, păstrând însă o
rezervă și folosindu-se cum nu se poate mai bine de oportunitatea ivită pentru a-și
reactiva politicie, strategiile, forțele, mijloacele și dispozitivul. Era necesară, într-un
fel, o gură de oxigen, după experiența Iugoslavă și, mai recent, după cea a Libiei
și Afganistanului. Dar NATO nu este o făcătură strategică, ci o expresie a unității
Occidentului, o entitate care are capacitatea de a apăra Occidentul în sistemul noilor
provocăpri – extrem de soﬁsticate – ale începutului de mileniu. NATO, în poﬁda
tuturor crticilor, opiniilor și controverselor, a devenit, de-a lungul anilor, deopotrivă,
o forță uriașă și un spirit.
NATO – cea mai puternică Alianță care a existat vreodată (cel puțin în epoca
planetară cunoscută) pe planeta Pământ – este, deci, mai mult decât o alianță militară,
mai mult decât un instrument de făcut război. NATO este deja o organizație militaropolitică esențială euro-atlantică, o forță colosală, cu rol deopotrivă disuasiv și
constructiv, suﬁcient de birocratică pentru a se mișca greu, suﬁcient de masivă pentru
a face zid împotriva oricui, suﬁcient de felxibilă pentru a face față unui război hibrid
și oricărui alt fel de război și suﬁcient de abilă pentru a genera oportunități și a proﬁta
de ele, în favoarea apărării complete, inclusiv prin mijloace disuasive, a spațiului
euro-atlantic și în cea a desfășurării unor acțiuni din tot spectrul politico-militrar,
care să creeze tot timpul un avantaj strategic fundamental.
Eﬁciența și eﬁcacitatea NATO nu se măsoară prin acțiunile și războaiele
purtate, ci prin acțiuni, strategii și politici de evitare a războiului și de menținere a
păcii și siguranței strategice proactive. Dealfel, până acum, NATO n-a dus niciun
război și n-a activat decât o singură dată art. 5 (în urma atacurilor teroriste de la 11
septembrie 2001 asupra Statelor Unite), dar și atunci de o manieră cu totul și cu totul
speciﬁcă. Faptul că NATO n-a dus niciun război cald, cu morți și răniți, nu este o
lipsă, ci un merit.
Descurajarea și prevenția sunt esențiale în ﬁlosoﬁa, ﬁzionomia și rațiunea
NATO. Chiar dacă acest lucru nu convine totdeauna și pe deplin complexelor militaroindustriale – care nu pot avea proﬁt decât în condițiile consumului de arme și muniții,
iar acest consum înseamnă război și războaie pe mapamond (care, desigur, nu lipsesc
și nu vor lipsi nici în viitor) –, NATO, cel puțin în viziunea europeană, rămâne o
instituție a prevenției, a construcției, a siguranței strategice și nu a distrugerii.
Acesta este și principalul motiv pentru care unele dintre țările europene,
inclusiv România, nu alocă resursele necesare consolidării, modernizării, înzestrării
și operaționalizării forțelor lor armate, pe considerentul că au amercanii (care alocă
4,4 % din uriașul lor PIB de peste 16 mii de miliarde de dolari cheltuielior militare)
destule mijloace pentru a face față oricăror confruntări și, evident, de a apăra bătrâna
lor mamă – Europa.
La summitul NATO din 5-6 septembrie 2014 din Țara Galilor, considerând,
între aletele, și acțiunile Rusiei drept o amenințare pentru țările NATO, conducerea
Alianței a cerut membrilor săi ca, în termen de zece ani, să ajungă la o alocare pentru
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cheltuieli militare de 2 % din PIB, un procentaj de 20% din acesta ﬁind folosit
pentru înzestrarea cu mijloace de luptă moderne. Probabil că a aﬂat acest lucru și
Bucureștiul care a uitat pur și simplu că România are încă o armată în care populația
țării are încredere și care, la nevoie, trebuie să apere cu arma în mână acest teritoriu
pe care guvernele succesive ale României post-decembriste au început deja să-l
cedeze, bucățică cu bucățică, altora. Probabil că, în scurt timp, dacă se va continua
această politică antinațională, românii vor deveni cei mai săraci și cei mai năpăstuiți
oameni în țara lor, slugă la multinaționale sau la tot felul de alți stăpâni, inclusiv la
clanurile de țigani și de interlopi.
După toate probabilitățile, NATO nu va interveni în Ucraina, întrucât Ucraina
nu este membru NATO și nu se poate aplica deci articolul 5 din Tratatul de la
Washington. Dar, pentru orice eventualitate, Alianța a redislocat forțe și mijloace
în țările de pe falia strategică estică – Marea Neagră - Marea Baltică –, înﬁințând
și comandamentele operaționale necesare conducerii acțiunilor acestora. Avioane
AWACS, sateliți de cercetare, alte mijloace ISR, vor patrula în spațiul aerian al țărilor
de pe limita de est a Alianței, iar Forța de Reacție Rapidă a NATO – NRF consolidată
și modernizată – va ﬁ gata să desfășoare acțiuni de orice fel doar în câteva zile și
chiar în câteva ore.
Criza din Ucraina a devenit, nu doar pentru NATO, ci pentru întreaga lume,
vulnerabilitatea cea mai mare și punctul strategic cel mai periculos de până acum,
întrucât aici nu este vorba nici de vreo „primăvară”,de vreo „toamnă” sau de vreo
„iarnă” ucraineane, nici de interesul vreunei mari puteri de a divide și stăpâni, ci de
o reactivare a unei falii strategice – Marea Neagră-Marea Baltică –, de o tensionare a
relațiilor dintre cele mai mari puteri nucleare ale lumii și dintre cele mai mari centre
de putere, cu consecințe imprevizibile pentru viitor.
Poroșenko a anunțat că deja cinci țări din NATO (SUA, Franța, Italia, Polonia
și Norvegia), după cum scrie Le Figaro , s-au decis să sprijine Ucraina cu armament,
echipamente militare și consiliere, chiar dacă Alianța a precizat, la summit-ul din
Țara Galilor, că NATO nu poate sprijini Ucraina cu forțe și mijloace întrucât această
țară nu este membră NATO, dar țările membre pot să o facă, în nume personal.
Dacă lucrurile se vor petrece așa, este evident că, probabil, va rezulta o nouă
escaladare a conﬂictului și va ﬁ greu de anticipat unde se va ajunge, întrucât, în mod
sigur, și Rusia va sprijini în continuare forțele rebele cu cele mai moderne mijloace
de luptă pe care le are în dotare.
Așadar, bătălia pentru Ucraina se continuă, atât în versiune geopolitică de falie
euro-asiatică majoră, cât și în versiune locală, în sensul că Ucraina se bate cu sine,
sau cu o parte din sine, pentru propria-i identitate. Acordul de încetare a focului și
restrângerea dispozitivelor sunt semne că este posibilă a soluție de compromis, dar
marile probleme ale confruntării Est-Vest din această țară și din afara ei rămân tot așa
cum sunt ele der sute de ani, adică departe de a ﬁ rezolvate.
Se pun, în acest sens, câteva întrebări la care este foarte greu de răspuns:
26

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

EDITORIAL
Poate Ucraina exista, așa cum este ea acum, în condițiile în care populația ei este
atât de categoric divizată, ca urmare a efectelor dominării marilor imperii de ieri
și de azi? În fond, ce dorește conducerea de la Kiev: integritatea, cu orice preț, a
teritoriului a Ucrainei foste sovietice, așa cum este el azi, pe motiv că frontierele ei
politice (așa cum le-a stabilit Uniunea Sovietică, deci inclusiv pensinula Crimeea)
sunt inviolabile? Faptul că populația Ucrainei este divizată în una rusă și pro-rusă
și una pro UE este unul conjunctural, unul prefabricat, adică indus de interesele
geopolitice vest-europene, americane și rusești, sau aceasta este realitatea Ucrainei
de ieri, de azi și de totdeauna? Are Ucraina cu adevărat dorința și voința de a înceta
conﬂictul, sau Kievul dorește doar să proﬁte de un răgaz pentru a găsi mijloacele
și sprijinul necesar (inclusiv militar) pentru a-i învinge pe rebeli și a reinstaura
ordinea în țară? A sosit oare timpul ca statele constituite artiﬁcial sau sub presiunea
unor evenimente și interese să se reseteze sau să ﬁe resetate? Recenta manifestare
din Catalania pentru separarea de Spania se înscrie în același trend? Este oare
posibil așa ceva? Marii actori ai momentului – Rusia, Uniunea Europeană, Statele
Unite și NATO – sunt ei chiar așa, foarte preocupați de sorta Ucrainei, sau vizează și
ei, la rândul lor, resetarea faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică, în condiții
cât mai avantajoase pentru ei? Care este, de fapt, miza geopolitică a Ucrainei?
Câștigarea acestui spațiu de către Occident în detrimentul Rusiei? Consolidarea
aliniamentului Marea Baltică - Marea Neagră pentru asigurarea unei apărări
înaintate împotriva Rusiei? Asigurarea stabilității și securității regiunii Mării
Negre, a Europei Centrale și a zonei baltice? Controlul Rusiei? Păstrarea, de către
Rusia, a zonelor de siguranță strategică și a debușeelor în principalele coridoare
strategice, îndeosebi în cel al Mării Negre și în cel al Mării Baltice, zone considerate
probabil vitale pentru siguranța strategică a Rusiei, în condițiile în care ea percepe
apropierea NATO și a UE de frontierele ei ca pe o amenințare? Prin înarmarea
rebelilor din Est și sprijinirea lor în a recâștiga poziții importante, de valoare
strategică, Rusia urmărește crearea și impunerea unor condiții cât mai favorabile ei,
sau pur și simplu lipsirea Ucrainei de zona sud-estică, acolo unde sunt principalele
obiective industriale, principalele resurse, dar și principlul drum de acces al Rusiei,
prin Mariupol, spre Crimeea, și nu doar peste strâmtoare Kerci?
Revenirea spectaculoasă a rebelilor, oprirea înaintării armatei ucrainene și
chiar trecerea la acțiuni ofenisive rapide și masive pe toate cele trei direcții importante
– Lugansk, Donețk și Mariupol – nu putrea ﬁ posibilă decât cu un sprijin extrem de
rapid și de caliﬁcat și mai ales cu o susținere de foc de mare eﬁcacitate. Să nu uităm că
armata ucraineană a acționat împotriva rebelilor cu tancuri moderne, mașini de luptă
ale infasnteriei, cu avioane de luptă, elicoptere, cu forțe speciale, dar și cu miliții
mobilizate în mod special pentru a sprijni distrugerea rapidă a rebelilor și cu sprijin
din partea unor voluntari,inclusiv de peste graniță. În acest timp, rebelii au acționat
ca o veritabilă armată profesionistă, foarte bine anternată și capabilă de performanțe
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remarcabile. Raportul de forțe cantitativ și calitativ era și a rămas favorabil armatei
și forțelor ucrainene pe tot timpul luptelor. Mai mult, rebelii n-aveau cum să aibă o
organizare adecvată și o instrucție militară corespunzătoare cerințelor unui război
aero-terestru, asimetric și, în același timp, hibrid (adică cu de toate), chiar dacă ei au
efectuat stagiul militar, iar unii erau, poate, foști oﬁțeri în armata ucraineană sau în
cea rusă. La urma urmei, cu un sfert de secol în urmă, armata ucraineană (dacă putem
vorbi de o astfel de armată, referindu-ne la acel timp) se aﬂa în compunerea Armatei
Roșii, cea care a ajuns până pe Elba în Al Doilea Război Mondial, zdrobind mașina
de război hitleristăde pe teatrul de război din Est. Probabil, nimănui nu-i trecea prin
cap, atunci, înainte de 1990, că, în anul de grație 2014, Ucraina va ﬁ sfâșiată de un
război hibrid, dus cu toate mijloacele posibile, dar mai ales cu toată tehnica de care
dispune o armată, cu sancțiuni și contra-sancțiuni economice, cu mijloace mediatice,
cu forțe speciale și cyber-speciale, undeva, între Nipru și Doneț, având, ca vârfuri de
lance, armata ucraineană regulată și niște rebeli care s-au dovedit a ﬁ la fel de bine
instruiți și de dotați cu mijloace de luptă, ca însăși armata ucraineană... Cum poate ﬁ
posibil așa ceva? Desigur, răspunsul îl știe toată lumea: aici este mâna Rusiei. Dar,
chiar dacă așa stau lucrurile – deși Rusia neagă orice amestec în acest război –, cum
de a reușit Rusia ca, în doar câteva săptămâni, să-i pregătească în așa fel pe rebeli
încât aceștia să ﬁe capabili să doboare peste 14 avioane și elicoptere ale armatei
ucrainene, să distrugă tancuri, mașini de luptă ale infanteriei, să execute foc precis
de artilerie, prin trageri directe sau indirecte, ba, mai mult, chiar să doboare un avion
civil (cu o singură lovitură) care zbura la zece mii de metri..., pe care, probabil, l-au
confundat cu unul militar (sau cine știe ce jocuri diabolice ar ﬁ putut să ﬁe și aici!)!?
S-ar putea ca rebelii respectivi să nu ﬁe doar niște simpli foști soldați ai
armatei ucrainene care folosesc deprinderile și cunoștințele lor dobândite în timpul
stagiului militar, luptând acum, iată, chiar împotriva armatei care i-a instruit pentru
a apăra Ucraina, ci niște luptători cu pregătirea militară la zi, formați din timp și
timp îndelungat pentru astfel de acțiuni. Evident, acest lucru nu putea să-l facă decât
Rusia, în centre de instrucție special constituite pentru așa ceva (sau în anumite
unități ale armatei ruse) și, practic-aplicativ, chiar pe teritoriul Ucrainei, în teren,
recunoscând din timp aliniamente, direcții, raioane și zone importante din punct de
vedere tactic, operațional și chiar strategic, organizând din timp cooperarea, sprijinul
de foc, logistica, cercetarea, comanda și controlul etc. Desigur, este foarte posibil ca,
în sprijinul rebelilor, să ﬁ acționat și să acționeze și alți profesioniști (unii ﬁind chiar
în mijlocul lor, împreună cu ei, alții de pe teritoriul Rusiei, din cadrul sistemelor de
intelligence, de cercetare, de forțe speciale, de comunicații etc.).
Numai așa se poate explica succesul rapid al unor formațiuni de rebeli (care
ar trebui să ﬁe fără organizare militară speciﬁcă și temeinică și fără antrenament
îndelungat) împotriva unei armate regulate, a unor voluntari și a unor batalioane
de miliții conduse de la Kiev și, desigur, îndreptățite să pună capăt tulburărilor și
acțiunilor armate rebele, separatiste și, într-un anume fel, chiar teroriste.
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Interesant este că ofensiva forțelor rebele s-a declanșat rapid, intempestiv
și prin surprindere, chiar în momentul în care erau în pregătire directă summit-ul
Uniunii Europene de la Bruxelles și cel al NATO din Țara Galilor. Sau, poate că
tocmai de aceea...
Vineri, 5 septembrie 2014, chiar în timpul lucrărilor summit-ului NATO din
Țara Galilor, la Minsk, a fost semnat un acord între conducerea de la Kiev și rebeli
în ceea ce privește încetarea focului și începerea convorbirilor. Moscova dorea ca
respectivele convorbiri să înceapă cât mai repede posibil, între altele, probabil și
pentru motivul că, în acel moment, rebelii erau în avantaj, cucerind, practic, aproape
întreaga zonă de interes strategic nemijlocit atât pentru ei, cât și pentru Rusia.
Faptul că NATO și-a repoziționat forțe și mijloace chiar pe limita de Est a
arealului Alianței, că efectuează patrulări, poliție aeriană, exerciții, precum și o
supraveghere amănunțită a zonei, ca și posibila decizie a unor țări din NATO și din
UE de a furniza echipament, armament și consilieri armatei ucrainene și conducerii
de la Kiev, constituie nu doar un avertisment pentru Rusia și pentru rebeli, ci și o
acțiune directă la care Moscova poate răspunde ﬁe printr-un recul, ﬁe prin grăbirea
negocierilor din Ucraina dintre Kiev și rebeli, pentru a se obține un statut special
pentru spațiul sud-estic, ﬁe un îndemn la unraționament strategic pe măsură. Este,
totși, posibilă chiar o reluare a ofensivei legitime a forțelor ucrainene împotriva
rebelilor, ceea ce ar obliga Rusia ﬁe să intervină direct în conﬂict – lucru foarte
posibil, dar și extrem de grav –, ﬁe să reculeze. Este însă greu de presupus că Rusia,
sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta cu ușurință să dea înapoi. Este foarte
posibil ca, proﬁtând de faptul că NATO nu se poate implica direct în conﬂict, Rusia
să atace fulgerător Ucraina (dacă are forțele și mijloacele necesare) și să pună
comunitatea internațională în fața unui fapt împlinit. În situația în care ar avea loc
și o implicare directă (cu forțe și mijloace, îndeosebi aeriene și navale) a Statelor
Unite sau a NATO în conﬂictul ucrainean, po astfel de escaladare ar determina Rusia
chiar să riposteze nuclear. Dar să sperăm că nu se va merge chiar atât de departe, că
rațiunea strategică va ﬁ cu picioarele pe pământ și cu mintea acasă.
Riscul este totuși imens. Rusia lui Putin se simte foarte rănită și chiar umilită
după destrămarea Uniunii Sovietice și, ca orice forță rănită, poate riposta extrem de
periculos. Din desfășurarea numeroaselor evenimente de la ﬁnele Războiului Rece
încoace, rezultă clar că destrămarea Uniunii Sovietice nu a fost doar o implozie
provocată de Moscova pentru a scăpa de „balastul” țărilor neslave și a renaște, într-o
altă dimensiune, cu un spațiu mai redus, dar mai unitar și mai sigur, ci un efect
al strategiilor de îndiguire (containment) generate și puse în operă de americani,
combinat, desigur, cu limitele și impotențele economice, sociale și umane ale
sistemului comunist, îndeosebi privind libertățile individuale și inițiativele private.
În plus, Rusia are o populație mai puțin numeroasă decât cea a țărilor NATO
(142 de milioane vs peste 900 de milioane, cât au, împreună țările NATO), deși,
după epoca Elțîn, și populația Rusiei a început să crească. În același timp, Rusia
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se confruntă și cu o migrație semniﬁcativă a chinezilor în Extremul Orient rus și
a musulmanilor în Siberia. Rusia nu s-a refăcut încă pe deplin din niciun punct de
vedere după destrămarea Uniunii Sovietice, deși a început să realizeze unele progrese,
iar percepția ei este că Occidentul desfășoară în continuare o amplă acțiune strategică
de îndiguire, izolare, slăbire și chiar fragmentare a spațiului rus, apropiindu-se, în
același timp, tot mai periculos de frontierele ei. De aceea, Rusia a căutat și caută o
contrapondere în parteneriatul strategic cu China și cu India, în relațiile din cadrul
BRICS, în organizația de la Shanghai și în statutul special pe care îl are în cadrul
Consiliului de Securitate al ONU. În același timp, ea reacționează virulent ori de
câte ori este vorba de spațiul pe care ea îl consideră de interes vital pentru siguranța
sa strategică (cazul Georgiei, al Ucrainei, al zonei transnistrene din Republica
Moldova), ținând să precizeze cu orice prilej că Rusia a fost, este și va ﬁ o mare
putere, de parcă s-ar îndoi cineva de acest statut pe care ea îl are încă din vremea
țarilor. Anexarea fulgerătoare a Crimeii arată că Rusia nu este dispusă să cedeze sau
să renunțe la spațiile sale de siguranță strategică (așa cum,probabil, le consideră ea),
chiar dacă aceste spații aparțin unor țări suverane și independente, membre ale ONU,
recunoscute de toată lumea.
Și NATO și Rusia își încordează mușchii pe seama crizei ucrainene, dar însăși
Ucraina se aﬂă într-o stare care nu garantează în niciun fel că o astfel de criză se
poate rezolva cât ai bate din palme, că rebelii vor depune de bună voie și nesiliți de
nimeni armele și își vor continua liniștiți viața în cea mai dezvoltată zonă a Ucrainei,
ca și cum nimic nu s-ar ﬁ întâmplat. Deși conducerea de la Kiev a aﬁrmat categoric
că nu va discuta în niciun fel cu teroriștii din estul țării, iată că, la Minsk, a fost
nevoită, totuși, să discute cu ei, să stabileacă împreună și să semneze un acord de
încetare a focului care, până la data când scriem aceste rânduri (16 septembrie 2014)
a fost, în general, respectat.
Cele 12 puncte ale acordului de încetare a focului semnat la Minsk la Minsk și
transmis de Mediafax sunt următoarele:
1 - Încetarea focului imediat şi bilateral;
2 - Controlarea şi veriﬁcarea regimului de încetare a focului de către OSCE;
3 - Descentralizarea puterii, care să permită un guvern autonom provizoriu
local în regiunile din Doneţk şi Lugansk, în estul Ucrainei, în virtutea unei legi
privind un „statut special”;
4 - Control constant şi activ din partea OSCE pentru frontiera dintre Ucraina
şi Rusia şi crearea unei zone de securitate în zonele de frontieră;
5 - Eliberarea imediată a tuturor prizonierilor de război şi persoanelor deținute
ilegal;
6 - Adoptarea unei legi împotriva urmăririi şi aducerii în fața justiției a
persoanelor implicate în unele evenimente din regiunile Donețk şi Lugansk;
7 - continuarea unui dialog naţional inclusiv;
8 - luarea unor măsuri pentru ameliorarea situaţiei umanitare în Donbas
(regiunile Doneţk şi Lugansk);
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9 - Organizarea de alegeri locale anticipate la Doneţk şi Lugansk;
10 - Retragerea grupurilor armate ilegale, a armelor grele şi a tuturor
combatanților şi mercenarilor din teritoriul ucrainean;
11 - Adoptarea unui program pentru relansarea economică a bazinului Donbas
şi reluarea activităţii în regiune;
12 - Garanția securităţii persoanelor care participă la consultări.
Acest plan este destul de clar și, dacă va ﬁ pus în aplicare întocmai, se va
ajunge probabil la oprirea deﬁnitivă a ostilităților și la demararea unor acțiuni pentru
asigurarea unui statut special regiunilor din Estul Ucrainei.
Credem că o astfel de soluție este acceptabilă și pentru Moscova, de vreme ce
și-a văzut sacii în căruță prin reanexarea Crimeii și formarea, în Est, a unor regiuni
autonome cu care poate avea relații foarte apropiate. În fond, pentru Rusia, este chiar
mai bine decât includerea lor în spațiul rusesc, includere care ar ﬁ deteriorat și mai
grav relațiile Rusiei cu Vestul, izolarea acesteia pe toate planurile și chiar declanșarea
unui război între marile puteri.
Semnalul dat de acest război arată cât de fragil este mediul de securitate
în această zonă și cât de periculoase sunt și pot ﬁ conﬂictele de aici. Caucazul,
Transnistria, Osetiile, Abhazia, Adjaria, populațiile kurde, acțiunile extrem de
virulente ale Statului Islamic în Irak și Siria, Orientul Mijlociu și în Orientul Apropiat
etc. sunt zone cu risc de securitate (insecuritate) ridicat și chiar extrem.
Între interese și rațiuni
S-a mers deja prea departe. Războiul s-a mutat din nou în spațiul european, iar
Uniunea Europeană nu are mijloacele necesare să-l oprească. Sancțiunile împotriva
Rusiei, considerată de europeni vestici și de americani ca ﬁind capul răutăților în
acest război, în această criză, lovesc puternic și în țările Uniunii, mai ales din punct
de vedere economic. Sunt voci în Franța care acuză guvernul și decizia de a nu livra
navele Mistral Rusiei ca un amestec politic în afaceri economice, ca o prejudiciere
gratuită și nechibzuită a ﬁrmelor, a locurilor de muncă etc. În aproape toate țările
care, într-o formă sau alta, participă la aceste sancțiuni, efectele sunt cât se poate de
defavorabile. Este foarte posibil ca, spre exemplu, industria laptelui din România să
ﬁe pur și simplu distrusă, pe de o parte, datorită faptului că nu mai are acces pe piața
rusească și, pe de altă parte, datorită concurenței europene, în sensul că ﬁrmele de
acest proﬁl din Uniunea Europeană vor sufoca ﬁrmele românești, vânzând lapte și
produse din lapte la un preț mai mic în România. Mai mult, deși Rusia poate intra
chiar în recesiune, ea va putea găsi totuși sprijin, deschizându-și piețele produselor
chineze, braziliene, indiene etc. O mutare a imensei piețe rusești în favoarea țărilor
asiatice și a celor din America Latină ar putea prejudicia semniﬁcativ, în această
epocă de criză, țările Uniunii Europene.
Ruptura economică ar duce automat la o ruptură strategică, iar activarea faliei
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strategice Marea Neagră - Marea Baltică ar putea redeveni un prag critic extrem
de periculos. Rusia ar putea interzice zborurile companiilor aeriene europene peste
imensul său spațiu, ceea ce ar prejudicia grav aceste companii. Mai mult, Rusia ar
putea răspunde cu interdicția și a altor produse vitale europene pe piața sa. Desigur,
Uniunea Europeană, cu un PIB de peste 15 mii de miliarde de dolari, ar găsi
mijloacele necesare pentru remediarea acestor inconveniente, dar izolarea Rusiei și
activarea unei falii strategice dintre Est și Vest nu ar ﬁ, nu esteși nu poate ﬁ de natură
să mențină un mediu de securitate normal și să reducă riscul unui conﬂict sau chiar
al unui război, într-o lume care se bazează din ce în ce ami mult oe interdependențe.
Deja se apropie generalul Iarnă și Rusia, deocamdată, are un rol foarte
important și de neînlocuit atât în aprovizionarea cu gaz a Europei, cât mai ales a
Ucrainei. Unele țări europene nu sunt dispuse să continue aceste sancțiuni sau, în
orice caz, nu le privesc cu ochi buni.
Dar, dacă obiectivul strategic al Statelor Unite și al Uniunii Europene este
să distrugă Rusia, să determine dezmembrarea ei și să lichideze pericolul pe care
consideră că marele Urs îl reprezintă pentru civilizația occidentală, atunci totul se
explică. Este însă puțin probabil ca Rusia să stea cu mâinile în sân și să privească
neputincioasă un astfel de joc periculos. Chiar dacă raporturile de forțe îi sunt complet
defavorabile Rusiei pe toate planurile, inclusiv în ceea ce privește focoasele nucleare,
este bine ca lumea să nu se joace cu astfel de scenarii, întrucât astfel de politici și
strategii pot ﬁ scăpate oricând de sub control, iar efectele pot ﬁ dezastruoase pentru
toată lumea. Dar, dacă există cumva astfel de viziuni și de scenarii, trebuie spus că
ele sunt complet absurde în această lume care se reconﬁgrează continuu pe principiile
interdependenței, prudenței și coexistenței.
Desigur, Rusia nu poate face și nu trebuie să facă ce vrea ea cu țările și cu
popoarele care o înconjoară. Trebuie însă înțeles că armele și conﬂictele armate se
cer puse rapid sub un control internațional coerent, corect și nepărtinitor, întrucât
orice conﬂict poate deveni, prin escaladare, catastrofal.
Rusia se simte ofensată prin trecerea Ucrainei foste sovietice, cu moștenirea
teritorială luată de ea de la fosta Uniune Sovietică, în tabăra occidentală, tabără cu
care Moscova are, totuși, un acord de colaborare și parteneriat. Dar, pentru a nu se
întâmpla acest lucru, Ucraina nu poate ﬁ dezmembrată, întrucât o astfel de acțiune
ar contrazice atât dreptul la autodeterminare al popoarelor, acordul de la Helsinki și
principiile dreptului internațional după care funcționează societatea omenească la ora
actuală și în viitorul previzibil, cât și realitățile geopolitice ale regiunii.
Între dreptul Ucrainei de a-și alege singură și nesilită de nimeni calea de
urmat, sprijinită de Occident în acest sens, și frustrările și obsesiile Rusiei cu privire
la strategiile folosite de Occident pentru îndiguirea ei (întrucât există un astfel de
precedent, iar teoriile geopolitice pe acest subiect sunt încă de actualitate), se aﬂă o
cascadă de hiatus-uri și paradoxuri. Situația actuală din Ucraina, ca efect al acestor
politici și strategii conﬂictuale, este o antinomie. Rusia percepe Ucraina ca pe sora
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ei mai mică, întrucât Ucraina este o țară slavă și ortodoxă, ca pe o zonă de siguranță
strategică esențială, ca pe un tampon în fața extinderii NATO și UE și ca pe o asigurare
dată sau formal acceptată de Occident în negocierile geopolitice de odinioară, în timp
ce Occidentul percepe Ucraina ca pe o țară suverană, liberă și independentă care
are dreptul de a opta (sau nu) pentru integrarea în Uniunea Europeană și în NATO,
pentru semnarea unor acorduri de colaborare și parteneriat etc.
Desigur, interesele unor mari puteri în legătură cu acest spațiu sunt și altele în
afară de cele conținute prin politicile și strategiile publice, în dreptul internațional și
în documentele care reglementează relațiile dintre state. Aceste interese sunt din când
în când resetate, întrucât sunt totdeauna dinamice și complexe, iar țările în cauză
suportă din plin efectele unor astfel de resetări, mai ales când ele însele sunt arondate,
într-o formă sau alta, la astfel de interese. Grupările politice din respectivele țări se
conﬁgurează și după sistemele de provocări, pericole și amenințări care vizează acea
țară și problemele ei, în funcție de vulnerabilități și seturile de raționamente privind
riscurile posibile și riscurile asumate.
În loc de concluzie
1. Forțarea notei, crearea precedentelor și remanența unor efecte ale
confruntărilor trecute, ca și determinările geopolitice prezente, fragilizează raporturile
internaționale din zonă și nu numai, măresc zonele de risc și fac posibile, în orice
moment, alte și alte surse și resurse de confruntare și de conﬂict. Recrudescența așanumitului Stat islamic, în forma lui ulterioară, Statul Islamic din Irak și de la Levant
(SIIL), în forma actual Statul Islamic (SI), care se dovedește a ﬁ chiar mai periculos,
mai fanatic și mai bine organizat ca rețeaua Al-Qaeda, foametea, inegalitățile sociale,
intoleranța, recrudescența bolilor grave, degradarea mediului, factorii geoﬁzici
și geoclimatici imprevizibili și din ce în ce mai ostili, dar mai ales nesiguranța și
instabilitatea rețelelor economice și ﬁnanciare generează noi seturi de pericole și
amenințări, produc noi vulnerabilități ale oamenilor, comunităților, țărilor și unor
regiuni întinse la acestea și, în consecință, măresc nivelul de risc.
2. Criza din Ucraina este un efect al unor incompatibilități geopolitice,
generate nu doar de percepțiile foarte diferite ale unor bune intenții – așa cum se
lasă să se înțeleagă –, ci și din realități și tendințe incompatibile ale unor politici și
strategii de forță. Este dreptul Ucrainei să-și aleagă calea de urmat, dar Ucraina este
atât de înglodată în marginaliile, esențele și noroaiele geopolitice dintre Est și Vest,
dintre interesele unor mari actori globali și regionali, dar și dintre realitățile durate
de-a lungul secolelor chiar în interiorul ei, încât opțiunile ei n-au totdeauna suportul
necesar și justiﬁcările raționale nici măcar la ea acasă, adică în propriul ei teritoriu și
în conștiința, valorile, cultura și interesul propriei populații. Populațiile Ucrainei sunt
atât de dependente de originile și modul lor de viață, încât, iată, falia Marea Neagră
- Marea Baltică trece acum chiar prin inima Ucrainei. Și când inima este sfâșiată,
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însăși viața devine un calvar.
3. Oare, marii implicați în această criză – Rusia, Uniunea Europeană, Statele
Unite – și părțile intrinseci ale acesteia – conducerea de la Kiev, separatiștii, populația
din Vestul Ucrainei și populația din Estul Ucrainei –, ca și vecinătățile apropiate
ale Ucrainei, au conștiința acestui efect al istoriei, a urmărilor și actualizărilor unui
modus vivendi marginal și strict dependent de alții al populațiilor de aici, a limitărilor
și delimitărilor propriilor rațiuni și a propriilor interese? Înțelege oare Ucraina că, în
cazul ei, libertatea de a alege este, mai mult decât oricând, limitată de o necesitate încă
neînțeleasă pe deplin și cu atât mai puțin de o înțelegere suﬁcientă a unor necesități
exogene aproape copleșitoare? Dar, mai ales, Rusia și Occidentul au disponibilitatea
necesară pentru a-i asigura și garanta Ucrainei libertatea de care orice țară de pe
lumea aceasta are nevoie pentru a exista sub soarele civilizației pământene? Probabil
că nu. Platon și Hegel au spus, demult, ﬁecare în epoca în care a trăit, că libertatea este
necesitate înțeleasă, necesitatea ﬁind, credem noi, ipso facto, o libertate neînțeleasă,
strict condiționată și chiar dramatic constrânsă.
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE
LA STRESUL PROFESIONAL
ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL
CONTINUU
Drd. Marcel SIMION

Abstract
„În Uniunea Europeană, stresul în muncă reprezintă a doua problemă
de sănătate legată de activitatea profesională, după afecţiunile dorsale, printre
cele mai des întâlnite problemele de sănătate de la locul de muncă. Acesta
afectează 28% dintre angajaţii UE”( Agenţia Europeană pentru Securitate şi
Sănătate în Muncă, 2002).
Cuvinte cheie: stres profesional, strategi manageriale, calitatea vieti.
arlamentul European este pe deplin implicat în abordarea problemelor
legate de asistenţa psihologică a personalului. Prevenirea stresului în
muncă constituie unul din obiectivele formulate în Comunicatul Comisiei Europene
Atunci când ne referim la stresul care afectează viaţa profesională, termenul
consacrat este cel de stres occupaţional sau organizaţional. Deﬁniţiile ce fac
referire la stresul occupaţional trebuie analizate din perspectivă multidisciplinară,
deoarece stresul occupational/ organizaţional are inﬂuenţe atât pe plan psihologic cât
şi sociologic şi ﬁziologic, iar în deﬁnirea lui există mai multe accepţiuni:
- de stimul sau variabilă independentă care acţionează asupra individului; acea
caracteristică a mediului sau a organizaţiei care ameninţă angajatul;
- de răspuns sau efect asupra individului - stresul ocupaţional este un răspuns
nespeciﬁc al organismului la orice stimul;
- de interacţiune stimul-răspuns (cauză-efect) – stresul ocupaţional se referă la
o situaţie în care stresorii interacţionează cu angajaţii pentru a-i schimba, astfel încât
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persoana nu mai funcţionează normal, optim;
- de tranzacţie - ca urmare a diferenţelor
existente între indivizi la nivelurile percepţiei şi
răspunsurilor, stresul ocupaţional este rezultatul
negocierii dintre cerinţele (presiunile mediului)
şi ierarhizarea scopurilor individuale. Perceperea
dezechilibrului dintre solicitările externe, pe de
o parte, şi resursele interne, pe de altă parte, sau
dintre solicitările ce ţin de profesiune, expectanţele
subiectului şi capacităţile de răspuns, duce la
apariţia ameninţării care de altfel nu există decât
în relaţia persoană-mediu.
-de coping: (adaptare) - stresul ocupaţional
reprezintă, efortul la nivel cognitiv, ﬁziologic,
conceptual de a reduce, elimina, stăpâni sau tolera
solicitările interne sau externe care exced resursele
reale sau imaginare ale angajatului.
Drept urmare, putem aﬁrma ca stresul apare
si se manifestă ca un răspuns la o solicitare (Cooper,
Sloan & Williams, 1988). Stresul ocupaţional nu
trebuie privit în mod simplist: a ﬁ sub presiune la
locul de muncă; el trebuie analizat ca un factor ce
inﬂuenţează întreaga viaţă şi trebuie privit din mai
multe perspective: încărcarea muncii, relaţiile la
locul de muncă, structura şi climatul organizaţional, ambiguitatea de rol şi conﬂictul
de rol, oportunităţi pentru dezvoltarea carierei, relația muncă-familie.
Răspunsul la stres constă într-o serie bine organizată de evenimente care
implică sistemul nervos simpatic şi sistemul endocrin (hormonal). Aceste răspunsuri
au o adaptabilitate ridicată în pregătirea pentru o provocare ﬁzică, precum atacul
unor animale sălbatice, sau provocările psihologice, precum o dezbatere legală într-o
sală de tribunal. În funcţie de vulnerabilitatea ﬁecărui individ, acest răspuns poate ﬁ
în mare măsură dezadaptativ, atunci când implicarea se face pe o perioadă lungă de
timp, cu o mare intensitate sau cu o prea mare frecvenţă.
Reacţia la stres variază în funcţie de două categorii de factori: intrni și externi.
Factorii interni includ variabile ca istorie familială, pattern-uri de
comportament, experienţă trecută, funcţionare cognitivă, vârstă, sex şi personalitate
Factorii externi sunt: dieta, climatul, droguri, relaţii interpersonale şi suport
social. Aceşti factori pot ﬁ consideraţi ca ﬁind condiţii preexistente sau caracteristici
care inﬂuenţează modul în care persoana răspunde în situaţii stresante. Unii dintre
aceşti factori pot ﬁ modiﬁcaţi de către individ (mecanismele de coping, tehnicile de
intervenţie); graﬁc putând ﬁ reprezentată astfel :
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ale sarcinii

Caracteristici individuale
individual la stres
Caracteristici
comportamentale

Suport social

Comportamentale
Psihologice
Medicale

Stresul este considerat ca ﬁind unul dintre cele mai mari riscuri la locul de
muncă, aşa cum arată studiul TUC (2000), studiu realizat pe un eşantion reprezentativ
de 9000 de angajaţi în domeniul sănătăţii.
Raportul TUC – Focus on Health and Safety – arată că stresul este preocuparea
principală a unuia din 3 reprezentanţi în domeniul sănătăţii ocupaţionale (66%) şi
una dintre cele mai importante preocupări pentru toate sectoarele industriale. O serie
de studii şi cercetări au punctat că aceste preocupări sunt realistic fundamentate.
Studiul “Industrial Society” (2001) arată că 91% din managerii şi specialiştii de
resurse umane chestionaţi consideră că stresul este o problemă curentă în cadrul
organizaţiilor în care ei activează. 36% dintre ei consideră că stresul este o problemă
semniﬁcativă iar 5% arată că este o problemă serioasă. Potrivit cercetărilor realizate
de Health and Safety Executive (HSE, 2003), una din cinci persoane suferă de un
nivel ridicat de stres ocupaţional.
Costurile stresului sunt ridicate atât pentru indivizi, cât şi pentru organizaţii
şi economie în general. În privinţa indivizilor, stresul provoacă iritabilitate,
stări depresive, dureri de piept şi spate, creşterea presiunii arteriale, tulburări
gastrointestinale şi dureri de cap. De asemenea, studiile de teren au indicat că
indivizii supuşi stresului prezintă comportamente dăunătoare cum ar ﬁ: creşterea
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consumului de alcool, creşterea consumului de nicotină şi probleme de alimentaţie
(supraalimentaţie sau subalimentaţie). Stresul prelungit poate duce în cele din urmă
la probleme de sănătate pe termen lung, probleme cum ar ﬁ bolile coronariene sau
tulburările mentale.
La nivel organizațional, stresul se manifestă prin creşterea absenteismului, o
calitate slabă a muncii prestate, reducerea tonusului moral, diminuarea performanţelor
profesionale şi creşterea ﬂuctuaţiei de personal. Costurile băneşti sunt, de cele mai
multe ori, enorme. HSE estima că, în Regatul Unit al Marii Britanii, bolile relaţionate
cu stresul duc la pierderi de 6.5 milioane de zile muncite pe an, iar în bani aceste
costuri se ridică la 370 milioane lire sterline pentru organizaţii şi circa 375 miliarde
lire sterline la nivel de ţară.
Luând în considerare aspectele menţionate, prevenirea stresului ocupaţional
este beneﬁc atât pentru angajaţi, cât şi pentru sănătatea organizaţiei, beneﬁciind
astfel sistemul de afaceri în sine. Cu toate acestea, multe organizaţii consideră că
nu pot face nimic pentru a preveni stresul la locul de muncă. De altfel, 53% din
respondenţii studiului realizat de Industrial Society consideră că deşi stresul este o
problemă, nu este una căreia ne putem adresa în mod proactiv. Potrivit HSE, aceste
credinţe sunt total eronate. Angajatorii se pot angaja în acţiuni menite să prevină
stresul în organizaţiile lor.
Majoritatea instrumentelor de evaluare a stresului ocupațional evaluează
gradul de acord sau dezacord cu aﬁrmațiile care descriu surse ale stresului de la
locul de muncă. În contrast, JSS adresează întrebări privind severitatea stresorilor
speciﬁci aşa cum sunt ei percepuţi de angajaţi, şi cât de des ﬁecare stresor a fost trăit
în utimele 6 luni. Prin evaluarea severităţii percepute şi frecvenţei ﬁecărui stresor de
la locul de muncă, JSS aduce în plus, în măsurarea stresului ocupaţional, distincţia
dintre stare şi trăsătură, care s-a dovedit a ﬁ critică în cercetările privind evaluarea
emoţiilor şi a personalităţii (Spielberger, 1983, 1988, Spielberger & Vagg, 1999).
„Calitatea vieţii” este un concept multidimensional ce tratează aspecte
care ţin de contextul în care o persoană trăieşte, plecând de la condiţiile de viaţă
obiective, bunăstarea subiectivă, până la percepţiile referitoare la societate. Astfel,
calitatea vieţii este o sumă a percepţiilor subiective ale unui individ în legătură cu
poziţionarea lui în societate, implicând standarde personale şi aşteptări de nivel
economic (ﬁnanciar), cultural, ﬁzic (absenţa durerii, mobilitatea), social (relaţiile
interpersonale, comunicarea, rolurile sociale) şi politic (Organizaţia Mondială a
Sănătăţii - World Health Organisation - WHO, 1993).
Interesul la nivelul organizațiilor faţă de sănătatea angajaților a devenit
pregnant odată cu conştientizarea importanţei resurselor umane pentru îndeplinirea
eﬁcientă a obiectivelor şi pentru rezistenţa pe o piaţă în continuă competiţie şi
dezvoltare. Sub procesul de globalizare, au loc schimbări rapide la nivel tehnologic,
legislativ, profesional, al comunicării, ce asigură o evoluţie puternică şi beneﬁcă.
Însă, astfel se schimbă şi condiţiile de lucru, presiunea devine mai mare, cantitatea
38

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

MANAGEMENT STRATEGIC EDUCAȚIONAL
şi complexitatea informaţională cresc, îndeplinirea sarcinilor presupunând eﬁcienţă
şi viteză mai mari în realizarea sarcinilor (Guest, 2002). Sunt afectate atât sănătatea
angajaţilor, cât şi mediul social în care aceştia activează. Procesul muncii devine mai
complex, luându-se în considerare aspecte mai profunde precum mediul de lucru,
recompensele, feedback-ul pozitiv, comunicarea, starea de bine a angajatului, aspecte
care inﬂuenţează statutul organizaţiei în termeni de performanţă şi productivitate.
Totodată, lipsa sănătăţii la nivelul personalului a adus şi aduce costuri ridicate ﬁrmei,
datorate cheltuielilor medicale (tratamente, concedii plătite, salarii compensatorii),
în ţările dezvoltate acestea ajungând chiar la 12-15% din PIB.
Termenul de „psihologie a sănătăţii” (Matarazzo, 1980) este introdus ca ramură
a psihologiei ce reuneşte mai multe domenii interesate de conceptul de sănătate,
precum: ştiinţele socio-umane – psihologie, antropologie şi sociologie, şi ştiinţele
naturale –, medicină clinică, sănătate publică şi imunologie. Din această perspectivă,
sănătatea apare ca ﬁind determinată de factori biologici, psihologici, dar şi sociali.
Starea de sănătate poate ﬁ evaluată calitativ prin analiza stării de bine, aceasta
din urmă având câteva criterii în funcţie de care poate ﬁ analizată.
Starea de bine ţine de factori precum existenţa unor relaţii pozitive cu ceilalţi,
de acceptarea de sine, de gradul de autonomie şi control asupra vieţii, de existenţa
unui sens şi ţel în viaţă şi de dorinţa de dezvoltare personală. Astfel, se poate spune
că o personalitate cu trăsături imunogene pozitive, împreună cu un sistem de relaţii
sociale solid şi cu un background biologic puternic (factori genetici şi dobândiţi) pot
menţine starea de sănătate optimă.
De altfel, „starea de sănătate ﬁzică şi psihică a unei comunităţi reprezintă cel mai
relevant indicator asupra gradului său de cultură şi civilizaţie: este măsura potenţialului
său de supravieţuire şi dezvoltare” (Cristea, 2001, pag. 443). Această viziune poate
ﬁ aplicată şi cadrului organizaţional, în care relaţiile şi procesele urmează dinamica
unei societăţi. În opinia lui Meyer (1940), sănătatea este puternic relaţionată cu
viaţa socială a unui individ. Astfel, mediul social poate declanşa sau vindeca stresul,
insecuritatea, calitatea vieţii, „neexistând boli, ci doar bolnavi” (Cristea, 2001, pag.
443). Autorul enumeră şi descrie factorii socio-organizaţionali care pot inﬂuenţa
negativ starea de sănătate. În primul rând, este vorba de birocratizarea excesivă
a instituţiilor, ce are ca principal efect depersonalizarea generatoare de anxietate,
stres şi epuizare ﬁzică şi psihică. Apoi, dezorganizarea şi lipsa de coerenţă, împreună
cu existenţa unui stil de conducere nepotrivit cu organizaţia, duc la un grad ridicat
de insecuritate şi lipsă de motivaţie la nivelul angajaţilor, factorul purtând numele
de entropie organizaţională. Motivaţia şi performanţele, dar şi apariţia conﬂictelor
inter-personale şi afectarea moralului ţin şi de climatul în care indivizii îşi desfăşoară
activităţile. Într-o organizaţie slab structurată, în care locul de control şi moralul sunt
afectate, apar neîncrederea în viitor, sentimentul de nesiguranţă şi alienarea socială
(Cristea, 2001).
Psihologia organizaţională analizează efectele sănătăţii ocupaţionale,
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axându-se în special pe modul de conducere (suportul managerial, feedback-ul) şi
pe caracteristici ale posturilor (program, stabilitatea locului de muncă, gradul de
autonomie a angajatului). Prezenţa suportului managerial în organizaţie este un
factor beneﬁc pentru starea de bine a angajaţilor.
La nivel internaţional, au fost înﬁinţate organizaţii care promovează şi
protejează sănătatea şi siguranţa în muncă a angajaţilor. Printre cele mai importante
se numără: Organizaţia Mondială a Muncii (International Labour Organisation –
ILO), Asociaţia Internaţională de Asigurare Socială (International Social Security
Association - ISSA), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (World Health Organisation
- WHO), Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (United Nations Development
Programme - UNDP), Comisia Internaţională de Sănătate Ocupaţională
(International Commision on Occupational Health - ICOH). Printre organizaţiile
non-guvernamentale (ONG-uri) se numără ICOH – Japonia, Asociaţia Internaţională
de Igienă Ocupaţională (International Occupational Hygiene Association - IOHA) –
Italia, Asociaţia Internaţională de Ergonomie (International Ergonomics Association
- IEA) – Australia. Aceste organizaţii implică atât managerii şi specialiştii în politici
ocupaţionale, cât şi angajaţii şi reprezentanţii acestora în activităţi care vizează
asigurarea condiţiilor optime de lucru şi a sănătăţii ocupaţionale.
„Declaraţia de la Geneva” din 1994 atrăgea atenţia asupra faptului că
dezvoltarea în ţările angajate în acest proces este ameninţată de stagnare datorită
diminuării populaţiei, în urma accidentelor de muncă (o sută de milioane de răniţi şi
două sute de mii de decedaţi pe an). În „Declaraţia de la Seul” din iunie 2008, au fost
discutate, de exemplu, efectele accidentelor şi bolilor profesionale şi consecinţele
pozitive asupra mediului de lucru, productivităţii şi dezvoltării sociale şi economice
pe care le poate avea optimizarea stării de sănătate.
Primul studiu referitor la calitatea vieţii în Europa a fost realizat în 2004 şi
publicat în 2006 de către Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de
Viaţă şi de Muncă. Studiul a tratat diferenţele de la nivel economic, social şi cultural
din statele membre ale Uniunii Europene (UE), reprezentând un instrument prin care
se puteau identiﬁca şi reduce inegalităţile la nivel de coeziune economică şi socială.
Chestionarul European de Calitate a Vieţii (din engleză European Quality of Life
Survey - EQLS) a fost aplicat în 28 de ţări şi a analizat trei dimensiuni: condiţiile
de viaţă obiective, starea de bine subiectivă a locuitorilor şi percepțiile despre
societate (calitatea societăţii). Rezultatele în ceea ce priveşte România au fost sub
media europeană. Astfel, gradul de ocupare a forţei de muncă în 2004 era de 58%,
mai mic decât în restul UE, 34% ﬁind reprezentat de lucrători agricoli. Cu toate
acestea, angajaţii lucrau un număr mai mare de ore, uneori având două locuri de
muncă; conform studiului programul de lucru este inﬂexibil, iar protecţia referitoare
la numărul de ore lucrate este redusă; perspectivele de promovare în carieră lipsesc.
Efectele generate de aceste situaţii sunt sentimentul de nesiguranţă, insatisfacţie,
stres şi sentimentul de inferioritate şi inutilitate profesionale. De asemenea, 16%
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dintre cei care lucrează au o stare proastă de sănătate, iar la nivel de satisfacţie faţă
de viaţă, două treimi din populaţie au o viziune pozitivă asupra viitorului.
Starea de bine psihologică
Starea de bine este o sumă a percepţiilor pozitive faţă de calitatea vieţii
personale, ce presupune o evaluare cognitivă, dar şi afectivă (Russell, 2008).
Pentru individ, starea de bine reprezintă un subiect ce poate ﬁ abordat din mai
multe perspective. La o întrebare legată de starea de bine, o persoană răspunde de
cele mai multe ori: „În general, sau din ce punct de vedere?”. Acordând atenţie unor
întrebări şi răspunsuri utilizate zilnic şi banale uneori, putem observa faptul că starea
de bine ţine atât de mulţumirea sau liniştea oferită de locul de muncă şi contextul
profesional în general, dar şi de aspecte ale vieţii personale. Aici, se poate schiţa
un triunghi al perspectivelor care se completează reciproc, dar care sunt afectate
în momentul în care una dintre ele are de suferit. Astfel, pentru ca individul să
funcţioneze la un nivel cât mai apropiat de echilibru, este nevoie ca starea de bine să
se regăsească atât în viaţa profesională cât şi în cea personală, împreună cu percepţia
faţă de propria persoană.
Starea de bine ocupaţională ţine de starea de bine emoţională şi de o
funcţionare pozitivă. Include percepţia (reprezentarea) asupra fericirii, satisfacţia
faţă de viaţă în general şi echilibrul dintre emoţiile pozitive şi cele negative. Starea
de bine psihologică şi socială implică „binele psihologic” (care ţine de: dezvoltare
personală, scop în viaţă, auto-acceptare şi sentimentul de control asupra mediului
în care activăm) şi nivelul social (interrelaţionare, interacţiune cu mediul: coerenţă
socială, recunoaştere şi acceptare socială). Atunci când munca depusă în cadrul
unei organizaţii capătă sens şi valoare pentru individ, starea de bine rezultată din
aceste activităţi și conduce la o mai bună performanţă. De multe ori, starea de bine
subiectivă/ psihologică (din engleză „well-being”) ţine atât de evenimentele ce au loc
în cadrul locului de muncă, dar şi de cele de la nivel social. Munca oferă sens vieţii
şi generează satisfacţie prin nevoia de dezvoltare personală pe care o îndeplineşte.
Astfel, are beneﬁcii (interacţiune, suport social, activităţi provocatoare, recunoaştere
socială) ce ajută la atingerea unei bunăstări generale.
Pentru angajator, este de maxim interes ca acele costuri şi resurse consumate
pentru angajare şi instruire să ﬁe utilizate eﬁcient; pentru obţinerea de performanţe şi
eﬁcienţă, promovarea stării de bine în organizaţie este vitală.
Contextul optim de lucru ar trebui să conţină, în viziunea lui Warr (1987,
apud Russell, 2008), autonomie, claritate sau lipsa ambiguităţilor, oportunitatea de a
folosi competenţele profesionale ale indivizilor, existenţa unor scopuri stabilite din
afară şi securitatea psihică. Henry (2004, apud Russell, 2008) adaugă şi promovarea
unei culturi organizaţionale deschise, suportul din partea supervizorilor, feedback-ul,
strategiile de motivare şi responsabilizarea angajaţilor. Toate aceste caracteristici ţin
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în esenţă de stilul managerial transformaţional şi de existenţa unui suport social solid
(emoţional, instrumental, informaţional sau evaluator). Acest context este unul ideal
care oferă angajaţilor şansa de a-şi atinge maximumul profesional, existând astfel
beneﬁcii reciproce.
Politica de resurse umane din cadrul M.A.I. pentru a avea angajaţi
sănătoşi
Stabilind sănătatea şi starea de bine psihologică a angajaţilor ca obiectiv, se pot
utiliza politici privind cariera şi postul pentru a obţine o mai bună adaptare persoanăpost şi pentru a realiza o dezvoltare personală şi profesională ulterioară. În toate
organizaţiile în care personalul este un factor important, aceste politici pot ﬁ adecvate.
Astfel de politici pot ﬁ aplicate, pe cât de mult posibil, într-un mod individualizat,
pentru a proﬁta la maxim de talentele şi motivele individuale ale ﬁecărui angajat.
Acest lucru se aplică şi la job design.
În acest context, vom lua în discuţie, pe scurt, ﬁecare din următoarele
intervenții:
- selecţia;
- politica privind cariera;
- rotirea pe post sau înlocuirea (din engleză, Job rotation şi replacement);
- proiecte noi, anii sabatici;
- disponibilizări;
- training şi coaching;
- design-ul muncii.
Selecţia
Organizaţia poate utiliza procedura de selecţie pentru a crea un punct de
plecare optim pentru noii angajaţi în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine
psihologică. Ceva similar se aplică la procedurile de evaluare pentru angajaţii care
lucrează deja pentru organizaţie. În ambele cazuri, acest lucru implică interviuri,
teste psihometrie şi forme de auto-evaluare, precum o autobiograﬁe. În mod obișnuit,
selecția şi evaluarea se referă la abilități determinante şi potențiale pentru dezvoltarea
ulterioară. Dar, din punctul de vedere al sănătăţii şi bunăstării există mai multe
opțiuni.
Un punct important în determinarea necesităţilor de training, precum şi a
intereselor personale şi a preferinţelor, pentru a putea descoperi modul în care se vor
dezvolta ulterior. De asemenea, este important să existe o imagine a atitudinii acestora
faţă de muncă, colegi şi organizaţie: ce doresc; ce îşi permit şi ce îşi impun să facă.
Acest lucru se aplică şi pentru a aﬂa dacă o persoană se încadrează în organizaţie,
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chiar şi atunci când nu există nicio intenție pentru a dezvolta cultura pură a clonelor.
O altă parte a procedurii este stabilirea modului în care persoanele fac faţă
modiﬁcărilor şi stresului, precum şi cel de evaluare a vulnerabilităţilor speciﬁce
în acest domeniu. Pe lângă chestionarea privind evenimentele critice, acest lucru
poate ﬁ făcut şi prin crearea unor situaţii de evaluare speciﬁce, în care candidaţii sunt
observaţi în timp ce sunt expuşi unor surse de stres relevante.
Toate acestea implică faptul că, în timpul procedurii de selecţie, contactul real
cu candidaţii este necesar şi acest lucru nu înseamnă doar să ﬁe aplicate nişte teste.
Selecţia este pur şi simplu mult prea importantă pentru identitatea organizaţională şi
poziţia competiţională: este de preferat ca organizaţia să aibă proprii experţi, care pot
juca un rol decisiv în cadrul acestei proceduri.
În Ministerul Afacerilor Interne, ca principală componentă a Sistemului
de Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională, având în vedere domeniul de
activitate, procedurile de selecție a polițiștilor sunt strict reglementate prin prevederi
legale dar și prin norme interne (ordine de ministru).
Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, instituie la art. 8 regula potrivit căreia profesia de polițist poate ﬁ
exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate în condițiile legii
și care, conform art.10 alin. 1 lit. B, este aptă din punct de vedere medical, ﬁzic si
psihic. Veriﬁcările privind starea de sănătate medicală, ﬁzică şi psihică sunt efectuate
de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne conform art. 20 alin.1
lit. d din Ordinul ministrului nr. 665 din 2004 privind unele activități de resurse
umane în unitățile M.A.I.
Regulile mai sus menționate își regăsesc aplicabilitatea la nivel instituțional
prin normele de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante în Ministerul Afacerilor Interne.
Politica privind cariera
Pentru ca angajaţii să se poată dezvolta, într-un mod optim, atât în ceea ce
priveşte propriile necesități, talente şi valori, cât şi în ceea ce priveşte obiectivele
organizaţionale, organizaţia încearcă să întâmpine necesităţile individuale de training
şi să dezvolte talente individuale într-un mod în care poate beneﬁcia şi organizaţia.
Interesul organizaţional constă în păstrarea personalului performant, optimizând
motivaţia şi rezultatele, şi dezvoltându-l din punct de vedere profesional, astfel
încât să poată ocupa, în viitorul apropiat, poziţii-cheie în organizaţie. Acest lucru
implică posibilitatea ca angajaţii să îşi poată pregăti, în timp, viitori paşi în carieră.
Coaching-ul, mentoring-ul – şi anume o formă de coaching efectuată de colegi mult
mai experimentaţi – şi trainingul (vom reveni la training mai târziu) pot ﬁ foarte utile.
De asemenea, înseamnă că, din când în când, părţile implicate studiază atent
actualele opţiuni, abilităţi şi necesităţile de training ale angajatului. Acest lucru poate
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consta în interviuri periodice privind subiecte precum progres individual, probleme,
aşteptări, opţiuni, stare de bine, necesităţi de training, elemente privind cariera etc.
Este, de asemenea, extrem de important ca angajatul să efectueze un studiu din
interior a misiunii organizaţionale, a viziunii şi a politicilor ce reies. Doar în acest
moment, este posibilă creionarea carierei personale în mod proactiv.
Totodată, se impune precizat faptul că, în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, regulile de promovare în carieră sunt stabilite prin Ghidul Carierei care
creează cadrul general atât pentru stabilirea dezideratelor personale de dezvoltare a
carierei dar mai ales pentru realizarea priorităților instituționale.
Rotirea pe post sau înlocuirea
Rotirea pe post, schimbarea posturilor, din când în când, ca un element
structural al politicii privind personalul, pot contribui la dezvoltarea profesională.
Ca atare, este o parte normală a programelor „trainee management”. Mai mult,
poate ajuta la prevenţia problemelor ce reies din prestarea aceleiași activităţi timp
prea îndelungat. Un avantaj suplimentar este că, dacă este necesar, persoanele pot ﬁ
angajate într-un mod mult mai ﬂexibil deoarece competenţele lor sunt îmbunătăţite.
Rezultatele sunt mari atunci când posturile diferite sunt oarecum relaţionate: de
multe ori, schimbarea de dragul schimbării nu are niciun sens şi nu este motivantă.
De asemenea, pentru anumite tranziții, training-ul on-the-job sau anumite traininguri speciﬁce pot ﬁ necesare.
Schimbarea postului pe o bază mult mai accidentală, spre exemplu cu un post
cu un alt ritm şi alte cerințe, ajută uneori la obţinerea unui raport mai bun angajatpost, spre exemplu atunci când postul este prea diﬁcil sau nu mai oferă suﬁciente
provocări. Un alt motiv ar putea ﬁ acela că o persoană nu este suﬁcient de populară
într-un departament şi doreşte să înceapă în altă parte.
Cu toate acestea, speciﬁcul organizatiei – Ministerul Afacerilor Interne – și
mai ales acela al personalului analizat, polițist, funcționar public cu statut special,
conform prevederilor Legii nr. 360/2002, cu modiﬁcările si completările ulterioare,
creează reale diﬁcultăți pentru punerea în aplicare a unei astfel de acțiuni în contextul
în care stabilitatea pe post precum și modiﬁcarea raporturilor de serviciu având
la bază acordul polițistului sunt principii de bază în acest domeniu. Poate o nouă
abordare atât legală, cât și conceptuală a statutului polițistului va putea deschide
calea spre o posibilitate de implementare a unei astfel de intervenții.
Disponibilizările
Din motive diferite, organizaţiile şi angajaţii individuali trebuie, uneori, să
meargă în direcţii diferite. În acest caz, este deseori – în special, în cazul unei angajări
pe termen lung – înțelept să se investească în capacitatea de angajare a angajatului
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prin oferirea unor programe de training speciﬁce sau prin investirea în mod diferit în
viitorul profesional şi prin ajutarea angajaţilor să găsească un post în alt loc. Atunci
când concedierea este inevitabilă, organizaţia, general vorbind, trebuie să acționeze
astfel încât persoanele direct implicate experimentează, pe cât posibil, cât mai puţină
suferinţă şi neajunsuri. Acest lucru este o simplă chestiune de decenţă faţă de aceşti
angajaţi. De asemenea, oferă un semnal important personalului ce este în continuare
angajat. O abordare atentă poate preveni apariţia sentimentului de vină, pierdere a
încrederii în organizaţie şi demotivaţie, aşa numitul sindrom al supravieţuitorului.
Activitatea Ministerului Afacerilor Interne nu a fost foarte des afectată de
acțiuni de disponibilizare a personalului în contextul în care, în ultimii ani, resursa
umană a instituției a fost marcată de deﬁcit. Cu toate acestea, în anul 2011, ca urmare
a unor constrângeri bugetare, și Ministerul Afacerilor Interne a fost pus în situația
unei reorganizări masive și de a renunța la aproximativ 10.000 de angajați. Având în
vedere statutul funcției publice a angajaților ministerului, au fost aprobate și aplicate
măsuri transparente de selecție a personalului, dar și de reconversie profesională sau
protecție socială.
Un număr important de polițiști a fost afectat de procesul de reorganizare, prin
punerea acestora la dispoziția unităților reorganizate în vederea susținerii unor probe
de selecție și testare a cunoștințelor profesionale.
Impactul acestor măsuri, ca și factor de stres ocupațional, va putea face obiectul
unui studiu separat, ale cărui rezultate să ﬁe ulterior diseminate.
Training şi coaching
Pentru a promova sănătatea şi starea de bine psihologică angajaţilor, pot ﬁ
utile diferite tipuri de programe de coaching şi training pentru angajaţii individuali.
Şi aici rezultatele sunt determinate de gradul în care programul este construit pe
dorinţele şi necesităţile angajaţilor. Aşadar, participarea trebuie să ﬁe întotdeauna
bazată pe înţelegere sau pe o cerinţă venită din partea angajatului implicat.
Trainingul poate ﬁ, pur şi simplu, direcționat către conținutul postului, inclusiv
programe ergonomice de training sau chiar poate consta într-o formă de educaţie
generală pentru a pregăti o persoană pentru un pas în carieră. Totuşi, poate ﬁ vorba
şi despre abilităţi sociale şi creştere personală. În principiu, toate aceste tipuri de
educaţie trebuie să ﬁe accesibile angajaţilor de toate vârstele, inclusiv persoanele
cele mai în vârstă. Să studiem pe scurt următoarele programe:
- Training „personal effectiveness or assertiveness”;
- Training „time-management”;
- Training „self-management and employability”;
- Training „stress management”.
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Training „Personal Effectiveness or Assertiveness”
Programele de training „personal effectiveness or assertiveness” se axează pe
tratarea într-un mod mai performant a problemelor şi cerinţelor clienţilor, superiorilor
sau colegilor. Obiectivele pot ﬁ:
- refuzarea beneﬁciarilor, superiorilor sau colegilor (sau evitarea aﬁrmaţiei
„da, într-adevăr” pentru unele proiecte pentru care nu avem timp);
- păstrarea priorităţilor şi limitelor;
- contracararea sarcinilor distrubatoare;
- explicarea dilemelor şi imposibilităţilor proprii;
- tratarea stereotipurilor;
- tratarea situaţiilor de supărare şi prevenirea conﬂictelor inutile.
Managementul timpului
Programele de managementul timpului se axează pe formularea unor obiective
clare şi realiste şi pe stabilirea priorităților (important/neimportant; urgent/mai puţin
urgent), precum şi pe etape, grupuri şi sarcini. Acest lucru permite persoanelor să
se dedice lucrurilor cu adevărat importante, să delege şi să nu irosească timpul cu
activităţi irelevante. În primul rând, este vorba despre conştientizarea lucrurilor cu
adevărat importante. Mai mult, cursanții învață despre cauzele ce duc la irosirea
timpului şi pun în practică o serie de metode pentru minimizarea acestora..
Self-Management and Employability
Cursurile de „self-management and employability” se axează pe crearea unor
opţiuni pentru angajaţii de diferite vârste să devină mai eﬁcienţi, motivaţi şi creativi
în posturile lor, în carieră şi în viaţa ulterioară. Acest lucru va conduce la o ghidare
mai eﬁcientă a vieţii şi carierei unei persoane. În astfel de programe de training,
cursanții determină temele de bază, motivele şi talentele. Apoi stabilesc obiective
pentru diferite domenii din viaţă şi învaţă cum să întocmească şi să execute planuri
pentru a realiza aceste obiective. Un rezultat suplimentar al unui astfel de program
poate consta în capacitatea de a face faţă schimbărilor: cursanţii învaţă să facă faţă
schimbărilor într-o manieră „standardizată”. Acest lucru le conferă o mai mare
inﬂuenţă asupra modului în care schimbarea are loc, un mod pe care ei să îl accepte.
Managementul stresului
Programele de training privind managementul stresului se axează pe abordarea
stresului şi prevenţia stresului (spre exemplu Schabracq & Cooper, 2001). Rezultatele
sunt parţial similare cu acelea ale programelor de instruire pentru manageri. Mai
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mult, astfel de programe pot avea ca obiectiv următoarele rezultate:
- luarea unor pauze pentru recuperare, reﬂectare şi planiﬁcare;
- un stil de viaţă mult mai sănătos;
- ținerea unui jurnal de stres pentru a avea o opinie detaliată a surselor stresului şi
a reacțiilor la stres;
- urmărirea supozițiilor unei persoane, supoziții ce fundamentează reacțiile la stres;
- dobândirea anumitor cunoștințe privind managementul timpului şi planiﬁcarea;
- dobândirea anumitor abilităţi privind eﬁcienţa personală şi tehnici de tip „stoparea
gândurilor”
- dobândirea anumitor cunoștințe şi abilităţi, în una sau mai multe modalităţi,
pentru a avea liniște mentală, modalităţi precum tehnici de respirare, exerciții de
relaxare, fantazii ghidate, alergarea etc.);
- aplicarea „liniştii mentale”, precum: relaxare, recreere sau concentrare; punerea
de întrebări („focusare”);
- automotivarea precum şi stabilirea de obiective proprii;
- învăţarea de metode pentru pregătirea sarcinilor diﬁcile.
La nivelul Poliției Române a fost implementat Proiectul BIA - Crearea unui
centru de excelență pentru pregătirea profesională inițială și continuă, pe linia
managementului stresului profesional și a competențelor în tactica tragerii, pe baza
transferului de inovație de la partenerii străini, ﬁnanțat prin Programul Comisiei
Europene de Învățare pe tot parcursul vieții, subprogramul Leonardo Da Vinci.
Principalele activități în cadrul acestui proiect sunt:
- Dezvoltarea cercetării cu scopul de a stabili modelul de management al
stresului profesional si noi tactici de tragere în cadrul Poliției Române.
- Crearea cadrului operațional privind managementul stresului profesional
și utilizarea armamentului din dotare, pe baza experienței si a bunelor practici ale
țărilor partenere, cadru care va sta la baza activității Centrului de excelență.
- Cursuri de formare, pentru profesori/instructori și agenți de poliție, în cadrul
Centrului de Excelență, cu scopul de a instrui agenții de poliție români să facă față
activităților care implică intens stresul profesional și utilizarea armelor din dotare.
- Exerciții practice cu un simulator de tragere pentru profesori/instructori și
agenți de poliție.
- Elaborarea unui ghid anti-stres pe baza rezultatelor și documentelor obținute
de-al lungul proiectului. Ghidul conține măsuri privind modul de a preveni tulburările
psihice, de a oferi suport și recuperare psihologică pentru personalul Poliției Române
pentru a face față activităților care implică un intens stres profesional si utilizarea
armelor din dotare.
Redesign-ul muncii
O altă problemă importantă este crearea şi recrearea postului, astfel încât
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acesta să ﬁe în concordanţă cu ceea ce angajaţii individuali pot şi sunt dispuşi să
facă. Pentru a preveni stresul, aceste posturi trebuie să menţină angajaţii motivaţi,
să muncească eﬁcient, să se dezvolte şi să nu se izoleze. Există principii şi metode
diferite ale job redesign pentru a îmbunătăţi toate posturile în cadrul unei organizaţii
conform principiilor standardizate. Deşi aceste principii pot ﬁ importante ca linii
generale (consultaţi capitolul 20), este de preferat de construit job redesign conform
necesităţilor indivizilor implicaţi. Acesta este, din nou, un exemplu de bună
comunicare. Exemplele direcțiilor pentru job redesign diversiﬁcă posturile mult mai
mult (pentru a preveni oboseala sau uzarea ﬁzică) sau le completează, permițând o
mai mare autonomie şi oferind mult mai multe oportunităţi pentru interacţionarea
socială.
În Ministerul Afacerilor Interne, anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi ori
de câte ori se produc schimbări semniﬁcative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi
responsabilităților posturilor, condiţiilor speciﬁce de muncă sau cerinţelor posturilor,
se va proceda la analiza lor şi, după caz, la modiﬁcarea ori completarea şi aducerea
acestora la cunoștința ocupanților posturilor, pe bază de semnătură, conform
prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului nr. 665 din 2004 privind unele activități de
resurse umane în unitățile M.A.I. .
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INTELLIGENCE ECONOMIC
Dr. Marius SEBE1
Rezumat
Sfârşitul războiului Rece a favorizat creșterea sectorului economic, în
detrimentul celui militar, speciﬁc lumii bipolare și conﬂictului ideologic care
au caracterizat secolul al XX-lea.
Acest aspect a determinat o reproﬁlare a priorităţilor serviciilor de
intelligence, în urma căreia rolul şi importanţa intelligence-ului economic
au fost reconsiderate. În economia globalizată, statele sunt forţate să acorde
atenţie deosebită propriilor interese economice şi să identiﬁce modalităţi de
protejare şi promovare a acestora. Intelligence-ul economic este unul dintre
principalele instrumente la care statele recurg pentru a asigura securitatea
economică.
Cuvinte-cheie: intelligence
competivitate, avantaj competitiv

economic,

strategie,

economie,

decizie,

ECONOMIC INTELLIGENCE
Abstract
The end of Cold War favored the growth of economic sector, to the
detriment of military one, speciﬁc to bipolar world and ideological conﬂict
that characterized the twentieth century. This aspect had led to a reorientation
of the priorities of intelligence services, after which the role and importance
of economic intelligence community have been reconsidered. In the globalized
economy, states are forced to pay attention to their economic interests and to
identify ways to protect and promote them. Economic intelligence is one of the
main tools that states are using to ensure economic security.
Keywords: economic intelligence, strategy, economy, decision, competitivity,
competitive advantage
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Introducere

P

entru a înţelege conceptul şi domeniul intelligence economic, trebuie să
parcurgem ierarhia conceptuală şi funcţională din care acesta este parte
integrantă, printr-o incursiune mai degrabă epistemologică decât pragmatică. Pentru
a ajunge la un nivel de practică de excelenţă este necesară stabilirea coordonatelor
teoretice, indiferent ce domeniu ori disciplină abordăm.
În contextul schimbărilor rapide care au loc în plan internaţional, produse de
fenomenul globalizării, securitatea economică a devenit o componentă esenţială a
securităţii naţionale, evoluţie care s-a manifestat şi prin creşterea nevoii de intelligence
economic, utilizat ca instrument strategic în competiţia globalizată la nivelul statelor.
Sesizând aceste transformări importante, în 1997, James Brander considera că “pe
măsură ce se va avansa de la o eră a geopoliticii la una a geoeconomiei, statele vor
trebui să depună eforturi mai mari pentru a răspunde dimensiunilor economice ale
vechilor şi noilor ameninţări la adresa securităţii”.2 Având în vedere interdependenţele
dintre globalizare, geoeconomie, competitivitate şi securitate economică, este
necesară prezentarea acestora în scopul delimitării intelligence-ului economic ca
parte a sistemelor de susţinere a deciziilor strategice ale statelor-naţiune.
Geoeconomie
Conceptul a fost avansat pentru prima dată de expertul american în geopolitică,
Edward Lutwak3, potrivit căruia geoeconomia reprezintă „menţinerea vechilor
rivalităţi dintre naţiuni, utilizând mijloace economice în locul celor militare”4 şi
„măsoară progresul, luând în considerare performanţele unui produs pe piaţă în
locul focalizării pe avantajele forţei armate”5. Edward Lutwak a realizat în acest
fel o conexiune între geopolitică şi economie, războiul economic devenind parte a
realităţilor economice.
La începutul anilor 1990, pe măsură ce a devenit tot mai evident că economia
este domeniul în care se vor concentra şi derula confruntările dintre state, Pascal
Lorot, editor al revistei franceze Geoéconomie, a deﬁnit termenul ca ﬁind „analiza
strategiilor economice ale ţărilor, vizând protejarea economiilor naţionale prin
deţinerea unor tehnologii cheie sau cucerirea unor segmente de piaţă în plan
internaţional, cu privire la producţia sau comercializarea unui produs sau set de
2

Brander, James A. (1997) „The Economics of Economic Intelligence”, disponibilă la adresa: http://strategy.
sauder.ubc.ca/brander/papers/Economics%20of%20Economic%20Intelligence%201997.pdf, [accesat la data de
05.03.2014]
3
de origine română
4
Spanish Institute for Strategic Studies (2014) „Strategic Dossier 162 B – Economic Intelligence in a Global
World”, p.10, disponibil la adresa www.ieee.es/en/documentos/cuadernos-de-estrategia/, [accesat la data de 03,
11.03.2014].
5
Luttwak, Edward. The Endangered American Dream: How to Stop the United States from Becoming a Third
World Country and How to Win the Geo-economic Struggle for Industrial Supremacy. New York: Simon & Schuster,
1993.
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produse sensibile, care conferă deţinătorilor săi (stat sau companii interne) anumite
puteri şi contribuie la consolidarea puterii socio-economice a acestora”6. Pe măsură
ce era geoeconomiei se va dezvolta tot mai mult, statele vor ﬁ nevoite să acorde tot
mai multă atenţie dimensiunilor economice ale ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale, mai ales a celor noi.
Securitate economică
Securitatea economică este o componentă a securităţii naţionale, reﬂectânduse în securitatea militară, politică şi culturală a unui stat. Aceasta reprezintă abilitatea
de a urmări interesele politice, militare sau socio-culturale prin folosirea politicii
economice, sau de a urmări interesele economice folosind instumentele militare,
politice sau sociale ale politicii7. In realitate, securitatea naţională nu poate exista fără
securitatea economică, aceasta ﬁind componenta fundamentală ce asigură existenţa,
supravieţuirea şi obţinerea avantajului competitiv pentru orice entitate statală. In
acest context, securitatea economică reprezintă menţinerea acelor condiţii necesare
pentru îmbunătăţirea continuă şi pe termen lung a productivităţii muncii şi capitalului
social. În consecinţă, aceasta vizează creşterea nivelului de calitate a vieţii cetăţenilor
unei naţiuni, inclusiv menţinerea unui mediu de afaceri corect şi dinamic favorabil
inovării, investiţiilor interne şi externe, precum şi creşterea economică susţinută”8.
Intelligence-ul economic poate ﬁ aici un element important de obţinere a securităţii
economice prin informarea decidenţilor şi liderilor industriilor cu privire la aspecte
ce țin de evaluarea stării industriilor naţionale şi a industriilor interne, care au nevoie
de investiţii sau reorganizare. De asemenea, securitatea ecnomică mai poate ﬁ
obţinută şi prin măsurarea competitivităţii industriilor din alte ţări9, dar mai ales prin
construcţia sistemică a unei arhitecturi de intelligence economic la nivel naţional,
fără de care statul nu poate să îşi asigure securitatea economică şi implicit securitatea
naţională.
În funcţie de interesele politice, militare, sau socio-culturale, ﬁecare ţară îşi
deﬁneşte securitatea naţională şi implicit elementele acesteia. Securitatea economică,
din perspectivă americană, aşa cum a fost deﬁnită de C. R. Neu şi Charles Wolf Jr. în
anul 1994, reprezintă „abilitatea de a proteja sau de a promova interesele economice
ale SUA în faţa evenimentelor, evoluţiilor sau acţiunilor care pot ameninţa sau bloca
aceste interese”. Neu şi Wolf Jr. au completat că aceste provocări sau obstacole pot
ﬁ de origine externă sau internă, intenţionate sau accidentale, ori consecinţe ale
activităţii umane sau ale forţelor naturii.
6

Lorot, P. (2000) La geoeconomie, nouvelle grammaire des rivalites internationales, disponibil la adresa http://
www.afri-ct.org/IMG/pdf/lorot2000.pdf., [accesat la data de 17.02.2014].
7
Alting Von Geusau, Frans Alphons Maria, Jacques Pelkmans, and Gunnar Adler-Karlsson. National Economic
Security: Perceptions, Threats, and Policies. Tilburg, the Netherlands: John F. Kennedy Institute, 1982, p.50-51.
8
Potter, Evan H. Economic Intelligence & National Security. Ottawa: Carleton University Press, 1998.
9
Luong, Minh A, “The Challenges of Economic Intelligence”, în Johnson, Loch K. Handbook of Intelligence
Studies. London: Routledge, 2007, p.163
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Se remarcă modul în care cei doi autori descriu factorii de care depind
securitatea economică, respectiv „abilitatea SUA de a modela mediul economic
internaţional aşa cum doreşte – de exemplu jucând un rol important în stabilirea
regulilor care guvernează relaţiile economice internaţionale şi prin folosirea
mijloacelor economice pentru a inﬂuenţa politicile (economice sau de alt tip) ale
altor ţări”10. Deci, securitatea economică capătă valenţe sporite într-o strategie de
securitate naţională, dar mai ales în politicile şi implementările de ordin strategic şi
tactic la nivelul instituțiilor publice, private şi sociale din cadrul unui stat.
Intelligence economic
Ca demarcare temporală, una dintre cele mai recunoscute orientări asupra
conceptului este cea a “părintelui” intelligence-ului strategic, Sherman Kent11. În
accepţia sa, ştiinţa socială care solicită un volum mare de informaţii, cu scopul de a
împiedica dezechilibrele provocate de un eveniment neprevăzut deﬁneşte termenul
“intelligence”.
Cu alte cuvinte, acesta considera intelligence drept acele informaţii de bază
în apărarea intereselor naţionale de securitate, elaborarea unei strategii în acest sens
şi gestionarea ameninţărilor la adresa securităţii statelor. De asemenea, autorul arăta
că intelligence-ul strategic este “o cunoaştere care asigură bunăstarea naţională, care
presupune luarea unor decizii la cel mai înalt nivel civil şi militar”12. De altfel, Kent
este primul autor care descrie componentele intelligence-ului strategic, între care și
componenta de intelligence economic. ...
Conceptul anglo-saxon „intelligence economic” a fost dezvoltat la sfârşitul
anilor 1960 în Statele Unite ale Americii, un rol important avându-l cartea lui Harold
Wilensky „Organizational Intelligence: Knowledge and Policy in Government and
Industry”, în care a fost introdus acest termen (Fougy, 2012). Ulterior, în anii 1980,
conceptul “intelligence economic” a fost structurat şi promovat de Michael Porter în
SUA şi de Steven Dedijer în Suedia (Juillet, 2010). Astfel, lucrărilor lui Porter le-au
fost atribuite introducerea intelligence-ului economic în curricula managementului
(Harbulot şi Baumard, 1997, p. 5).
Intelligence-ul economic nu este un concept uşor de deﬁnit. Sensul
şi semniﬁcaţia practică a intelligence-ului economic derivă din noua ordine
geoeconomică. În prezent, intelligence-ul economic este practicat de companii,
bănci, state, agenţii guvernamentale şi organisme regionale, şi chiar de comunităţi de
state (Fougy, 2012), devenind pentru companii la fel de important ca marketingul sau
ca activitatea de cercetare și dezvoltare (Harbulot şi Baumard, 1997, p. 7).
În înţelegerea intelligence-ului economic, principala diﬁcultate provine din
10

Neu, C. R., and Charles Wolf. The Economic Dimensions of National Security. Santa Monica, CA: RAND, 1994.
Directorul Departamentului Estimărilor Naţionale de Intelligence din cadrul Agenţiei Centrale de Informaţii a
Statelor Unite ale Americii
12
Kent, Sherman. 1949. Strategic Intelligence for American Foreign Policy, New York: Princeton University Press.
11
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confuzia întreţinută de termenii: intelligence economic şi spionaj (Raportul Carayon,
2003), respectiv de folosirea alternativă a termenilor business intelligence, spionaj
industrial, spionaj economic, intelligence comercial şi intelligence economic13. Acest
aspect a determinat mai mulţi autori să abordeze problema şi să expună diferenţele
între respectivele concepte.
În acest sens, Loch Johnson distinge conceptul business intelligence de
intelligence-ul economic, în funcţie de modalitatea de acţiune a structurilor
guvernamentale de intelligence. Astfel, business intelligence se referă la practica
comună prin care o companie colectează informaţii despre altă companie, fără
implicarea structurilor guvernamentale, ﬁind strict o chestiune de “afacere contra
afacere”. Dacă informaţiile sunt culese în urma unei acţiuni acoperite, prin activităţi
operative speciﬁce, utilizând surse secrete umane, termenul general acceptat este cel
de spionaj economic sau industrial.
În viziunea lui Johnson, spre deosebire de business intelligence, intelligenceul economic implică structurile guvernamentale, şi are două dimensiuni. Prima,
intelligence-ul microeconomic (denumit şi spionaj microeconomic/ intelligence
comercial/ spionaj industrial), activitate în care structurile guvernamentale se
angajează în colectarea de informaţii în numele unui sector de afaceri, constituind
astfel un parteneriat afacere-guvern în competiţie cu companiile rivale străine. Cea
de a doua dimensiune, intelligence-ul macroeconomic (spionajul macroeconomic)
este realizat de structurile guvernamentale, care se concentrează pe informaţiile
economice globale şi pe activităţile menite a servi interesele strategice ale naţiunii 14.
Philippe Clerc realizează delimitarea intelligence-ului economic în funcţie de
nivelul de aplicare – organizaţii/ stat –, semnalând că, pe de-o parte, este un concept
bine stabilit, bazat pe tehnicile şi metodele formalizate iniţial de mari companii
americane şi britanice pentru a-şi stabili strategiile competitive și. pe de altă parte,
că acesta a luat treptat şi forma unui concept implementat de către state, unele
adoptându-l ca politică naţională (Clerc, 1998).
Într-o catalogare a intelligence-ului economic, bazată pe analiza acestuia,
aşa cum este practicat la nivel de companie, Clerc descrie conceptele de business
intelligence și intelligence competitiv drept termeni dezvoltați în marile corporaţii
anglo-americane, în special în Statele Unite ale Americii, care au creat în anii 1960
departamente de intelligence de marketing, bazate pe modelul intelligence-ului
militar din Al Doilea Război Mondial şi începuturile Războiului Rece. Intelligenceul competitiv s-a dezvoltat gradual, între 1970 şi 1980, în corporaţii precum Motorola
şi IBM, ﬁind azi o disciplină practicată şi predată drept competitive intelligence sau
business intelligence. Potrivit lui Clerc, termenul intelligence competitiv a câştigat
teren în SUA, datorită confruntării concurenţiale dure dintre principalele corporaţii
13

Johnson, Loch K. Secret Agencies: U.S. Intelligence in a Hostile World. New Haven: Yale University Press, 1996,
p.147.
14
Johnson, Loch K. Secret Agencies: U.S. Intelligence in a Hostile World. New Haven: Yale University Press, 1996,
p.148.
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americane în cadrul pieţei interne. McGonagle şi Vella evidenţiază diferitele
forme ale termenului competitive intelligence folosite la sfârşitul anilor 1980
(business intelligence, corporate intelligence, competitive information, commercial
intelligence), precizând că majoritatea practicienilor au adoptat ulterior termenul
competitive intelligence. Cu toate acestea, autorii susţin existenţa a cel puţin alte patru
tipuri diferite de intelligence, pe care le-au încadrat ca subcategorii ale competitive
intelligence – strategic intelligence, competitor intelligence, technical intelligence şi
market intelligence15.
Similar, în lucrarea „Controversies in Competitive Intelligence: The Enduring
Issues”, Craig Fleisher prezintă o serie de argumente pro şi contra menţinerii folosirii
termenului competitive intelligence în detrimentul altora. Totodată, menţionează
existenţa unor variaţii ale termenului care sunt folosite alternativ sau în combinaţie cu
competitive intelligence, cele mai frecvente ﬁind: business intelligence, competitor
intelligence, knowledge management, market intelligence, marketing research, and
strategic intelligence16.
În timp ce practicienii francezi folosesc termenul intelligence economic atât
la nivelul ﬁrmelor, cât şi la cel statal (prin generalizarea indusă de sintagma “actori
economici” din deﬁniţia formulată de Martre), cei din spaţiul anglo-saxon delimitează
intelligence-ul la nivelul ﬁrmelor (business intelligence/ competitive intelligence) de
cel statal, de intelligence economic (intelligence macro/ micro economic).
Deﬁniţii ale conceptului intelligence economic
În acest articol, vom aborda intelligence-ul economic din perspectiva
dimensiunii sale macroeconomice, axat pe servirea intereselor strategice ale
statului, atât ca instrument al securităţii economice, cât şi ca resursă pentru creşterea
competitivităţii unei naţiuni. Însă, pentru înţelegerea evoluţiei şi aplicabilităţii
extinse a intelligence-ului economic, vom prezenta şi deﬁniţii formulate la nivel de
organizaţii.
Evan Potter consideră că intelligence-ul economic reprezintă acele informaţii
economice relevante din punct de vedere politic sau comercial, incluzând date
tehnologice, ﬁnanciare, comerciale şi informaţii guvernamentale, a căror dobândire
de către interese străine poate, ﬁe direct sau indirect, să susţină productivitatea
relativă sau poziţia competitivă a economiei ţării de provenienţă a organizaţiei
care colectează aceste informaţii”.17 Mai mult, Potter precizează situaţia în care
colectarea de intelligence economic devine o preocupare de securitate: atunci când
culegerea acestor informaţii poate dezavantaja economic ţara vizată prin periclitarea
15

McGonagle, John J., and Carolyn M. Vella. The Internet Age of Competitive Intelligence. Westport, CT: Quorum,
1999, p. 2-3.
16
Fleisher, Craig S., and David L. Blenkhorn. Controversies in Competitive Intelligence: The Enduring Issues.
Westport, CT: Praeger, 2003, p. 72-87.
17
Potter, Evan H. Economic Intelligence & National Security. Ottawa: Carleton University Press, 1998.
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locurilor de muncă, a cercetării şi dezvoltării, investiţiilor, productivităţii relative,
competitivităţii sau creşterii economice18.
Pentru Christian Harbulot, intelligence-ul economic însumează “toate
operaţiunile de monitorizare a mediului concurenţial: supraveghere, protecţie,
manipulare a informaţiei și inﬂuenţă. Harbulot semnalează antagonismele culturale
care caracterizează problematica intelligence-ului economic, respectiv “trecerea de
la o cultură ermetică la o cultură deschisă a informaţiei și trecerea de la o cultură
individuală la o cultură colectivă a informaţiei” (Harbulot, 1992).
Philippe Baumard caracterizează intelligence-ul economic la nivelul unei
ﬁrme ca ﬁind „nu numai o artă a observării, ci şi o practică defensivă şi ofensivă
a informării, despre care se presupune că face conexiuni între o serie de domenii,
în scopul deservirii în condiţii cât mai bune a obiectivelor tactice şi strategice ale
ﬁrmei” (Baumard, 1991, pp. 13-29).
Jan Goldman descrie intelligence-ul economic la nivel statal drept “colectarea
şi producţia de intelligence extern referitor la dezvoltarea, producţia, forţa de muncă,
ﬁnanţele şi taxele sistemului economic al unei naţiuni, precum şi la distribuţia şi
consumul de bunuri şi servicii” (Goldman, 2006, p. 47).
Într-o deﬁniţie care poate ﬁ extinsă de la nivelul unei ﬁrme până la cel al unui
stat, Besson şi Possin apreciază că intelligence-ul economic este “arta de a detecta
ameninţările şi oportunităţile”, prin coordonarea culegerii, sortării, depozitării,
validării, analizei şi diseminării informaţiilor strategice utile către cei care au nevoie
de acestea (Besson, Possin, 1996, p. 15).
Christian Marcon şi Nicolas Moinet deﬁnesc intelligence-ul economic
prin conceptul de gestionare strategică care încearcă valorizarea globală a relaţiei
pertinente organizaţie-mediu, prin intermediul unui intelligence colectiv şi continuu
al informaţiilor deschise caracteristice acestei relaţii (Marcon și Moinet, 2011).
În accepţiunea comună a lui Dupre, Duhard şi Gualinoun, intelligence-ul
economic este “instrumentul care sprijină decizia bazată pe informaţie” – considerată
o resursă strategică pentru organizaţie, având ca obiectiv “reducerea gradului de
incertitudine în ceea ce priveşte luarea deciziilor” (Dupre, Duhard, Gualino, 1996).
Cu aceeaşi perspectivă a importanţei strategice a informaţiei, Philipe Kislin deﬁnește
intelligence economic ca ﬁind “controlul şi protecţia informaţiei strategice, în scopul
facilitării adoptării, de către utilizator, a deciziei optime” (Kislin, 2007).
În poﬁda varietăţii de deﬁniţii, distingem ca element comun al majorităţii
acestora folosirea informaţiei obţinute prin intelligence economic în adoptarea
deciziilor strategice sau, aşa cum sintetiza foarte bine Arthius “, intelligence-ul
economic nu se rezumă la simpla strângere de informaţii, la analiza şi diseminarea
informaţiei utile dezvoltării entităţii care o deţine, ci înglobează deﬁniţia strategiei
determinate prin cunoaşterea informaţiei pertinente şi transpunerea sa în practică”
(Arthius, 1995).
18

Potter, Evan H. Economic Intelligence & National Security. Ottawa: Carleton University Press, 1998.
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Repere istorice ale intelligence-ului economic
Practicile caracteristice intelligence-ului economic nu reprezintă o activitate
nouă, ﬁind utilizate, într-o formă sau alta, de mii de ani de civilizaţiile vechi, chiar
dacă nu se utiliza conceptul la acea vreme sub denumirea pe care o cunoaştem astăzi.
Istoria ne oferă o serie de exemple care relevă importanţa deosebită a intelligenceului economic şi tehnologic de-a lungul timpului. Cele mai relevante dintre aceste
exemple au fost identiﬁcate în state precum China, Republica Veneţiană, Portugalia,
Franţa, Statele Unite ale Americii şi Japonia.
Mai înainte de toate, multe dintre lucrările de specialitate evocă Biblia, în care
se precizează că Moise a trimis anumiţi spioni pentru a „cerceta ţinutul” de lângă
Sinai. Aceştia au descris oraşele, precizând elemente de apărare (oraşele de mari
dimensiuni erau împrejmuite de ziduri) și au furnizat detalii referitoare la calitatea
terenului, oferind astfel elemente speciﬁce intelligence-ului economic19.
Un alt exemplu provine din China, în urmă cu peste 1500 de ani, unde o prinţesă
chineză a furnizat viermi de mătase unui indian şi i-a dezvăluit secretele producerii
de mătase20. Tot în China, preotul iezuit francez, Francois Xavier d’Entrecolles
a memorat procesul producerii porţelanului şi a transmis secretele în Franţa prin
intermediul scrisorilor21.
Republica Veneţină este considerată a ﬁ prima ţară care a utilizat intelligenceul economic în ceea ce privește controlul economic al Mării Mediterane. Veneţienii
transmiteau informaţii către Palatul Dogilor prin intermediul porturilor şi al ﬂotei
lor din Marea Mediterană, în contextul competiţiei dintre oraşele din nordul Italiei
şi Flandra22. De asemenea, în lucrarea “The Mediterranean and the Mediterranean
World in the Age of Philip II”, Fernand Braudel face referire la o reţea de intelligence
realizată de britanici, care acoperea toate sectoarele Mării Mediterane23.
În secolul al XV-lea, sistemul de explorare al Portugaliei a fost bazat pe
managementul strategic al informaţiilor disponibile şi al cunoaşterii necesare
(cartograﬁerea sau construcţia de nave). Prinţul Henry a creat un adevărat centru
de cercetare pentru dezvoltarea şi procesarea informaţiilor, în Sagres, unde au fost
19

Laqueur, Walter. The Uses and Limits of Intelligence. New Brunswick, NJ, U.S.A.: Transaction Publishers, 1993,
Neilson Keith & McKercher B.J.C. (eds.), Neilson, Keith, and B. J. C. McKercher. Go Spy the Land: Military Intelligence in History. Westport, CT: Praeger, 1992, Introduction, p. ix., citaţi în Ioannis L. Konstantopoulos, “Macroeconomic Espionage: Incentives and Disincentives”, RIEAS: Research Paper: No. 143, (June 2010), p.9
20
Robert C. Van Arnam, ‘Business War: Economic Espionage in the United States and the European Union and the
Need for Greater Trade Secret Protection’, North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation,
Fall 2001, pp. 27- 95.
21
STEWART, Phillip. Role of the US Government in Industrial Espionage, The Industrial College of the Armed
Forces, National Defense University, 1994, p. 1
22
Seiglie, C., Coissard, S., Echinard, Y. Economic Intelligence and National Security, în War, Peace and Security,
FONTANEL J., CHATTERJI M. (Eds.), Emerald éditions, p.235-248
23
Braudel, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. Berkeley: University
of California Press, 1995.
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colectate relatările călătorilor. Această strategie a permis Portugaliei să dezvolte hărţi
precise şi complete, pe care un călător nu le-ar ﬁ putut elabora singur.
Franţa reprezintă un alt exemplu important de stat care a recurs consecvent
la intelligence economic pentru obţinerea avantajului competitiv, ﬁind descrisă
drept unul dintre cei mai activi colectori de intelligence economic din lume sau
practicant de frunte al spionajului economic24. Potrivit lui Baumard şi Harbulot, sub
domnia lui Ludovic al XIV-lea, trimişii oﬁciali în regatul Franţei, Angliei şi Spaniei
apelau la colectarea sistematică a informaţiilor de ordin economic, politic, social şi
strategic pentru a-şi informa monarhul cu privire nu doar la forţele inamice, ci şi la
economie25. Mai mult, în secolul al XVII-lea, pentru a reabilita industria franceză
aﬂată într-o situaţie diﬁcilă, ministrul ﬁnanţelor Colbert a încercat să atragă în
Franţa lucrătorii europeni care aveau unele abilităţi speciﬁce şi să prevină plecarea
muncitorilor francezi în străinătate. O reţea de agenţi identiﬁca şi atrăgea lucrători
cu proﬁluri deosebite. Conform lui Jean-Louis Levet, Colbert a realizat acest lucru
prin intermediul “managementului activelor intangibile”, ceea ce noi numim astăzi
”intelligence economic”26.
Începând cu anul 1981, numirea lui Pierre Marion la conducerea serviciilor
secrete franceze, de către noul preşedinte Francois Mitterand, a condus la o ﬁlozoﬁe
de lucru potrivit căreia spionajul macroeconomic este justiﬁcat şi legitim chiar şi
folosit împotriva aliaţilor Franţei. Marion a îmbunătăţit capacităţile SDECE (Serviciul
de Documentare externă şi Contraspionaj) de colectare şi analiză a intelligence-ului
economic, ﬁnanciar, industrial şi ştiinţiﬁc, iar în 1982 l-a redenumit DGSE (Direcţia
Generală pentru Securitate Externă). Printre priorităţile serviciilor secrete franceze
se regăsea şi îmbunătăţirea intelligence-ului economic, tehnologic şi industrial,
alături de îmbunătăţirea intelligence-ului referitor la Blocul Estic şi expunerea
spionilor ruşi din Franţa27. La mijlocul anilor 1990, premierul Edouard Balladur a
ajuns la concluzia că Franţa nu va putea câştiga războiul economic doar cu ajutorul
spionajului economic, şi a decis implementarea modelului japonez, care pune accent
pe sursele deschise28. În 1994, Henry Martre, unul din promotorii intelligence-ului
economic în Franţa, a realizat raportul intitulat „Intelligence économique et stratégie
des entreprises”, care, printre altele, propunea:
- evaluarea potenţialului existent al competenţelor şi reţelelor de informaţii la
scară naţională şi regională;
24

Luong, Minh A. The challenges of economic intelligence în Johnson, L. K. (2007). Handbook of intelligence
studies. London: Routledge, pag.164
25
Harbulot, C. & Baumard, P., 1997. Perspective historique de l’intelligence économique. Revue d’intelligence économique,p.4, disponibil online www.ege.fr/download/16.perspective_historique.pdf, [accesat la data de
05.03.2014].
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Levet, Jean-Louis. L’intelligence economique. Mode de pensée, mode d’action. Economica. Coll. “L’intelligence
economique”, 2001
27
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75, No.1, Jan. / Feb. 1996, p. 109
28
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- deﬁnirea structurilor şi a mijloacelor necesare de dispunere în reţea şi
instituirea de proceduri comune.
Martre a descris intelligence-ul competitiv drept o precondiţie elementară pentru
eﬁcienţa strategică a unei organizaţii şi performanţa economică a unei ţări. În acelaşi
an, guvernul francez a autorizat serviciile de intelligence să-şi extindă operaţiunile
de colectare de intelligence economic şi industrial29, şi a înﬁinţat Comisia pentru
Competitivitate şi Securitate economică, reprezentând nucleul sistemului francez de
informaţii economice30. În urma recomandărilor Comisiei “Intelligence-ul Economic
şi Strategia Corporaţiilor”, prezidată de Henry Martre în cadrul Comisariatului
General al Planiﬁcării, în 1997 Franţa a înﬁinţat Şcoala de Răboi Eonomic (École de
Guerre Économique - EGE), care instruieşte studenţii într-o gamă largă de discipline
de intelligence, oferind diplome în intelligence economic31. Ulterior, după apariţia
Raportului Carayon – “Intelligence competitiv, competitivitate şi coeziune socială”
(2003), premierul Raffarin a lansat o nouă politică publică strategică de intelligence
competitiv, şi a numit un înalt oﬁcial guvernamental responsabil de strategia naţională
de intelligence competitiv - în funcţia de Înalt Responsabil însărcinat cu Intelligenceul Economic, înlocuită, la 17.09.2009, cu cea de Director Interdepartamental pe
probleme de Intelligence Economic32.
În ceea ce privește situaţia din Statele Unite ale Americii, în noiembrie 1776,
prima organizaţie de intelligence americană, “Committee of Secret Correspondence of
the Continental Congress”, l-a însărcinat pe William Carmichael să culeagă informaţii
în Europa cu privire la aspectele economice de interes major pentru noul guvern al
SUA. Carmichael (deghizat ca negustor) a trimis o scrisoare din Amsterdam, în care
raporta că temerile privind o eventuală aprovizionare cu tutun ucrainean a pieţei
europene nu sunt întemeiate, deoarece calitatea acestuia este mult sub cea a tutunului
american33. De asemenea, este esenţial să punctăm înﬁinţarea în Statele Unite ale
Americii, în timpul Primului Război Mondial (1914-1918), a unei agenţii condusă
de John Foster Dulles, având ca sarcină colectarea şi analiza informaţiei economice,
precum şi existenţa unor companii private (“Inquiry”) specializate în colectarea de
intelligence economic, la serviciile cărora apelau guvernanţii34.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), Consiliul de
Război Economic din Statele Unite ale Americii avea ca sarcină studierea economiei
japoneze şi analizarea principalelor produse de bază35. Un alt exemplu este furnizat
29

B. Raman, “Economic Intelligence,” South Asia Analysis Group Papers, February 1999, citat în Johnson, L. K.
(2007). Handbook of intelligence studies. London: Routledge, pag.164
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de istoricul Walter Laqueur, potrivit căruia agenţii (OSS) aveau ca sarcină să “aﬂe
nu doar dispoziţiile militare ale inamicului, dar şi date despre traﬁcul de tungsten
şi diamante, producţia de rulmenţi, livrările de minereu de ﬁer din Suedia către
Germania şi alte subiecte asemănătoare36”.
Pe perioada Războiului Rece (1947- 1989), caracterizată de confruntarea dintre
cele două alianţe conduse de SUA şi URSS, intelligence-ul economic a fost folosit ca
armă între Est şi Vest, respectiv ca resursă de dezvoltare a competitivităţii naţionale
în concurenţa dintre statele occidentale. Uniunea Sovietică a recurs la intelligenceul economic în special pentru a obţine componente tehnologice industriale din SUA
şi Europa de Vest, atât prin exploatarea surselor deschise, dar şi înﬁinţând structuri
dedicate obţinerii de intelligence tehnologic şi ştiinţiﬁc prin spionaj macroeconomic,
cu rezultate deosebite37. În poﬁda succesului operaţiunilor de spionaj ale URSS,
acestea nu au reuşit să elimine decalajul dintre Uniunea Sovietică şi Occident, şi nici
să prevină colapsul acesteia, beneﬁciile aduse ﬁind neutralizate de viziunea limitată
combinată cu rigiditatea economică şi de rezistenţa la inovare38.
La nivelul Comunităţii de Informaţii a SUA, problemele economice
internaţionale au căpătat importanţă treptat, începând de la mijlocul anilor 1950, deşi
activitatea era concentrată asupra evoluţiilor militare şi politice globale, în special a
celor din URSS39. CIA a fost foarte implicată în colectarea şi analiza intelligenceului economic, deţinând cea mai mare concentrare de experţi analişti în domeniul
economiei internaţionale40, însă intelligence-ul economic reprezenta doar 10% din
activitatea agenţiei41. Principalele surse de intelligence economic ale CIA erau,
în ordinea importanţei, sursele deschise şi rapoartele secrete. De altfel, OSINT-ul
referitor la URSS a evoluat de la o sursă modestă la principala sursă de intelligence,
potrivit estimărilor în anii 1950 între 75%-90% din totalul cunoaşterii economice,
ştiinţiﬁce şi geograﬁce despre Blocul Sovietic ﬁind bazată pe analiza materialelor
provenite din surse deschise42.
De asemenea, în ceea ce priveşte folosirea intelligence-ului economic pentru
dezvoltarea competitivă a economiei, Japonia reprezintă unul dintre exemplele cele
mai relevante. În 1920, în efortul de a creşte competitivitatea propriei ţări şi pentru
a cuceri noi pieţe de desfacere, liderii săi se întâlneau cu regularitate, făceau schimb
dri, Andrew Christopher (eds.), Eternal Vigilance? 50 Years of the CIA, Frank Cass & Co. Ltd, 1997, p.165
36
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37
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de informaţii şi arhivau datele strategice referitoare la pieţele asiatică, americană şi
europeană, unde companiile japoneze stabiliseră primele lor capete de pod (Baumard
şi Harbulot, 1997, p.4).
În aceeaşi perioadă, germanii au recurs la intelligence economic pentru a-şi
reconstrui în secret industria de armament, inﬁltrând tehnicieni militari în companiile
americane pentru a reduce neajunsurile Germaniei din industria aeronautică (Harbulot
şi Baumard, 1997, p. 5).
Spre deosebire de SUA şi Marea Britanie, unde intelligence-ul economic este
un concept bine stabilit, bazat pe tehnicile şi metodele formalizate iniţial de mari
companii pentru a-şi stabili strategiile competitive, Japonia a dezvoltat un model
propriu. În Japonia, relaţia dintre guvern şi mediul de afaceri a fost în mod tradiţional
puternică din cauza contextului istoric şi cultural al ţării43.
Începând din anii 1950, Guvernul japonez a facilitat crearea unui sistem
naţional descentralizat pentru colectarea de intelligence economic, Japonia ﬁind
singura ţară ale cărei servicii de intelligence au fost înﬁinţate având ca scop principal
atingerea unor niveluri ridicate de prosperitate şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă
ale cetăţenilor săi44.
Această caracteristică a informaţiei colective i-a făcut pe unii autori să invoce
modelul cultural japonez sau să vorbească despre rolul culturii în sistemul japonez de
intelligence economic (Martre 1994, pp. 45-49, Porter,1998, p. 59). Diferenţa dintre
serviciile secrete japoneze şi serviciile similare din alte ţări este că operaţiunile de
spionaj ale Japoniei sunt bazate mai puţin pe serviciile secrete formale şi mai mult pe
o reţea extinsă de instituţii din societatea japoneză45.
La sfârşitul anilor 1950, guvernul japonez a înﬁinţat două organizaţii cu
sarcina de a colecta şi analiza intelligence economic: Scientiﬁc Informaţion Centre
– cu misiunea de a disemina către sectorul privat intelligence tehnologic obţinut
din Occident, şi Ministerul Comerţului Internaţional şi al Industriei (MITI), care
a însărcinat Organizaţia Japoneză de Comerţ Exterior (JETRO) cu colectarea
intelligence-ului economic46.
Cea mai mare parte a intelligence-ului este colectată de companiile nipone în
coordonare cu MITI. Multinaţionalele japoneze deţin mari organizaţii corporatiste
de intelligence, care colectează intelligence politic şi economic. Potrivit estimărilor,
85%-90% din intelligence-ul colectat de Guvernul japonez şi industria japoneză este
intelligence economic47. Unii autori descriu capacităţile de colectare de intelligence
ale companiilor japoneze drept „un vast sistem extern de colectare a informaţiilor,
43
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pe care le transmit sediilor centrale unde analişti de intelligence le transformă în
produse de intelligence”48.
Intelligence economic în prezent
În secolul al XX-lea, dezvoltarea intelligence-ului economic statal a fost
marcată de contextul istoric, ﬁind folosit ca instrument atât pentru expansiunea
economică, dezvoltarea industrială, asigurarea accesului la resurse, cât şi pentru
identiﬁcarea capacităţilor industriale şi a stadiului dezvoltării tehnologice a inamicilor
(în timpul celor două conﬂagraţii mondiale şi, ulterior, în timpul Războiului Rece).
În ceea ce priveşte colectarea de intelligence economic, există diferenţe evidente
între practicile timpurii şi natura organizată a intelligence-ului economic modern.
Practic, toate serviciile naţionale de intelligence colectează o formă de intelligence
economic, marile puteri economice ale lumii extinzându-şi foarte mult capacităţile în
acest sens începând din anii 199049.
Aşadar, cu toate că trăim într-o lume din ce în ce mai globalizată, intelligenceul economic nu s-a dezvoltat uniform din punct de vedere geograﬁc, doar o serie de
naţiuni reuşind să evolueze şi să implementeze sisteme de intelligence economic,
aşa cum s-a observat în capitolul anterior. Cauzele acestui progres sunt determinate
de factori politici şi culturali, ceea ce explică cel puţin în parte practicile şi succesul
diferit al disciplinei intelligence economic în state precum Statele Unite ale Americii,
Suedia, Germania, Canada, Franţa sau Japonia50.
Prezenţa, în topul economiilor competitive, a statelor care au reuşit să
implementeze sisteme naţionale de intelligence economic nu este întâmplătoare.
Acele naţiuni care au implementat intelligence-ul economic în sistemul decizional
naţional, realizând importanţa acestuia pentru menţinerea şi creşterea competitivităţii
şi protejarea intereselor economice proprii sunt statele cu economii puternice,
competitive şi recunoscute pentru inovarea tehnologică.
Utilitatea intelligence-ului economic în determinarea strategiilor la nivel
naţional a fost subliniată și de profesorul universitar Philippe Baumard, prin
evidenţierea legăturii directe dintre intelligence-ul economic şi competitivitatea
statelor, în contextul trecerii de la geopolitică la geoeconomie. Astfel, Baumard
consideră intelligence-ul economic factorul cheie al competitivităţii naţionale şi
abilitatea folosirii cunoaşterii ca bază a avantajului economic. Acesta susţine că
avantajul competitiv al naţiunilor stă în abilităţile acestora de a gestiona cunoaşterea
48
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strategică pentru administraţiile, industriile, oamenii, bogăţia economică şi bunăstarea
socială51. Importanţa strategică a intelligence-ului economic este evidenţiată şi de
analistul Jacques Baud, care îl deﬁneşte drept un instrument profesionist de strategie
şi management pentru statele şi companiile din lumea globalizată. Mai mult, Baud52
menţionează existenţa a trei piloni principali pe care se bazează intelligence-ul
economic (analiza informaţiilor strategice, securitatea economică şi inﬂuenţa ofensivă şi activă), încadrându-l astfel în zona deciziilor de importanţă strategică
pentru state.
În lupta pentru obţinerea avantajului competitiv şi a beneﬁciilor economice,
intelligence-ul economic este folosit în mod diferit, unele state recurgând frecvent
la spionajul microeconomic pentru a-şi ajuta ﬁrmele co-naţionale să obţină câştiguri
comerciale pe pieţele internaţionale. Pe de altă parte, state precum SUA, Canada şi
Marea Britanie nu practică susţinerea intereselor economice ale companiilor private
prin intermediul intelligence-ului economic. La nivelul Comunităţii de intelligence
a Statele Unite ale Americii, excepţia este reprezentată de cazurile în care regulile
jocului sunt încălcate (licitaţii trucate, mituirea oﬁcialilor), iar companiile americane
sunt dezavantajate în obţinerea unor contracte externe 53.
Încă din 1995, Samuel Porteous, analist strategic în cadrul Canadian Security
Intelligence Service, invocând practica unor state precum Franţa, Germania şi
Japonia care se implică în susţinerea intereselor economice ale propriilor companii,
reclama necesitatea urmării acestui exemplu de către SUA şi Canada, alternativa
ﬁind eşecul competitiv54.
În cadrul raportului „Annual Report to Congress on Foreign Economic
Collection and Industrial Espionage” din anul 2011, cel mai recent dat publicităţii
de către The Ofﬁce of the National Counterintelligence Executive, se precizează că
spionajul industrial şi colectarea de informaţii economice împotriva SUA reprezintă
ameninţări semniﬁcative şi în creştere la adresa prosperităţii şi securităţii naţionale55.
Raportul face referire la ameninţări generalizate ilustrate atât de state adversare, cât şi
de state partenere, reprezentate de vizarea informaţiilor economice şi a tehnologiilor
de către serviciile de intelligence, companii din sectorul privat, instituţii academice şi
de cercetare şi persoane individuale. Documentul îi nominalizează pe chinezi “printre
cei mai activi şi persistenţi autori în spionajul economic”, acestora ﬁindu-le atribuite
“foarte multe intruziuni prin intermediul reţelelor de calculatoare, însă Comunitatea
de Intelligence a SUA nu a putut conﬁrma responsabilitatea lor”. De asemenea, sunt
51

Baumard, Philippe. Economic Intelligence: it’s culture that matters. “Learned Nations: Seeking National Competitive Advantage Through Knowledge Strategies”, Open Source Solutions, Falls Church, VA: OSS, Noiembrie
1993, p.1.
52
Baud, J. (1997). Encyclopédie du renseignement et des services secrets. Paris: Lavauzelle
53
Johnson, Loch K. Secret Agencies: U.S. Intelligence in a Hostile World. New Haven: Yale University Press, 1996,
p.153-154.
54
Porteous, Samuel. “Economic/Commercial Interests and Intelligence Services” CSIS Commentary No. 59, iulie
1995.
55
http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf

62

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
evidenţiate serviciile de intelligence ruseşti, care “derulează o varietate de activităţi
pentru a colecta informaţii economice şi tehnologie de la ţinte americane”, precum
şi “unii aliaţi şi parteneri ai SUA, care folosesc accesul la instituţii americane pentru
a obţine informaţii economice şi tehnologice sensibile, în principal prin tehnici
HUMINT agresive”.
Baumard a corelat factorul cultural cu dezvoltarea polarizată geograﬁc
a intelligence-ului economic, explicând astfel diferitele stadii de dezvoltare şi
implementare a acestuia la nivelul anumitor state. Însă, dezvoltarea intelligence-ului
economic per se a fost inﬂuenţată şi de un alt factor important, considerat de Baumard
“principala schimbare” de după Războiul Rece, respectiv importanţa căpătată de
sursele deschise. Pentru Baumard, abilitatea de a gestiona cultura deschiderii şi de
a face proﬁt din aşa ceva, “a devenit la fel de importantă precum abilitatea de a
gestiona cultura secretului în timpul Războiului Rece”56.
Este relevant din această perspectivă raportul din anul 1996 al ”Commission
on the Roles and Capabilities of the United States Intelligence Community”, potrivit
căruia aproximativ 95% din analizele pe subiecte economice au avut la bază informaţii
din surse deschise57. Deşi există diferenţe notabile între modul în care intelligenceul economic este implementat şi utilizat de diverse state, cel mai probabil acest
procent este valabil azi pentru majoritatea organizaţiilor, private şi guvernamentale.
Mai mult, ﬁind bazat în mare parte pe informaţiile din surse deschise, intelligenceul economic a fost afectat pe toate palierele sale de evoluţia tehnologiei informaţiei
şi a comunicaţiilor, respectiv de dezvoltarea Internetului şi creşterea fenomenală în
cunoaştere, date şi opinii publicate.
În prezent, structurile guvernamentale de intelligence se confruntă cu
supraîncărcarea cu informaţii, astfel încât principala provocare o reprezintă
organizarea şi procesarea informaţiei, şi mai puţin accesarea acesteia. Devine astfel
tot mai relevantă pentru naţiuni abilitatea folosirii cunoaşterii ca bază a avantajului
economic, orice construcţie sistemică a intelligence-ului economic la nivelul unui stat
ﬁind direct condiţionată de capacitatea acestuia de a gestiona informaţia la nivelul
tuturor structurilor sale şi de a o folosi în determinarea strategiilor şi politicilor.
Concluzii
Disciplina intelligence economic s-a dezvoltat şi a devenit o condiţie sine qua
non a asigurării securităţii economice şi obţinerii avantajului competitiv pentru sfera
publică si privată. Obţinerea şi totodată menţinerea avantajului competitiv pe piaţă
sunt condiţionate de practicarea cât mai eﬁcientă a unui intelligence economic. Acesta
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devine vital pentru supravieţuirea competitorilor pe piaţă. Documentarea, analiza,
proiectarea, elaborarea şi implementarea unui sistem de intelligence economic sunt
necesare atât la nivel organizaţional, dar mai ales la nivel naţional.
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IMPRESII DE LA AL XXI-lea CONGRES
MONDIAL AL PETROLULUI
- Moscova, 15-20 iunie2014 Profesor univ. dr. ing. Marian RIZEA1

Rezumat
Sunt unele evenimente din viaţa oamenilor care nu pot
ﬁ descrise cu intensitatea cu care sunt trăite şi nici redate în
toată complexitatea derulării. Un astfel de eveniment este
participarea, alături de alţi câţiva specialişti români, la cel
de-al XXI-lea Congres Mondial al Petrolului, desfăşurat
în perioada 15-20 iunie 2014 la Moscova, care mi-a oferit
şansa, pentru a doua oară în viaţă, de a lua pulsul unuia
dintre sectoarele energetice de maximă importanţă pentru
dezvoltarea şi funcţionarea societăţii moderne: sectorul petrogazier/gazeifer.

Cuvinte cheie: Congres mondial, petrol şi gaze, ﬁrme specilalizate,
tehnică şi tehnologie, energie.
Abstract :
There are some events in people’s lives that cannot be described with
the intensity with which they are being experienced and can be reproduced
in all the complexity of the events.. One such event is the participation,
along with several other Romanian specialists at the 21 th World Petroleum
CongressMoscow from 15,th to 20,th June 2014, ,which gave me the chance,
for the second time in life, to feel the pulse of one of the energy sectors of the
utmost importance for the development and functioning of modern society: oil
gas sector.

Keywords : World Congress, oil and gas specialized companies, technique
and technology, energy.
1
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1. Un fel de introducere

L

a vârsta mea, nu mai cred în minuni şi nici în lucruri care să mă surprindă....
Când am primit invitaţia de a participa, împreună cu alţi specialişti
români, la cel de-al XXI-lea Congres Mondial al Petrolului de la Moscova (15-19
iunie 2014), recunosc că vestea a egalat în intensitate alte importante repere din viata
mea: admiterea la liceu, bac-ul, facultatea, licenţierea, căsătoria, copiii, „loviluţia”,
obţinerea titlului de doctor, de profesor, editarea cărţilor, nepoţii etc. etc. Îmi doream
să văd capitala imperiului de la răsărit (era o verigă lipsă în bagajul meu cognitiv...)
înca din anii 1975, dar şi să pătrund în cercul informal al unora dintre cei mai
importanţi reprezentanţi ai lumii energetice mondiale. În vacanţa studenţească din
vara anului 1979, o întâmplare fericită mi-a oferit şansa de a participa, la Bucureşti,
la cel de-al X-lea Congres Mondial al Petrolului, o grandioasă manifestare marca
P.C.R., pe suportul unei Românii Socialiste în expansiune economică, pe atunci o
mare putere în domeniul petrolului...
Aşadar, plecarea la Moscova a fost făcută cu avionul prin „spaţiul amintirilor”
legate de tot ce m-a legat de viaţa de petrolist, de la muncitor sondor la inginer, apoi
oﬁţer de contraspionaj economic în domeniu şi în ﬁnal, profesor. Am făcut acest mic
preambul pentru a înţelege mai bine cele ce vor ﬁ prezentate mai jos...

Survolarea periferiei moscovite
2. Sosirea la Moscova
Am plecat din Bucuresti pe 14 iunie, pe o vreme splendidă, în jurul orelor
14:30 şi, după cca două ore, eram pe giganticul aeroport Sheremetievo, întâmpinaţi
de o ploaie scurta de vară şi un curcubeu optimist, după ce survolasem magniﬁca
periferie moscovită. Ca militar rezervist am realizat poziţia strategică de excepţie a
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capitalei ruse, veritabil bastion de apărare în faţa armatelor inamice, înconjurată de
păduri, mlaştini şi o salbă de lacuri, râuleţe şi canale, zona marcată de modernismul
liniilor de comunicaţie (navale, rutiere şi de căi ferate), dar şi a unor vile sau cartiere
de vile de o eleganţă comparabilă cu cele de pe Coasta de Azur, din Elveţia sau din
Anglia.
Drumul de la aeroport până la hotelul Izmailovo Gamma Delta, de cca 45 km,
efectuat în mare parte pe o autostradă cu 4 benzi de circulaţie, pe sens, a străbătut
cartierele periferice destul de îngrijite şi a evidenţiat numeroasele şantiere de
construcţii, inclusiv unele noi tronsoane de autostrăzi... Am observat atunci, dar şi în
timpul celor şase zile de deplasări, cât şi la revenirea spre aeroport, sute de macarale
şi mii de utilaje în funcţiune... Metrourile curate şi elegante care circulau prin staţiile
moscovite cu viteze ameţitoare, transportau zilnic, milioane de oameni: unii către
şi de la locurile de muncă, alţii în vizită, ca turişti... Oameni obişnuiţi, îmbrăcaţi
modest, citind cărţi şi reviste, inclusiv în format electronic, veseli, calmi, normali,
fără excese vocale sau atitudinale, fără cerşetori sau arhicunoscutele mâzgălituri
(graﬁtty), pe pereţii cladirilor...

.
La sosirea pe aeroportul Seremetievo-Moscova
3. Lucrările Comitetului Mondial
Duminică, 15 iunie 2014, în eleganta şi maiestoasa sală de conferinţe a hotelului
Metropol, situat în apropierea Kremlinului şi a Teatrului Mare, s-au desfăşurat
68

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
lucrările World Petroleum Council, ocazie cu care i-am întâlnit pe preşedintele în
exerciţiu, domnul dr. Renato Bertrani, director executiv la Barra Energia Brasilia,
pe viitorul preşedinte, domnul dr. Joszef Toth de la MOL Ungaria, pe preşedinţii
şi membrii delegaţiilor din SUA, R.P. Chineză, Turcia, Brazilia, Norvegia, Marea
Britanie, Canada, India, Iran, Kuwait, Olanda, Germania, Arabia Saudită, Spania,
Franţa, Austria, Uruguai,Venezuela, Vietnam etc., şi bineînţeles, pe cei ai ţării gazdă,
Rusia.

Împreună cu Renato Bertrani

În prim plan, cu dr. Joszef Toth

Cu membrii prezidiului
După parcurgerea paşilor tehnici (prezentarea rapoartelor de către preşedinte
şi vicepreşedinţi), au urmat luările de cuvânt unde, în fraze precise, reprezentanţii
delegaţiilor marilor companii petroliere ale lumii au subliniat progresele tehnice,
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tehnologice, legislative dar şi preocupările pentru protejarea mediului şi direcţiile
de acţiune pentru dezvoltarea energiilor nepoluante, pentru asigurarea unui acces
echitabil tuturor statelor la surse de energie în vederea unei vieţi mai bune. Nu au
lipsit, evident, trimiteri la calitatea condiţiilor de muncă ale petroliştilor dar şi opiniile
despre cheltuieli şi proﬁt. Concluzia a fost aceea că noile tehnologii şi un management
ﬂexibil vor permite încă, ani buni (câteva decenii), supremaţia hidrocarburilor pe
piaţa energetică.
În ﬁnal, s-a trecut la alegerea noului preşedinte care va coordona activitatea
Comitetului/ Consiliului Mondial al Petrolului până în 2017, când, la Istanbul, va
avea loc al XXII-lea Congres al Petrolului. Desi functia putea ﬁ obtinuta cu usurinta
de un roman, conditia ﬁind aceea ca viitorul presedinte să organizeze cel putin trei
intalniri ale membrilor Comitetului/Consiliului într-un interval de 3 ani, votul a fost
dat domnului dr. Joszej Thoth, Ungaria.
Prima zi a lucrărilor s-a încheiat cu reuniunea de la Kremlin, unde primvicepremierul Rusiei, însoţit de înalţi demnitari şi oameni de ştiinţă, a transmis
mesajul preşedintelui Vladimir Putin, ﬁind urmată de un dineu oﬁcial cu program
artistic oferit de actorii Teatrului Mare, unii dintre aceştia reprezentând personaje
reper ale Rusiei: Lenin, Stalin, Hrusciov, Brejnev etc. Puţini participanţi au rezistat
tentaţiei de a nu se fotograﬁa cu „sosiile” acestora.

„Greii” fostei URSS
Luni, 16 iunie, s-a deschis oﬁcial Expoziţia Congresului Mondial al Petrolului
la un complex expoziţional de mari dimensiuni, unde câteva sute de ﬁrme de pe
toate continentele lumii şi-au etalat realizările şi potenţialul tehnic şi tehnologic.
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Un adevărat regal de ştiinţă, tehnică, informaţii, o excelentă ocazie de promovare a
imaginii ﬁrmelor şi statelor de dezvoltare a relaţiilor contractuale. Din păcate, pentru
România, lucrurile au stat cu mult sub aşteptări! Un stand sărăcăcios, organizat
timid pe o latură puţin circulabilă, unde trebuia să faci eforturi pentru a înţelege că
este vorba de România, PRIMA ŢARĂ PRODUCĂTOARE DE PETROL DIN
LUME!!!
Câţiva reprezentanţi ai OMV au făcut tot posibilul să promoveze cu rezultate
maxime imaginea ﬁrmei care se prezenta drept continuatoarea tradiţiilor României
în domeniul petro-gazeifer. Nici încercarea timidă a reprezentanţilor ambasadei
României la Moscova de a face publicitate prin aducerea renumitei sportive Sandra
Izbaşa, nu cred că a avut vreun efect.

În faţa standului României
M-am simţit, ca şi alţi români prezenţi acolo, jignit şi umilit de ignoranţa
autorităţilor şi a celor responsabili de promovarea imaginii României în lume. Dacă
alţii ar ﬁ avut o moştenire istorică precum România în domeniul petrolier, vă asigur
că nu ar ﬁ scăpat ocazia de a arăta întregii lumi și a reaminti ce a însemnat industria
românească în procesul de naştere şi dezvoltare a unuia dintre cele mai importante
sectoare energetice, fără de care dezvoltarea actuală a omenirii, nu ar ﬁ fost posibilă.
Modalitatea de organizare a standului României a fost prost gândită, de parcă
cineva, dinadins, ar vrea ca, despre gloria şi importanţa petrolului românesc, să nu se
mai vorbească! Dealtfel graba cu care, în ultimii 20 de ani, a fost distrusă industria
petrolului în România și înstrăinate resursele țării este mai mult decât criminală. Nu
am văzut la stand decât un pliant cu lucruri puţin importante despre evoluţia industriei
petroliere româneşti, cea care a făcut istorie pe toate meridianele lumii. Specialiştii
UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

71

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
români, de la sondor la inginer, au fost printre cei mai apreciați din lume în cei 157 de
ani de existenţă a industrieipetroliere românești, utilajul, tehnica şi tehnologia ﬁind
exportate pe toate continentele. La stand erau şi alte mărunţişuri, nesemniﬁcative dar
care sigur au costat ceva. Dacă mi-ar ﬁ fost în putinţă, aş ﬁ regizat cam aşa prezenţa
României la Congresul Mondial al Petrolului, Moscova, iunie 2014:
- Aş ﬁ amplasat standul ROMÂNIA, chiar la intrarea în Expoziţie şi aş ﬁ
negociat la sânge cu ruşii, costul...
- Pe un ecran de mari dimensiuni aş ﬁ făcut să ruleze la nesfârşit un ﬁlm
cu momentele-reper din industria petrolieră (de la anunţul oﬁcial din 1857 –
când România a fost înregistrată ca prima ţară cu o producţie de ţiţei de 275
de tone, menţionat în “The Science of Petroleum”, la „hecna cu cal”, „forajul
rotativ” brevetat de genialul inginer Ion BASGAN, care a însemnat pasul decisiv
în revoluţionarea domeniului, sapele cu role şi diamante neegalate ca performanţe,
prevenitoarele de erupţie pentru presiuni înalte, instalaţiile de foraj care au bătut
recordurile mondiale de adâncime şi au „suﬂat” medaliile de aur concurenţilor
americani şi ruşi, platformele de foraj marin sau cercetările specialiştilor români,
recunoscute zeci de ani etc. etc...);
- Ministerul de resort să ﬁ impus ﬁrmelor precum Romgaz, Transgaz, Conpet,
Petrom (ca partener, nu sluga accidentală şi vremelnică a OMV Austria) prezenţa
cu machete şi proiecte de cooperare internaţională şi să ﬁ „invitat” ﬁrmele particulare
precum PETROSTAR SA Ploieşti, CONFIND SA Câmpina, DAFORA Mediaş etc.
să-şi prezinte potenţialul tehnic, tehnologic şi ştiinţiﬁc;
- Un loc special, în cadrul standului ar ﬁ trebuit să-l aibă Universitatea de ”Petrol
şi Gaze”, (UPG) care are, deocamdată, capacitatea de a pregăti specialişti de marcă
în domeniul petrol şi gaze... Câteva sute de exemplare ale recentei excelente cărţi
„Istoria Petrolului Românesc” coordonată de prof. univ. dr. ing. N. N. Antonescu,
eminent rector și rector onoriﬁc al UPG şi ale altor cărţi reper în domeniu ar ﬁ putut
ﬁ distribuite şi ar ﬁ eclipsat cartea domnului Vaghit Alekperov, „Istoria Petrolului în
Rusia”; Am aﬂat că, la Congresul Mondial al Petrolului, au participat si doi profesori
de la UPG Ploiesti (pe care nu i-am intalnit...) si care au „uitat” acasa posterul cu
prezentarea UPG. Mai bine uitau ăa se urce în avion!!!
- Aş ﬁ ales 5-7 studenţi sau elevi câștigatori ai Olimpiadelor Internationale,
vorbitori de engleză, franceză, rusă, germană, chineză, arabă etc., i-aş ﬁ îmbrăcat
în costume naţionale reprezentative româneşti, instruiţi să ofere mostre de ţuică/
palincă şi vinuri româneşti, în sticle personalizate cu tricolorul românesc. Dar, mai
ales, să ofere machete ale utilajului petrolier românesc care, cândva, era printre cel
mai performant din lume. Totodată, as ﬁ lansat provocarea ca primii 10 castigatori
ai olimpiadelor internationale, cât si primii 10 studenti cu medii de 10, din toate
universitatile țării, de stat sau particulare, săr reprezinte România la urmatorul
Congres Mondial al Petrolului sau la activitati mondiale similare...
- Și, nu în ultimul rând, aş ﬁ impus celor trimişi acolo, să ﬁe permanent
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prezenţi pe parcursul celor 3 zile şi să prezinte rapoarte de activitate la revenirea în
ţară, pe baza cărora să se facă analize pertinente. Am înţeles, din discuţiile cu câţiva
colegi, că, la multe dintre congresele anterioare, unii delegaţi, au preferat excursii în
junglă/ desert, vizite în locuri exotice şi au fost mai puţin preocupaţi de îndeplinirea
obligaţiilor de serviciu, deşi statul făcuse unele eforturi ﬁnanciare.
În calitate cetăţean român şi european, plătitor de taxe şi impozite la zi, solicit
premierului României, ministrului de externe şi celui al energiei să reevaluaze
participarea, pe viitor, a reprezentanţilor români la astfel de evenimente pentru o
promovare corectă şi eﬁcientă a imaginii României în lume, mai ales acolo unde
țara noastră a avut și are încă performanțe remarcabile.
Pe parcursul celor trei zile ale expoziţiei, l-am însoţit, împreună cu liceanul
Vlăduţ Neculae şi domnul Adelin Năftănailă, director al SC ANDAVA Group
Ploieşti , pe domnul dr. ing. Pandele Neculae de la OMV-PETROM, care a promovat
proiectul de mentoring „Job Aplication”, destinat tinerilor petrolişti din întreaga
lume. A fost prezentat un poster portabil, cu mesaje ale unor tineri dar şi a două
personalităţi din România: domnul academician Ionel HAIDUC, fost preşedinte
al Academiei Române şi domnul Ovidiu TENDER, CEO Tender Group. Am făcut
sute de fotograﬁi cu reprezentanţii delegaţiilor prezente, iar la schimbul de cărţi de
vizită unde apărea calitatea de profesor asociat la UPG Ploieşti, discuţiile deveneau
palpitante. Cu mare prietenie şi căldură ne-au întâmpinat reprezentanţii ﬁrmelor din
Algeria, Irak, Vietnam, China, Guineea, Venezuela, Turcia, etc., care aveau în staff
persoane cu studii de licenţă şi doctorale în România, la UPG Ploieşti dar şi în alte
centre universitare: Bucureşti, Timişoara, Brasov, Cluj.
Discuţii interesante au avut loc cu reprezentanţii marilor ﬁrme Gazprom,
Lukoil, Chevron, Exxon Mobil, Conoco, Tenariss (unde l-am întâlnit pe prahoveanul
Sorin Bucur, din Câmpina), GDF SUEZ, TOTAL, care au avut prezentări cu totul
excepţionale: ﬁlme demonstrative, machete funcţionale, pliante, etc.

La standul Turciei

Cu reprezentantele GDF SUEZ
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La standul EXXon Mobil

La standul Gazprom

Macheta
CNOOC

instalaţii

petrochimice

Macheta exploatare depozitare titei si
gaze

După amiaza zilei de 16 iunie a fost destinată onorării invitaţiei domnului dr.
Achihito Tembo, preşedintele delegaţiei japoneze care a organizat în sala de protocol
a elegantului hotel NATIONAL (vizavi de Kremlin), o masă festivă în prezenţa
Excelenţei Sale, ambasadorul Japoniei la Moscova, la care au participat cca 200 de
invitaţi de marcă.
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Recepţia organizată de ambasadorul Japoniei, la hotel NAŢIONAL, Moscova

În Piața Roșie

În faţă, la Balşoi Teatr

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

75

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Ismaylovo Kremlin Vodka Museum

Intre Basilica Sf. Basil şi Kremlin

Miercuri dimineaţă, am făcut un tur al Moscovei, iar după-amiază, până
târziu, am participat la Festivalul Tinerilor Petrolişti în ISMAYLOVO KREMLIN
VODKA MUSEUM, despre care ar trebui să scriu un alt articol. O primire de
excepţie, cu luptători şi străjeri, un meniu de o mare diversitate (viţel la proţap,
gustări tradiţionale ruseşti nenumarate, fripturi asortate...), ﬂancate de o duzină de
băuturi ﬁne şi vinuri servite după pofte de ospătari din R. Moldova. A urmat un
spectacol dat de actorii de la Balşoi Teatr, cu balet, lupte, cântece, jocuri, întreceri.
O serie de ateliere manufacturiere de fabricat monede, potcoave, ţesături, sculpturi,
fotograﬁi, au funcţionat până după miezul nopţii. Şampania şi vinurile au optimizat
socializarea dintre cei prezenţi.

Actorii de la Teatrul Mare
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Cu noul presedinte, dr. Jozsef Toth
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Schimb de adrese ruso-române

Carnavalul continuă...

Socializare....

Lângă viţelul la proţap...

Moscova este un oraș frumos. Rusia este o țară a petrolului și, mai ales, a gazelor
naturale. Rolul ei în securitatea energetică îndeosebi a continentului european este
imens. Socializarea, vizitarea expozițiilor și a standelor diferitelor țări au prilejuit o
evaluare interesantă a ceea ce sunt și a ceea suntem noi,cei care ne ocupăm de petrol,
azi. Au fost olucruri cu totul deosebite, dar și mari dezamăgiri mai ales pentru noi,
cei care am fost cândva în primuleșalon al țăriolor petroliere.
Joi, ultima zi a Expoziţiei, a fost la fel de interesantă. După amiază, am vizitat
celebra stradă ARBATSKAYA, un fel de LIPSCANI din Bucureşti şi am făcut unele
cumpărături...
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Pe celebra ARBATSKAYA

Kremlinul

Vineri, 20 iunie, ne-am îmbarcat spre Bucureşti, având în buzunar invitaţia
Turciei de a participa la următorul Congres Mondial al Petrolului, Istanbul 2017.
Participarea la acest congres este încă o experienţă interesantă pe care am
trăit-o în facscinanta lume a petroliştilor.
Ploieşti-România,
25 iulie 2014
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EVOLUTIA CONSTITUTIONALĂ
ŞI LEGALĂ A FUNCŢIEI
PUBLICE
Conf. univ. dr. Mihaela Agata POPESCU1
Abstract
Funcţia publică se constituie într-o instituţie juridică a dreptului
administrativ, ﬁind rezultatul îmbinării doctrinei cu jurisprudenţa şi
reglementarea constituţională şi legală. Dacă ar ﬁ să deﬁnim această
instituţie juridică, am spune că reprezintă „situaţia juridică a persoanei ﬁzice
– învestită, legal, cu atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice
– ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor care formează conţinutul
juridic complex dintre persoana ﬁzică respectivă şi organul care l-a învestit.”2
Fie că se numeşte fonction publique, civil service, öffentlicher Dienst, cu toate
evoluţiile particulare ﬁecărui stat, funcţia publică are acelaşi scop, şi anume,
realizarea serviciului public într-un mod profesionist.
Cuvinte cheie: interes public, funcţionar public european, funcție publică
comunitară locală, funcţie publică naţională , funcţie publică comunitar-europeană,
institutii juridice

CONSTITUTIONAL AND
FUNCTION

LEGAL EVOLUTION

OF PUBLIC

Abstract.
The Public function constitutes a legal institution of administrative law,
the result of joint doctrine and constitutional jurisprudence and legal regulation.
If we were to deﬁne the legal institution, we say that it is „legal situation of
the individual - invested legally responsible in achieving competence of public
authorities - which consists of all rights and duties which form a complex
legal content of the individual concerned and body who invested.” Whether
1

Director al Institutului Internațional pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” (av.agata@yahoo.com )
2
Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p.584
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called fonction publique, civil service, öffentlicher Dienst, although particular
developments to each state public function has the same purpose, namely, the
achievement of public service in a professional manner.
Keywords: public interest, European civil ofﬁcial, public function of the
local community, national public ofﬁce, European Community public ofﬁce, legal
institutions
Aspecte introductive
Noţiunea de funcţie publică este folosită pentru a caracteriza personalul
autorităţilor şi instituţiilor publice, în special, în raport cu angajaţii din sectorul privat
şi pentru a evidenţia regimul juridic diferit aplicabil funcţiei publice. De asemenea,
agentul unei persoane sau salariatul unui organism de drept privat, nu are calitatea
de funcţionar public, chiar dacă serviciul public încredinţat acestor persoane private
este de natură administrativă şi agentul, sau salariatul, participă direct la execuţia sa.
Studiul funcţiei publice presupune analizarea noţiunii de funcţionar public,
prin evidenţierea regimului juridic referitor la metodele de recrutare a personalului,
la modul de desfăşurare a activităţii acestuia şi la drepturile şi obligaţiile speciﬁce.
Acest regim juridic, care determină existenţa funcţionarilor publici, este speciﬁc
funcţiei publice statale, ﬁind derogatoriu de la dreptul care reglementează relaţiile
de muncă din sectorul privat, cărora li se aplică dreptul comun. Deci, putem aﬁrma
că “funcţia publică se impune, ca regulă, drept un regim special de drept public, cu
toate consecinţele ce decurg de aici în ceea ce priveşte dreptul la asociere, dreptul
la grevă, soluţionarea litigiilor ce intră în competenţa instanţelor de contencios
administrativ.”3
Potrivit legii, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi
responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de
putere publică de către administraţia publică centrală şi locală.
Deﬁniţia legală a funcţiei publice se bazează pe teza exprimată constant
în doctrina de drept public care deﬁneşte competenţa unei autorităţi sau instituţii
publice, ca ﬁind un ansamblu de atribuţii stabilite de legea fundamentală sau de
alte legi care conferă drepturi şi obligaţii pentru realizarea în nume propriu, pe baza
prerogativelor puterii publice, a unei anumite activităţi administrative.
Tradiţia, în ţara noastră, este bogată în ce priveşte reglementarea aspectelor
referitoare la funcţia publică. Înainte de a purta denumirea de funcţionari publici,
persoanele care realizau serviciul public erau numiţi dregători. De la prima
reglementare, în sens modern, Regulamentele Organice, până azi, funcţia publică a
cunoscut o evoluţie progresivă, care a îmbogăţit-o.
3
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Notiunea de funcţie publică şi trăsăturile ei
Funcţia publică reprezintă „ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor,
stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de
către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile
administrative autonome”4
Conceptul de funcţie publică este în strânsă corelaţie cu noţiunile de putere
publică, autoritate publică sau organ public, serviciu public şi interes public. Orice
societate organizată în stat se bazează pe prerogativele puterii publice, în vederea
satisfacerii intereselor generale, publice ale societăţii.
În consecinţă, organizarea statală reﬂectă necesităţile ce trebuie satisfăcute
în cadrul sistemului social, iar valorile pe care le realizează autoritatea statală sunt
valori politice, stabilite potrivit speciﬁcului organizării societăţii. Aceste valori
privesc satisfacerea trebuinţelor de interes general, într-un regim de putere publică,
pe baza prerogativelor constituţionale care fac să prevaleze interesul public faţă de
cel privat.
Serviciile publice, indiferent de natura sau forma de organizare, realizează
activităţi proprii potrivit competenţei lor stabilită prin lege. Competenţa unui serviciu
public este strâns legată de funcţia îndeplinită în cadrul organizării statale.
Odată cu diversiﬁcarea funcţiilor statului modern apare necesitatea înﬁinţării
de noi servicii publice. Prin activitatea de legiferare, Parlamentul reglementează
în mod uniform relaţiile sociale dintre membrii societăţii. Serviciul public judiciar
alcătuit din sistemul instanţelor judecătoreşti soluţionează litigiile care apar între
membrii societăţii şi aplică sancţiunile legale celor care încalcă legea.
Pentru satisfacerea intereselor generale de apărare a ordinii publice şi
a securităţii statului, de asigurare a trebuinţelor de instruire, cultură şi sănătate a
populaţiei, precum şi pentru asigurarea condiţiilor materiale de viaţă ale cetăţenilor,
au fost create şi organizate serviciile publice administrative care îşi desfăşoară
activitatea, într-un regim de putere publică, pentru organizarea executării şi executarea
în concret a legilor.
Fiecare autoritate publică sau serviciu public realizează în domeniul lor
de activitate, atributele de putere ale statului prin personalul repartizat pe diferite
structuri, compartimente funcţionale, pe criterii profesionale, pe linii ierarhice şi
pe funcţii. Prin urmare, corespunzător funcţiilor fundamentale ale statului, funcţia
publică statală se realizează pe categorii de funcţii publice, între care există atât
asemănări, cât şi deosebiri.
Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:
i) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
ii) transparenţă;
4

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor
publici*) – Republicare, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 365 din data de 29 mai 2007
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iii) eﬁcienţă şi eﬁcacitate;
iv) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;
v) orientare către cetăţean; vi) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;
vii) subordonare ierarhică.
Aceste principii, unele cu valoare declarativă sau deontologică, au rolul de a
direcţiona şi eﬁcientiza funcţia publică pentru o mai bună deservire a beneﬁciarilor
săi.
Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa la Legea statutului funcţionarilor
publici.
Realizarea funcţiei publice se bazează pe mai multe trăsături speciﬁce. Astfel,
competenţa funcţiei publice este determinată, în mod unilateral, de către autorităţile
publice, prin norme juridice pentru realizarea unui interes general. Atribuţiile
corespunzătoare ﬁecărei funcţii publice se stabilesc pe baza sarcinilor speciﬁce ale
autorităţilor şi instituţiilor publice, cu respectarea principiilor ierarhiei, specializării şi
profesionalizării funcţiei publice. În consecinţă, funcţia publică ﬁind predeterminată
legal, drepturile şi obligaţiile care intră în conţinutul acesteia nu pot ﬁ modiﬁcate,
înlocuite sau suprimate de către titularul funcţiei, dacă legea nu i-a conferit un
asemenea drept. Funcţiile publice au caracter continuu, neputând ﬁ exercitate cu
intermitenţă sau o singură dată în funcţie de situaţia creată. Prin urmare, caracterul
continuu al funcţiei publice, presupune exercitarea acesteia, pe toată durata existenţei
funcţiei publice.
Funcţia publică administrativă are un caracter obligatoriu, întrucât drepturile
şi obligaţiile care alcătuiesc conţinutul acesteia trebuie exercitate în temeiul legii,
iar exercitarea nu reprezintă doar o formalitate sau o posibilitate ce caracterizează
dreptul subiectiv. Atribuţiile funcţiei publice reprezintă pentru funcţionarul public
drepturi şi obligaţii legale pe care le exercită în conformitate cu ﬁşa postului ocupat.
Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire,
iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public. Titularul funcţiei publice
este o persoană ﬁzică legal învestită în funcţie prin actul unilateral de dispoziţie a
autorităţii sau instituţiei publice care realizează atribuţiile ce intră în competenţa
funcţiei publice.
Funcţia publică presupune anumite incompatibilităţi care pot ﬁ de ordin
constituţional sau legal, având menirea de a asigura obiectivitatea şi prestigiul funcţiei.
Fiecare funcţie publică administrativă este stabilită într-o anumită ierarhie care
asigură prin unitatea de structură şi acţiune realizarea atribuţiilor speciﬁce. Ierarhia
funcţiilor publice se stabileşte prin actul de înﬁinţare, organizare şi funcţionare a
autorităţii sau instituţiei publice respective. În baza ierarhiei, funcţionarii publici
ierarhic inferiori sunt obligaţi să se supună dispoziţiilor date în limita şi condiţiile
legii, de către funcţionarii ierarhic superiori. Conţinutul concret al drepturilor şi
obligaţiilor unei funcţii publice individualizate se stabileşte prin ﬁşa postului.
Funcţiile publice individualizate din cadrul unei autorităţi sau instituţii publice
82
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alcătuiesc statul de funcţii al acelei unităţi care se aprobă potrivit legii, în funcţie de
interesele publice ocrotite şi de mijloacele umane şi materiale care pot ﬁ alocate,
pentru satisfacerea interesului public. Statul de funcţii este un act administrativﬁnanciar prin care se stabileşte atât numărul de posturi, nivelul studiilor, gradul de
profesionalizare a funcţionarilor publici, cât şi nivelul de şcolarizare a ﬁecărei funcţii
publice.Totalitatea funcţionarilor publici statutari constituie corpul funcţionarilor
publici.
Evoluţia funcţiei publice
În România, există o bogată tradiţie în privinţa reglementării tuturor aspectelor
referitoare la regimul funcţiei din administraţia de stat. Problema funcţionarilor
publici, a dregătorilor, a constituit întotdeauna o preocupare majoră pentru sistemele
legislative şi de guvernare din evoluţia istorică a României.
În privinţa funcţiei publice, doctrina românească era foarte clară încă din 1904
când a apărut prima ediţie a „Tratatului de drept administrativ” al profesorului Paul
Negulescu. Abia după 20 de ani de la apariţia acestei lucrări fundamentale s-a adoptat
primul Statut al funcţionarilor publici, la 19 iunie 1923 întregit cu Regulamentul
de aplicare din 23 noiembrie 1923, iar în 1940 a fost adoptat Codul funcţionarilor
publici, pentru ca în 1946 să intre în vigoare un nou statut al funcţionarilor publici.
Din 1950, odată cu adoptarea primului Cod al Muncii, şi până în 1999 nu a
existat o lege-cadru a funcţiei publice, manifestându-se o schimbare fundamentală
de concepţie în sensul că funcţionarul public avea acelaşi regim juridic cu salariatul
(regim de drept al muncii).
Potrivit Statutului funcţionarului public, modiﬁcat şi completat prin Legea nr.
161/2003, „funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor,
stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către
administraţia publică centrală şi administraţia publică locală”5.
Pentru cristalizarea sa, funcţia publică europeană a avut ca model funcţia
publică din statele membre, însă s-a dezvoltat respectând speciﬁcul construcţiei
europene. Instituţiile Uniunii Europene aveau nevoie de personal pentru a putea
funcţiona din punct de vedere tehnico-administrativ, astfel, au apărut funcţionarii
publici europeni, profesionişti în realizarea serviciului public european.
În art. 1a din Statutul funcţionarilor din Uniunea Europeană, se aﬁrmă că:
“este funcţionar al Comunităţilor, în sensul prezentului statut orice persoană care
a fost numită în condiţiile prevăzute de prezentul statut, într-un post permanent al
uneia din instituţiile Comunitătii, printr-un act scris al autorităţii împuternicite să
facă numiri a instituţiei în cauză.”6
În ﬁecare stat membru, întâlnim tradiţii ale funcţiei publice, evoluţii mai
5
6

Ibidem
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20080501:RO:PDF
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timpurii sau mai tardive. Menţionăm că primul stat care a adoptat un statut general,
adică un ansamblu de norme juridice referitoare la o categire socio-profesională
distinctă, respectiv a personalului din administraţia publică, a fost Spania, prin Legea
din 1852, urmată de Luxemburg în 1872, Danemarca în 1899, în timp ce România
din anul 1923 a avut primul statul al funcționarilor publici, apoi în anul 1946 un nou
statut, iar în 1999, la 9 ani după adoptarea Constituţiei se adopta statutul funcţionarilor
publici în forma adaptata rigorilor constituționale, modiﬁcată și completată ulterior .
În cadrul Uniunii Europene, primele reglementării apar o dată cu prima
comunitate europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, care până
în 1956, când se adoptă un statut, funcţionarii erau angajaţi în baza unui contract de
drept public, pentru ca în 1965, Tratatul de fuziune să impună reguli comune celor
trei corpuri de funcţionari şi să devină un singur corp.
Cadrul constitutional si legal al funcţiei publice
Constituţiile scrise ale statelor membre prevăd principii ale funcţiei publice,
într-un mod neunitar, dat ﬁind speciﬁcul naţional, precum şi vechimea lor. Având în
vedere aceste principii constituţionale, se poate face distincţie între trei categorii de
state: state ale căror constituţii prevăd competenţa expresă a legiuitorului de a stabili
reguli aplicabile funcţiei publice, state în ale căror constituţii atribuirea competenţei
este implicită, ca efect al supremaţiei legiuitorului, şi state ale căror constituţii
partajează competenţa între legislativ şi executiv.
Astfel, dintre statele ale căror constituţii prevăd competenţa expresă a
legiuitorului de a stabili reguli aplicabile funcţiei publice, menţionăm Danemarca,
Germania, Spania, Grecia, Italia, Portugalia, Suedia, Austria, Finlanda, precum
şi România. În sistemul german al funcției publice, regasim o forta a tradiției cât
și mutațiile intervenite în administrația publică de-a lungul timpului7. În plus,
Constituția Germanieila art.35 alin.(5) conține o dispoziție foarte importantă întrucât
obligă legiuitorul să regmeneteze dreptul funției publice ținând cont de principiile
tradiționale ale funționarului 8 Constituţia Danemarcei, adoptată la data de 5 iunie
1953, stabileşte în articolul 27, alineatele (1) şi (2): “(1) Regulile privind numirea
funcţionarilor publici sunt stabilite prin statut. Nicio persoană nu poate ﬁ desemnată
ca funcţionar public dacă nu este cetăţean danez. Funcţionarii publici numiţi de către
Rege trebuie să depună o declaraţie solemnă de loialitate faţă de Constituţie. (2)
Regulile referitoare la concedierea, transferul, şi pensionarea funcţionarilor publici
sunt reglementate de statut”9, iar conform articolului 103, alineatul (3) din Constituţia
Spaniei: “Legea stabileşte statutul funcţionarilor publici şi reglementează accesul la
7

Verginia Verdiaș, Constanța Călinoiu. Statutul funcționarului public europen, Ediția a-II-a, Editura Univeersul
Juridic, ,, Bucureşti ,2007, p.16
8
Text preluat din Henri Oberdorff, Les Constitutions de l Europe des Douze, La Documentation francaise, Paris,
1992
9
Iorgovan, Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia 4, Ed. All Beck,, Bucureşti, , 2005 p. 558
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funcţia publică, conform principiilor meritului şi capacităţii, ea deﬁneşte condiţiile
speciale în care funcţionarii pot exercita dreptul sindical, sistemul de incompatibilităţi
şi garanţiile de imparţialitate în exercitarea funcţiilor lor”10. De asemenea, conform
articolul 73, alineatul (3), litera j) din Constituţia României, constituantul român a
prevăzut că prin lege organică se stabileşte statutul funcţionarilor publici: “(3) Prin
lege organică se reglementează ... j) statutul funcţionarilor publici...”11.
În cazul Irlandei şi al Ducatului Luxemburg, vorbim de o atribuire a
competenţei tacită, datorită supremaţiei legiuitorului, deci aceste două state intră în a
doua categorie, cu menţiunea că “puterea reglementară nu posedă decât competenţa
de aplicare şi de executare a legii”12.
A treia categorie de state se remarcă prin partajarea competenţei de
reglementare a funcţiei publice între legislativ şi executiv. În cadrul acestei categorii,
regăsim Belgia, Regatul Unit, Olanda, Franţa şi Norvegia. Astfel, în Belgia, conform
Constituţiei, regele are puterea de numi în funcţiile din administraţia generală, în timp
ce în Regatul Unit, prerogativele regale, “recunoscute ca o convenţie constituţională,
cuprind şi puterea de a stabili reglementări cu privire la funcţia publică”13. În Olanda,
această competenţă a executivului este una tradiţională, ﬁind introdusă o prevedere,
după revizuirea Constituţiei, conform căreia „statutul juridic al funcţionarilor este
stabilit prin act reglementar, în măsura în care legea nu ﬁxează regula”14. În Franţa,
există o dublă competenţă, în baza căreia Constituţia atribuie puterii reglementare
competenţa de drept comun, conform articolului 37 din Constituţie, pe când
articolul 34 prevede în seama Parlamentului reglementarea garanţiilor esenţiale ale
funcţionarilor. Articolul 16 din Constituţia Norvegiei stabileşte că regele decide
asupra funcţiilor publice, iar articolul 21 că acesta, după consultarea Consiliului de
Stat, numeşte înalţii funcţionari civili, ecleziastici şi militari.
Reglementarea constitutională şi legală a funcţiei publice
În România, Statutul funcţionarilor publici a fost adoptat după 9 ani de la
adoptarea Constituţiei, ﬁind modiﬁcat de câteva ori. Conform articolului 73, alineatul
(3), litera j) din Constituţie, citat mai sus, coroborat cu articolul 16, alineatul 315, este
vorba de o consacrare a regimului statutar pentru funcţionarii publici, per a contrario
a regimului contractual pentru restul angajaţilor. Tot articolul 73, alineatul (3), dar de
data aceasta, litera p) încadrează în materia legilor organice: “(3) Prin lege organică
10

Ibidem
Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, Ediţia
a II-a, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, p. 42
12
Apostol Tofan, Dana, Instituţii administrative europene, Ed. C-H-Beck, Bucureşti, , 2005, p. 159;
13
Iorgovan, Antonie, op. cit., p. 559
14
Apostol Tofan, Dana, op. cit., p. 160
15
“Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au
cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru
ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.” (Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 767 din 31 octombrie 2003, Ediţia a II-a, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, p.12)
11
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se reglementează ...p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele,
patronatele şi protecţia socială...”16. Noţiunea de funcţionar public este echivalentă
unei manifestări unilaterale de voinţă, reglementată de un regim de drept public. Cu
toate acestea, a fost greu de conciliat teoriile cu privire la funcţia publică, care s-au
referit la apartenenţa acesteia la dreptul public sau la studierea ei ca parte a dreptului
muncii, aparţinând ramurii de drept privat.
O dată cu punerea bazelor dreptului administrativ modern şi consacrarea
autonomiei sale, doctrina şi jurisprudenţa de specialitate i-au fundamentat conţinutul
instituţiilor şi regimul juridic aplicabil.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor, ştiinţa
dreptului administrativ a beneﬁciat de contribuţia unor reputaţi specialişti care au
inﬂuenţat şi doctrina din ţara noastră.
În stabilirea naturii juridice a noţiunii de funcţie publică administrativă s-au
conturat mai multe concepţii referitoare la: teza contractului de drept privat, susţinută
în principal de doctrina germană care prin Paul Laband a fundamentat concepţia
mandatului reprezentativ, inspirată de teoria mandatului civil; teza contractului
administrativ, susţinută de unii reprezentanţi ai şcolii franceze şi teza statutului legal,
promovată de susţinătorii dreptului public francez Esmein, Haurion, Duguit şi Jeze
care susţineau ideea că funcţia publică se bazează pe un act de autoritate, ce implică
prerogative de putere publică şi nu drepturi şi obligaţii contractuale.
Teoria statutului legal a fost împărtăşită şi de doctrina din ţara noastră care a
susţinut ideea că funcţia de stat este o instituţie a dreptului administrativ prin care se
realizează puterea de stat iar situaţiile de drept public, nu pot ﬁ judecate prin prisma
regulilor de drept privat, oricât de puternice ar ﬁ aparenţele. Totodată se preciza că
situaţia juridică a funcţionarului public este una obiectivă deoarece statul determină
pe cale generală şi impersonală, toate drepturile şi obligaţiile funcţionarului care
exercită o putere legală şi nicidecum un drept subiectiv.
În perioada postbelică, doctrina a folosit noţiunea de funcţie de stat şi
funcţionar de stat pentru a desemna persoanele care desfăşurau activităţi de natură
administrativă, pe fondul diminuării importanţei dreptului public şi a fundamentării
autonomiei dreptului muncii. Bunăoară doctrina de drept al muncii are adepţi şi astăzi
a promovat teza unicităţii raportului juridic de muncă potrivit căreia, contractul
individual de muncă reprezintă unicul temei al raportului de muncă iar actul de
numire, respectiv de alegere sau repartizare, nu constituiau decât condiţii speciale
necesare încheierii unor anumite raporturi juridice de muncă, alături de condiţiile
generale cum sunt capacitatea juridică, pregătirea profesională, vechimea în muncă şi
altele. Raporturile de muncă erau considerate ca ﬁind tipice şi atipice pentru cadrele
cu statut special.
În noul context constituţional al reglementării funcţiei publice, în doctrina
16

Constituţia României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, Ediţia
a II-a, Ed. R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, p.42

86

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

UNIVERS JURIDIC
de drept a muncii pe lângă teza unicităţii raportului juridic de muncă se admite şi
faptul că analiza aspectelor principale ale regimului juridic al funcţionarilor publici
în cadrul dreptului muncii, nu exclude problematica vastă a raportului de serviciu
din cadrul dreptului administrativ. Totodată se susţine teza unei noi ramuri de drept,
dreptul profesional sau teza apărută în Franţa care promovează ideea unui Drept al
muncii publice.
În literatura de drept administrativ funcţia de stat era caracterizată ca „un
complex de drepturi şi obligaţii cu care este învestită o persoană ﬁzică, ce face parte
din cadrul unui organ al statului care are caracter de continuitate şi care se exercită în
realizarea puterii de stat, pentru îndeplinirea sarcinilor acelui organ al statului” sau ca
o „situaţie juridică impersonală (obiectivă) creată şi organizată prin acte normative,
în vederea realizării puterii de stat ori pentru a concura la realizarea acesteia”.
O altă orientare era axată pe ideea dublului raport juridic al funcţionarului de
stat care apărea ca subiect a două feluri de raporturi juridice, unul de serviciu, născut
prin actul de numire sau alegere în funcţie, pe baza căruia îşi exercită atribuţiile
legale şi altul de muncă, în care funcţionarul intră cu instituţia care-l angaja într-o
relaţie reglementată de dreptul muncii.
În prezent în ţările Uniunii Europene se manifestă opţiuni care consacră, ﬁe
concepţia bazată pe ideea statutului legal, supus unui regim juridic unilateral de drept
public, ﬁe cea care conţine reglementări contractuale de drept privat, însă în cele mai
multe ţări predomină concepţia statutului legal.
Bunăoară, conceptul de funcţie publică este reglementat în Franţa şi în ţările
francofone prin noţiunea „funcţion publique”, în Regatul Unit al Marii Britanii
prin expresia „civil service”, în Germania prin sintagma „affentlicher dienst” iar
personalul care îndeplineşte aceste funcţii poartă denumirea de „functionnaires” în
Franţa şi Luxemburg, „civil servent” în Anglia şi Irlanda, „Beauter” în Germania.
În Italia este folosită sintagma „impiegato civile de allo stato” în Belgia „agent de
l’Etat” iar în Spania şi Portugalia se întrebuinţează noţiunea de „functionario”. Atât
în doctrină cât şi în legislaţia din mai multe ţări sunt întâlnite şi alte expresii cum ar ﬁ
„agent public”, „funcţionar de stat”, „servitorul coroanei” sau „manager public”.
Datorită acestor diferenţieri etimologice şi a concepţiilor juridice de
reglementare a funcţiei publice şi a funcţionarului public, în literatura occidentală de
specialitate s-a propus uniformizarea noţiunilor prin folosirea expresiilor „personal
administrativ” sau „personalul din administraţie”. Totodată se manifestă preocupări
pentru „modernizarea” concepţiei juridice referitoare la acest personal şi a funcţiei
îndeplinite iar sub presiunea unor forţe politice şi sindicate se susţine chiar ideea
„privatizării” funcţiei publice. Bunăoară în Italia printr-un act normativ din anul
1993 cunoscut sub denumirea de „decretul privatizării funcţiei publice” se consacră
principiul trecerii de la reglementarea unilaterală a funcţiei publice, la convenţiile
colective, negociate între un agent autonom care reprezintă autoritatea publică şi
sindicatele funcţionarilor publici. Prin urmare stabilirea regimului juridic a funcţiei
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publice reprezintă o opţiune politică, bazată atât pe consideraţii de ordin juridic, cât
şi pe necesitatea soluţionării unor trebuinţe de ordin social.
Concluzii
În ţările Uniunii Europene, funcţia publică poate ﬁ clasiﬁcată după natura
acesteia în funcţie publică comunitară locală, funcţie publică naţională şi funcţie
publică comunitar-europeană. Modul de reglementare a funcţiei publice comunitare
locale şi naţionale diferă de la o ţară la alta, în funcţie de tradiţiile şi concepţiile
juridice adoptate, având baze atât constituţionale, cât şi statutare iar funcţia publică
comunitar-europeană este prevăzută în principal prin statutul funcţionarilor Uniunii
Europene precum şi în alte reglementări.
În ţara noastră, potrivit dispoziţiilor constituţionale, statutul funcţionarilor
publici se reglementează prin lege organică iar alegerea profesiei şi a locului de
muncă sunt libere, având în vedere că dreptul la muncă nu poate ﬁ îngrădit. Ca şi
în cazul altor instituţii ale dreptului administrativ, reglementarea funcţiei publice se
întrepătrunde în subsidiar, cu normele generale ale dreptului privat. În acest sens,
Legea privind Statutul funcţionarilor publici prevede că dispoziţiile acesteia se
completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept
comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin
legislaţiei speciﬁce funcţiei publice.
În consecinţă natura juridică a funcţiei publice este fundamentată pe teza
statutului legal iar funcţionarul public este un purtător al autorităţii publice, învestit
cu prerogative de putere publică.
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REFLECȚII ASUPRA APLICĂRII
LEGII PENALE MAI FAVORABILE
PÂNĂ LA JUDECAREA DEFINITIVĂ
A CAUZEI
Lect. univ. dr. Victoria CRISTIEAN1
Rezumat:
În privința aplicării în timp a legii penale Noul Cod Penal a adus o
serie de completări dispozițiilor privind aplicarea legii penale mai favorabile
în cursul procesului.
Pentru o mai bună clariﬁcare/înțelegere a noilor dispoziții penale
privitoare la aplicarea legii penale mai favorabile, pe parcursul lucrării
am prezentat condițiile de plicare a legii penale mai favorabile, criteriile
de stabilire a legii penale mai favorabile, accepțiunea expresiei lex tertia și
aplicarea regulii mitior lex în funcție de instituțiile juridice.
Cuvinte cheie: Noul Cod Penal, legea penala mai favorabila, retroactivitatea
legii penale, sanctiuni penale, judecata.
CONSIDERATIONS ON THE APPLICATION OF THE MORE
FAVOURABLE PENAL LAW UNTIL THE FINAL JUDGMENT OF THE
CAUSE
Abstract:
In as far as the application in time of the penal law, the New Penal
Code brings about a series of supplements to the measures regarding the more
favourable penal law to be applied in a criminal trial.
For a better understanding of the new penal dispositions concerning
the application of a more favourable penal law, all through the present paper I
have described the conditions in which the more favourable penal law should
be applied, the criteria according to which this more favourable law shall be
settled, the signiﬁcance of the lex tertia and the application of the mitior lex in
conformity with all juridical institutions.
1
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I. Aspecte introductive
n conformitate cu dispozițiile art. 5 din NCP: „(1) În cazul în care de la
săvârşirea infracţiunii până la judecarea deﬁnitivă a cauzei au intervenit
una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. (2) Dispoziţiile
alin. (1) se aplică şi actelor normative ori prevederilor din acestea declarate
neconstituţionale, precum şi ordonanţelor de urgenţă aprobate de Parlament cu
modiﬁcări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aﬂat în
vigoare au cuprins dispoziţii penale mai favorabile”.
Pentru o mai bună înțelegere a dispozițiilor art. 5 din NCP, se impune luarea
în considerare a prevederilor art. 4, art. 12, art. 16 și art. 17 din Legea nr. 187/2012.2
Sensul expresiei lege penală mai favorabilă, în contextul art. 5 din NCP,
acoperă numai ipotezele care nu intră sub incidența art. 4 din acest cod, respectiv
sunt excluse situațiile când se aplică legea penală de dezincriminare mai favorabilă.3
Diferenţa dintre situaţiile avute în vedere de art. 5 din NCP şi cele vizate de
normele care reglementează retroactivitatea legii penale de dezincriminare este aceea
că, în prima categorie de situaţii, fapta este prevăzută ca infracțiune în toate legile
penale succesive, în timp ce, în cea de-a doua paletă de cazuri, fapta nu este prevăzută
ca infracțiune de cel puțin una dintre aceste legi (care dezincriminează).

Î

II. Regula mitior lex este obligatorie sau facultativă din perspectivă
constituțională?
Aplicarea retroactivă a legii penale sau contravenționale mai favorabile este o
excepție facultativă sau obligatorie pentru legiuitor?
3

Potrivit art. 4 din Legea nr. 187/2012: „Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas
definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu
poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi”.
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 187/2012: „(1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite
până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit legii
care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea comisă.
(2) Pedeapsa complementară prevăzută la art. 55 lit. c) din Codul penal nu se aplică în cazul infracţiunilor comise
anterior intrării în vigoare a acestuia”.
Conform art. 16 din Legea nr. 187/2012: „(1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în
baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului
de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare.
(2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele
suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate faţă de durata termenului de încercare sau supraveghere”.
Potrivit art. 17 din Legea nr. 187/2012: „În aplicarea dispoziţiilor referitoare la legea penală mai favorabilă
intervenită în cursul procesului, o pedeapsă cu suspendarea executării, aplicabilă potrivit Codului penal din 1969,
este considerată mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de libertate prevăzută de Codul penal”;
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Prin considerentele unor decizii, Curtea Constituțională a statuat că aplicarea
legii penale mai favorabile este un adevărat principiu,4 ceea ce înseamnă că, în
ipoteza unei situații tranzitorii, legea penală mai favorabilă se aplică în toate cazurile.
În consens cu cele statuate de Curtea Constituțională, se consideră că excepția
retroacivității legii penale mai favorabile este obligatorie, ceea ce înseamnă că ori de
câte ori organele judiciare sunt în prezența unei legi noi mai favorabile trebuie să o
aplice, chiar dacă nu există dispoziții privind modul de incidență al acestei legi.5 Cu
alte cuvinte, în lipsa unor norme de aplicare, organul judiciar va aplica legea nouă
mai favorabilă în temeiul art. 15 alin. (2) din Constituțiie.
Relativ la modul de soluționare a conﬂictelor de legi în timp în materie penală,
regula generală este că se vor aplica întotdeauna normele penale mai blânde, iar
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, dacă este mai favorabilă decât
reglementarea internă se va aplica, însă, dacă este mai restrictivă, nu se va aplica,
în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora dacă
există neconcordanțe între pactele și tratatele internaționale privitoare la drepturile
omului la care România este parte și legile interne, vor avea prioritate acestea din
urmă ori de câte ori conțin dispoziții mai favorabile.6
Regula aplicării legii penale mai favorabile vizează numai normele dreptului
penal substantial, iar nu și normele procesual penale.
III. Condițiile de aplicare a legii penale mai favorabile intrată în vigoare
până la soluționarea deﬁnitivă a cauzei
Răspunderea penală este o instituție juridică fundamentală a dreptului penal
care, alături de instituția infracțiunii și instituția sancțiunilor, reprezintă componentele
de bază ale oricărui system de drept penal.7
Pentru incidenţa regulii mitior lex trebuie întrunite condițiile examinate în
continuare.8
A. Existența unei situații tranzitorii (succesiunea a două sau mai multe legi,
între momentul săvârşirii infracţiunii şi judecarea deﬁnitivă a cauzei)
Pentru a discuta despre incidența regulii mitior lex este necesar ca, între
comiterea infracțiunii și judecarea deﬁnitivă a cauzei, să intre în vigoare o lege nouă.
Expresia lege nouă, în acest context, are accepţiunea de lege intrată în vigoare după
săvârşirea infracţiunii, dar şi înţelesul de altă lege decât cea iniţială, aplicabilă unei
4

În jurisprudenţa CEDO este acceptată, de asemenea, retroactivitatea legii penale mai blânde (cauza G. contra
Franţa, 1995);
5
A se vedea, de ex., Decizia nr. 1470/2011, în considerentele căreia se vorbește despre: „principiului constituţional
al retroactivităţii legii penale mai favorabile”.
6
B. David, Crime prevention and social justice, in revista Analysis and Metaphysisc, New York, p. 197.
7
A se vedea și Decizia Curții Constituționale nr. 1470/2011.
8
W. Brînză, Sistemul sancțiunilor în reglementarea noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 7.
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fapte identice cu cea săvârşită de cel în cauză după momentul comiterii faptei.9
B. Fapta să ﬁe prevăzută ca infracțiune în toate legile penale succesive
Pentru a vorbi despre incidența art. 5 din NCP, este necesară condiția privind
caracterizarea faptei ca infracţiune atât potrivit legii contemporane datei săvârşirii
acesteia, cât și legilor succesive noi. Această condiție trebuie analizată din perspectiva
trăsăturilor esențiale ale infracțiunii, mai exact, va ﬁ considerată îndeplinită, dacă
fapta este prevăzută de legea penală și a fost comisă cu vinovăție. Dacă faptei îi
lipsește una dintre celelalte două trăsături esențiale ale infracțiunii – antiijuridicitatea
(este incidentă o cauză justiﬁcativă) sau imputabilitatea (este incidentă o cauză de
neimputabilitate) –, soluționarea situației tranzitorii se va face în temeiul art. 5 din
NCP, care este norma generală în această materie, deoarece art. 4 din același cod este
o normă specială, care vizează exclusiv dezincriminarea unei fapte.
În cazul în care o parte din activitatea ce se integrează în elementul material
al unei infracţiuni a fost realizată după intrarea în vigoare a legii noi, nu este vorba
despre o succesiune de legi penale, deoarece urmează să se aplice legea penală nouă.
Însă, în toate cazurile, incriminarea trebuie să aibă continuitate, adică fapta
examinată să ﬁe prevăzută ca infracţiune de către toate legile succesive. Pentru a
discuta de aplicarea art. 5 alin. (1) din NCP, este necesar ca fapta să ﬁe prevăzută de
ﬁecare dintre legile penale succesive. Dacă una dintre legile penale ulterioare datei
săvârșirii infracțiunii nu incriminează fapta comisă de făptuitor, se va aplica art. 4 din
NCP, iar nu art. 5 din același cod.
Majoritatea infracţiunilor se consumă cu prilejul realizării integrale a acţiunii
sau inacţiunii ce reprezintă elementul material al infracţiunii, întrucât, de regulă,
la această dată se produce şi rezultatul infracţiunii. Dacă suntem în prezența unor
infracţiuni al căror rezultat survine ulterior (după cel puţin o zi) datei efectuării
elementului material, momentul în raport cu care se apreciază aplicarea legii penale
în timp este cel al realizării integrale a elementului material.
Dacă în cazurile în care consumarea infracțiunii are loc în timpul cât este în
vigoare o lege penală, iar epuizarea infracțiunii se produce când este în vigoare o
altă lege penală, apare problema stabilirii modului în care se va aplica legea penală.
În toate situațiile în care o infracțiune are o durată de săvârșire ce se întinde sub
imperiul a două sau mai multe legi penale succesive, se va aplica regula unicității
ilicitului infracțional, infracțiunea considerându-se comisă în integralitate sub legea
nouă. De asemenea, în toate ipotezele în care infracțiunea are o durată de comitere
ce depășește o zi, ca regulă, infracțiunea se consideră săvârșită în ziua încetării
elementului material al infracțiunii. Se pretează la asemenea particularități anumite
forme ale unității infracționale (infracțiunea continuă, infracțiunea continuată,
9
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infracțiunea de obicei etc.10
Deci, în cazul infracţiunilor cu derulare temporală superioară unei zile
(continue, continuate, progresive, de obicei etc.), data săvârşirii infracţiunii coincide
cu momentul efectuării integrale a elementului material sau, mai exact, cu ultimul act
ce intră în componenţa acestuia ori cu încetarea acţiunii sau inacţiunii.
C. Cauza dedusă judecății să nu ﬁ fost soluționată deﬁnitiv
Aplicarea art. 5 din NCP vizează inexistenţa hotărârii deﬁnitive. Hotărârile
judecătoreşti penale dobândesc caracter deﬁnitiv în condițiile Codului de procedură
penală.
Ce se înțelege prin „cauză” în contextul art. 5 din NCP? Dacă legiuitorul
dorește restrângerea sferei de incidență a principiului aplicării legii penale mai
favorabile, trebuie să reglementeze modalitatea de limitare a a acestuia. O primă
limitare a principiului aplicării legii penale mai favorabile, pe care legiuitorul a
operat-o, este conținută în art. 6 din NCP, cazurile în care s-au pronunțat hotărâri
deﬁnitive de condamnare. De asemenea, limitări ale incidenței regulii mitior lex,
sunt cuprinse și Legea nr. 187/2012. De exemplu, prin prevederile art. 4, 6, 9 etc. din
Legea nr. 187/2012. Tot astfel, independent de conținutul art. 5 din NCP, examinând
în ansamblu dispozițiile privind aplicarea legii penale mai favorabile, constatăm
că, în anumite norme penale, legiuitorul atașează termenului hotărâre, cuvântul
condamnare. Astfel, potrivit art. 12 din Legea nr. 187/2012: „În cazul succesiunii
de legi penale intervenite până la rămânerea deﬁnitivă a hotărârii de condamnare
(s.n.), pedepsele accesorii şi complementare se aplică potrivit legii care a fost
identiﬁcată ca lege mai favorabilă în raport cu infracţiunea, comisă”.
Aﬂându-ne într-o materie în care primează interpretarea literală și restrictivă,
cel puțin in malam partem, incidența dispozițiilor art. 5 din NCP nu poate ﬁ restrânsă
exclusiv la cazurile în care cauza penală dedusă spre soluționare are ca obiect tragerea
la răspundere penală a unei persoane.
În concluzie, luând în considerare cele prezentate mai sus, se poate aprecia că,
ﬁe în temeiul art. 5 din NCP, ﬁe în baza dispozițiilor constituționale (art. 15), în toate
situațiile în care nu există limitări legale în ceea ce privește incidența regulii mitior
lex, legea penală nouă mai favorabilă trebuie să se aplice, dacă aceasta intră în vigoare
între momentul săvârșirii infracțiunii și stingerea consecințelor juridice determinate
de hotărârea de condamnare. De exemplu, dacă după rămânerea deﬁnitivă a hotărârii
de condamnare, intră în vigoare o lege penală mai favorabilă, sub aspectul condițiilor
de acordare a liberării condiționate, regimului de executare a sancțiunii, intervenirii
reabilitării etc., legea penală nouă mai blândă trebuie să se aplice, cu excepția situației
în care legiuitorul îi limitează ipotezele de incidență.11 Dintre legile penale succesive
10

I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 5541 din 20 noiembrie 2007, a se vedea www.scj.ro.
V. Papadopol, D. Pavel, Formele unităţii infracţionale în dreptul penal român, Ed. Şansa, Bucureşti, 1992. p.
288.
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UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

93

UNIVERS JURIDIC
una să ﬁe mai favorabilă (mitior lex)
În concluzie, o ultimă condiție pentru incidența art. 5 din NCP presupune ca,
dintre legile penale succesive, una să ﬁe mai favorabilă.
IV. Criteriile de stabilire a legii penale mai favorabile
Dacă, de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea deﬁnitivă a cauzei, au
intervenit una sau mai multe legi penale, dacă dispozițiile acestora diferă în cazul
dedus spre soluționare, se aplică legea mai favorabilă.
Unii autori apreciază că stabilirea legii penale mai favorabile trebuie să se
facă ţinând seama de condiţiile de incriminare, condiţiile de atragere a răspunderii
penale şi condițiile de sancţionare.12 Alţi autori propun numai criteriul diferenţelor
între pedepsele prevăzute de legile succesive.13 Se consideră că, cea de-a doua opinie
nu poate ﬁ primită, întrucât criteriul mitior poena nu acoperă toate ipotezele de legi
penale mai favorabile.14
Considerăm că, la criteriile de mai sus, trebuie adăugat încă unul – criteriul
privind efectele sau consecințele condamnării.
Față de cele arătate în cele precedente, apreciem că identiﬁcarea legii penale
mai favorabile se face din perspectiva a patru criterii: condițiile de incriminare;
cerințele privind tragerea la răspundere penală; condițiile de sancționare; consecințele
condamnării.
Criteriul condiţiilor de incriminare
Un prim criteriu este cel al condiţiilor de incriminare. Spre exemplu, va ﬁ mai
favorabilă legea penală care permite încadrarea faptei într-o modalitate sau variantă
mai puţin periculoasă. De asemenea, în cadrul acestui criteriu vor ﬁ analizate și
situațiile în care se pune problema incidenței unei cauze justiﬁcative sau a unei cauze
de neimputabilitate prevăzute de legea penală nouă.
Criteriul condițiilor privind tragerea la răspundere penală presupune
compararea legilor succesive prin veriﬁcarea modului de incidenţă a răspunderii
penale (existența sau inexistenţa unor cauze care exclud răspunderea penală)
Criteriul sancțiunilor de drept penal
Legea penală mai favorabilă este cea care prevede posibilitatea aplicării unei
sancţiuni mai blânde, avându-se în vedere natura sancţiunilor şi limitele acestora.
Astfel, sunt mai blânde măsurile educative sau de siguranţă, comparativ cu
12

B. David, Drept procesual penal – Partea generală, Partea specială, Ed. Pro Universitaria, București, 2013, p.
584.
13
W. Brînză, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 236.
14
C. Barbu, op. cit., p. 201.
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pedepsele. Sunt mai favorabile pedepsele principale neprivative de libertate faţă de
cele privative de libertate. Detenţiunea pe viaţă este mai aspră decât pedeapsa cu
închisoarea sau pedeapsa cu amenda.
Este mai favorabilă legea care nu prevede posibilitatea aplicării, alături de
pedepsele principale (dacă acestea sunt identice), a altor sancţiuni de drept penal (de
pildă, pedepse complementare sau măsuri de siguranţă).
Cât priveşte pedepsele accesorii, acestea urmează soarta pedepselor principale
(accesorium sequitur principalem). Faptul că unele pedepse sau sancţiuni au denumiri
diferite în legile penale succesive (de pildă, amendă şi zile-amendă) nu are nici o
inﬂuenţă asupra caracterului legii penale, deoarece în asemenea cazuri practicianul
se va orienta după limitele sancţiunilor, iar nu după denumirea acestora.
Dacă sancţiunile au acelaşi minim special, dar maximul special este diferit,
este mai favorabilă legea care prevede un maxim special mai redus. Dacă maximul
este identic, însă minimul este diferit, va ﬁ mai blândă legea care are limita minimă a
sancţiunii mai redusă. Când legile succesive prevăd limite asimetrice ale sancţiunilor
(de exemplu, închisoarea de la 3 la 5 ani şi de la 2 la 7 ani), va ﬁ mai favorabilă
legea care prevede un maxim mai mic, dacă judecătorul orientează sancţiunea spre
maxim, iar dacă judecătorul urmează să dozeze sancţiunea spre minimul acesteia, va
ﬁ mai favorabilă legea care prevede minimul special mai redus. În cazul prevederii
unor sancţiuni alternative, judecătorul trebuie mai întâi să se ﬁxeze asupra naturii
sancţiunii, după care, aplicând criteriile de mai sus, va stabili legea penală mai
blândă.15
Pentru stabilirea corectă a legii penale mai favorabile vor ﬁ luate în considerare
şi cauzele de atenuare sau de agravare a pedepsei, precum şi modalităţile de
individualizare a executării pedepsei.
În ipoteza în care pedepsele principale sunt de aceeaşi natură şi au aceleaşi
limite speciale, va ﬁ mai blândă legea care prevede pedepsele complementare sau
accesorii mai blânde sau care nu prevede asemenea sancţiuni.
Criteriul consecințelor condamnării
Am inclus criteriul privitor la consecințele condamnării printre criteriile
utilizate la identiﬁcarea legii penale mai favorabile având în vedere că intrarea în
vigoare a legii penale mai favorabile poate avea loc după rămânerea deﬁnitivă a
hotărârii de condamnare, respectiv în timpul executării sancțiunii sau după executarea
acesteia, dar înainte de intervenirea reabilitării.
V. Accepțiunea expresiei lex tertia
În doctrină, referitor la aplicarea legii penale mai favorabile, sunt susținute
15

F. Ivan, Aplicarea legii penale în timp, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 151.
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două puncte de vedere principale:
- aplicarea globală a legii penale mai favorabile;17
- aplicarea legii penale mai favorabile în raport de instituții penale autonome.18
În teoria de specialitate, de regulă, este făcută precizarea potrivit căreia atunci
când stabilește aplicarea legii penale mai favorabile, organul judiciar trebuie să
aleagă numai una dintre legile penale succesive, în integralitate.19
Literatura juridică penală nu deﬁnește, însă, în mod unitar expresia lex
tertia.20 În concepția restrictivă, se apreciază că, după determinarea legii penale mai
favorabile în privința încadrării juridice, această lege urmează să se aplice și referitor
la alte instituții de drept penal, chiar dacă sunt instituții juridice autonome.
Potrivit altei concepții, se consideră că interdicția creării unei a treia legi
privește numai combinarea normelor care nu se pot aplica independent.21 Conform
acestui punct de vedere, aplicarea legii penale mai favorabile presupune raportarea
la ﬁecare instituție juridică penală incidentă, care se poate aplica în mod autonom
(încadrarea juridică, recidiva, concursul de infracțiunii, pluralitatea de infractori
etc.).22
Prin decizia nr. 1483/2011, Curtea Constituțională a decis că, în ceea ce
privește: „determinarea concretă a legii penale mai favorabile, este de observat că
aceasta vizează aplicarea legii, şi nu a dispoziţiilor mai blânde, neputându-se combina
prevederi din vechea şi din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în
poﬁda dispoziţiilor art. 61 din Constituţie, ar permite judecătorului să legifereze”.
Pe de altă parte, în considerentele Deciziei nr. 8/2008, pronunțată de Înalta
Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite, se precizează: „în cazul în care de la
săvârșirea infracțiunii până la judecarea deﬁnitivă a cauzei au intervenit una sau mai
multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă, adică în ansamblul ei, iar nu
doar anumite dispoziții mai favorabile rezultate din combinarea prevederilor mai
multor legi succesive”.
Înainte de a exprima propriul punct de vedere, menționăm faptul că, potrivit
16

În practica judiciară, s-a reținut că, în situaţia în care textele din două legi prevăd pentru o infracţiune pedepse
alternative – închisoare sau amendă –, instanţa trebuie să se fixeze mai întâi asupra genului de pedeapsă pe care
urmează să-l aplice şi apoi să aleagă dintre legile succesive pe cea care prevede un cuantum mai redus al acestei
pedepse. (Jud. Ploieşti, sent. pen. nr. 299/1969, în R.R.D. nr. 5/1969, p. 170, cu note de D. Patrichi şi M. NicolescuPăunescu).
17
C. Rotaru, Aplicarea legii penale mai favorabile, www.juridice.ro.
18
În sprijinul acestei teze, este adusă opinia prof. V. Dongoroz, care arăta: „Alegerea legii mai blânde înseamnă
reținerea uneia dintre legi, cu excluderea absolută a celeilalte legi, ca și cum nici nu ar exista. Deci nu este îngăduit,
pentru a ușura situațiunea învinuitului, să se ia unele dispozițiuni din legea veche și altele din legea nouă și prin
combinarea lor să se creeze o lex tertia și mai favorabilă inculpatului” (V. Dongoroz, Drept penal, București, 1939,
p. 131).
19
F. Streteanu, Aspecte privind aplicarea în timp a legii penale în condițiile intrării în vigoare a noului Cod penal,
Caiete de Drept Penal nr. 3/2013, p. 11; F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, 2008, p. 283.
20
C. Mitrache, Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. I, p. 70.
21
C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997, p. 138; V. Pașca, în Codul penal
comentat. Partea generală, vol. I, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 55.
22
G. Antoniu, în G. Antoniu, C. Bulai (coord.), Practică judiciară penală, vol. I, Ed. Academiei, București, 1988,
p. 37.
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deﬁniției legale, legea penală este o „dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi
organice sau ordonanțe de urgență…” (art. 172 C. pen.).
Pe de altă parte, se consideră că se impune excluderea de plano a oricărei
posibilități de combinare (asamblare) a elementelor normelor penale (dispoziție,
ipoteză și sancțiune). Inadmisibilitatea asamblării elementelor nomelor juridice mai
favorabile, cuprinse în legile penale succesive, opreşte organul judiciar să creeze
norme noi, care nu se găsesc în nici una din legile penale succesive. Altfel spus,
practicianul nu poate crea o lege nouă, deoarece el ar exercita un atribut care nu-i
aparţine.23
În contextul instituţiei aplicării legii penale mai favorabile, termenul lege
penală trebuie avut în vedere în sensul de normă de drept penal. Această accepţiune
este dedusă din prevederile art. 5 și art. 172 din NCP, precum și din întreaga economie
a normelor penale referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile, inclusiv din
dispozițiile Legii nr. 187/2012.
Organul judiciar va putea aplica norme penale din cuprinsul mai multor legi
penale succesive, dacă este vorba despre dispoziții care reglementează instituţii penale
ce se pot aplica în mod independent (autonom). De pildă, regulile formelor pluralităţii
de infracţiuni au autonomie comparativ cu cele privind limitele sancțiunilor, astfel
că judecătorul poate încadra fapta în baza unei legi, care are limite de pedeapsă mai
blânde, iar regulile pluralităţii de infracţiuni să le aplice din altă lege. În practica
judiciară, regulile concursului de infracţiuni au fost aplicate independent faţă de cele
referitoare la incriminarea faptei, ajungându-se la situaţia de a se aplica norme penale
din două legi, fără a ﬁ afectată regula inadmisibilităţii creării unei a treia legi (lex
tertia).24
Dintre cele două concepții privitoare la aplicarea legii penale mai favorabile,
preferința noastră se îndreaptă spre sistemul aplicării legii penale mai favorabile,
în funcție de instituții penale autonome, deoarece soluția aplicării globale este
una excesivă și nelegală, care poate determina situații inacceptabile.25 De altfel,
așa cum s-a arătat în doctrină, NCP a fost construit „pornindu-se de la principiul
aplicării legii penale mai favorabile pe instituții autonome și o opțiune ulterioară
a legiuitorului pentru aplicarea globală a legii penale mai favorabile ar putea strica
echilibrul acestui Cod”.26 Această concepție a legiuitorului rezultă din ansamblul
dispozițiilor privind aplicarea legii penale în timp. Astfel, conform art. 10 din Legea
nr. 187/2012: „Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit
23

Această concepție a fost consacrată și de practica judiciară referitoare la aplicarea regulii mitior lex, în conformitate cu art. 13 din Codul penal din 1969. A se vedea, de pildă, T. Suprem, Secția penală, decizia nr. 121/1971, în
RRD nr. 6/1971, p. 158.
24
B. David, Democratic Stability, Social Change Processes, and the Rule of Law, Geopolitics,.History, and International Relations 4(2), 2012, p. 78.
25
F. Streteanu arată, în mod convingător, că s-ar ajunge la situații mai grele pentru inculpat. De pildă, în cazul
prescripției răspunderii penale. A se vedea studiul elaborat de prof. univ. dr. F. Streteanu, accesibil la adresa www.
just.ro.
26
C. Rotaru, op. cit., www.juridice.ro.
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legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost
comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită
potrivit legii vechi, mai favorabilă”.
Din aceste prevederi, precum și din altele,27 rezultă că legiuitorul, în materia
regulii mitior lex, a adoptat concepția aplicării autonome a instituțiilor de drept penal.
În concluzie, analizând dispozițiile legale incidente, apreciem că, în caz de
situații tranzitorii, legea penală mai favorabilă urmează a ﬁ stabilită în raport de
ﬁecare instituție cu aplicabilitate autonomă, începând cu încadrarea juridică a faptei.
După alegerea legii penale, în funcție de dispozițiile căreia urmează a ﬁ stabilite
limitele sancțiunilor, se vor aplica instituțiile unității și pluralității de infracțiuni, a
cauzelor care înlătură răspunderea penală etc., după cum vom preciza mai jos.
Examinând legislaţia penală, observăm că alegerea legii penale mai favorabile
este uneori mai diﬁcilă, deoarece legile penale succesive cuprind adesea atât norme
penale mai blânde, cât şi norme penale defavorabile infractorului.
În principiu, legea mai favorabilă va trebui să ﬁe stabilită prin folosirea tuturor
criteriilor analizate mai sus şi în raport cu ﬁecare speţă dedusă spre soluţionare,
luându-se în considerare dispoziţiile referitoare la formele infracţiunii, săvârşirea
infracţiunii de către mai multe persoane, pluralitatea de infracțiuni, cauzele care
înlătură răspunderea penală, cauzele care imprimă faptei un grad de pericol social
diferit de cel mediu abstract sau făptuitorului o periculozitate socială specială etc.28
VI. Aplicarea regulii mitior lex în funcție de instituții juridice
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul concursului de infracțiuni,
recidivei, pluralității intermediare și infracțiunii continuate
Dacă o persoană este judecată pentru săvârșirea a două sau mai multor
infracțiuni concurente, judecătorul va stabili în primul rând care este legea penală mai
favorabilă în raport cu ﬁecare infracţiune ce alcătuieşte pluralitatea, iar ulterior va
aplica regulile speciﬁce concursului de infracţiuni prevăzute de legea mai favorabilă.
Soluţia este similară şi în ceea ce privește celelalte forme de pluralitate de infracţiuni
(recidivă și pluralitate intermediară).29
Pentru exempliﬁcare, să presupunem că, înainte de intrarea în vigoare a NCP,
27

De pildă, art. 11 din Legea nr. 187/2012.
F. Ivan, op. cit., p. 157. Regula mitior lex şi neretroactivitatea se aplică de multă vreme în dreptul românesc.
Astfel, într-o speţă din perioada interbelică s-a decis că „Neretroactivitatea legilor în materie penală este principiul
dominant, neaplicându-se legea nou venită decât în viitor, faptelor petrecute de la punerea ei în vigoare, cu excepţia
stabilită de art. 3 din Codul penal, în sensul că legea nou venită este retroactivă în toate dispoziţiunile ce sunt favorabile infractorului, adică se aplică şi în trecut, faptelor petrecute până la punerea ei în vigoare şi care n-au fost judecate
sau soluţionate în mod definitiv. Aşa fiind, potrivit excepţiei stabilite prin art. 3 Cod penal, urmează a se raporta fapta
săvârşită de fiecare acuzat în parte, atât la textele legii penale foste în vigoare şi aplicate după săvârşire şi înainte
de judecare sau soluţionare definitivă şi a se aplica legea ale cărei dispoziţiuni sunt mai favorabile acuzaţilor” (A se
vedea, Curtea cu juri Maramureş, dec. nr. 5/1937, în P.R., Partea a III-a, 1938, p. 212-213);
29
A se vedea și art. 10 din Legea nr. 187/2013;
28
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o persoană a comis o infracțiune de furt simplu și o infracțiune de omor caliﬁcat (cu
premeditare). În prima etapă a operațiunii de stabilire a legii penale mai favorabile
are loc determinarea aplicării legii penale mai blânde în ceea ce privește infracțiunea
de furt, iar în etapa a doua are loc determinarea legii penale mai favorabile sub
aspectul infracțiunii de omor. Comparând legile succesive, observăm că legea mai
favorabilă, în cazul furtului simplu este NCP, iar în ipoteza omorului cu premeditare
este Codul penal din 1969. După stabilirea pedepselor aferente ﬁecăreia dintre cele
două infracțiuni (să presupunem că instanța a stabiliit 18 ani închisoare pentru omor
și 1 an închisoare pentru furt), se va trece la etapa a doua: alegerea legii penale mai
favorabile pentru aplicarea tratamentului penal speciﬁc pluralității infracționale sub
forma concursului de infracțiuni. Legea penală aplicabilă se va determina, de la caz
la caz, în funcție de împrejurarea dacă judecătorul intenționează sau nu să aplice un
spor. Dacă nu dorește să aplice un spor sau dacă sporul pe care intenționează să-l
aplice este inferior sporului de o treime, legea mai favorabilă este legea veche. În caz
contrar, legea mai favorabilă este legea nouă, care limitează sporul la o treime din
pedeapsa ce nu se execută (4 luni, comparativ cu urcarea până la maximul special, cu
posibilitatea unui spor de până la 5 ani peste maxim).
În cazul în care cel puțin una dintre infracțiuni a fost comisă sub legea nouă, în
conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 187/2012, tratamentul sancţionator
al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre
infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru
celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.
Dincolo de argumentele de text, menționate mai sus, considerăm că teza
aprecierii globale a legii penale mai favorabile este, dacă nu imposibil, cel puțin
extrem de greu de aplicat. Un simplu exercițiu de imaginație este ediﬁcator în acest
sens. Mai mult, așa cum am văzut, art. 10 din Legea nr. 187/2012 consacră implicit
teza aplicării legii penale mai favorabile în funcție de instituții autonome. Într-adevăr,
interpretând per a contrario dispozițiile art. 10 din Legea nr. 187/2012, se desprinde
concluzia potrivit căreia tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se poate
aplica potrivit Codului penal din 1969 sau NCP, atunci când toate infracţiunile din
structura pluralităţii au fost comise sub imperiul Codului penal din 1969.
De asemenea, pluralitatea intermediară urmează regulile concursului de
infracțiuni, deoarece tratamentul penal aplicabil acestei forme a pluralității de
infracțiuni este împrumutat de la instituția concursului de infracțiuni. Dacă pluralitatea
de infracțiuni îmbracă haina recidivei postcondamnatorii, după ce se va stabili
că suntem în prezența unei atare pluralități infracționale, se va compara sistemul
sancționator al recidivei, existent în Codul penal din 1969, cu cel reglementat de
NCP.
Așadar, în funcție de orientarea judecătorului, în ceea ce privește sporul, acesta
va stabili legea penală mai favorabilă, de la caz la caz. Este posibilă și situația în care,
judecătorul va opta între tratamentul aplicabil recidivei, conform reglementării vechi
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(spor facultativ) și cel aplicabil pluralității intermediare (dacă există recidivă numai
potrivit Codului din 1969, în timp ce în raport de prevederile NCP sunt realizate
condițiile pluralității intermediare).
Dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la recidiva postexecutorie,
prevăzute de ambele coduri, judecătorul va stabili in concreto legea penală mai
favorabilă, în funcție de datele și împrejurările cauzei. Într-adevăr, dacă instanța
intenționează să aplice o pedeapsă spre maxim, legea mai favorabilă este ﬁe legea
nouă (dacă maximul este de cel mult 20 ani), deoarece limitele speciale se majorează
cu jumătate, ﬁe Codul penal din 1969 (dacă maximul este sub 20 de ani), întrucât la
maximul special se poate adăuga un spor de până la 10 ani.
Relativ la infracțiunea continuată, legea penală mai favorabilă se determină
în două etape. Prima etapă vizează alegerea legii în funcție de limitele de pedeapsă
(încadrarea juridică), iar a două etapă se referă la condițiile de existență și tratamentul
penal aplicabil, care sunt analizate împreună.30
Examinând comparativ dispozițiile din cele două coduri, constatăm că NCP
este, de regulă, legea penală mai aspră, cu excepția situației în care există o singură
persoană vătămată, când prevederile NCP sunt mai blânde. NCP este, în principiu,
legea penală mai severă, deoarece, în toate situațiile în care există mai multe persoane
vătămate, se aplică regimul sancționator al concursului de infracțiuni, care este mult
mai aspru decât cel aplicabil infracțiunii continuate.
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul faptei care nu prezintă gradul
de pericol social al unei infracțiuni
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul circumstanțelor, cauzelor
speciale de modiﬁcare a pedepsei sau stărilor de atenuare a răspunderii penale
Așa cum s-a arătat în doctrină, stabilirea limitelor pedepsei și efectelor
circumstanțelor atenuante sau agravante se face global, dar în concret, prin luarea în
considerare împreună a limitelor de pedeapsă și a efectelor circumstanțelor atenuante
sau agravante, după caz.31 Spre exemplu, dacă NCP prevede limite de pedeapsă mai
reduse, dar prin raportare la efectele circumstanțelor pedeapsa are limite mai mari
decât Codul penal din 1969, urmează să se aplice acest cod penal.
Cauzele speciale de modiﬁcare (reducere sau sporire) a pedepselor țin de
încadrarea juridică a faptei, astfel că vor ﬁ analizate în contextul încadrării juridice a
faptei. Spre exemplu, abuzul în serviciu, deși în varianta simplă prevăzută de Codul
penal din 1969 este sancționat mai blând, dacă a produs consecințe deosebit de grave
este sancționat mai mai puțin sever de NCP.
La fel se procedează și în privința cauzelor speciale de reducere a pedepsei. De
30
31

A se vedea și F. Streteanu, www.just.ro;
F. Streteanu, www.just.ro;
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pildă, în cazul infracțiunii de delapidare când este efectuată operațiunea de alegere
a legii penale mai favorabile vor ﬁ avute în vedere și dispozițiile art. 308 din NCP.32
Aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce privește modalitățile de
individualizare a pedepsei
În ceea ce privește suspendarea condiționată a executării pedepsei, modalitate
de individualizare fără corespondent în noul Cod penal, indiferent cu care dintre
instituțiile menite să o înlocuiască ar ﬁ comparată (renunțarea la aplicarea pedepsei,
amânarea aplicării pedepsei etc.), se poate trage concluzia că dispozițiile din NCP
sunt mai severe decât cele cuprinse în Codul penal din 1969.33
Dacă discutăm despre suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,
analizând comparativ dispozițiile corespondente din legile penale succesive, putem
conchide că, de asemenea, Codul penal din 1969 este legea mai blândă, deoarece nu
prevede obligația prestării unei munci în folosul comunității.34
Dacă sunt comparate dispozițiile care reglementează executarea pedepsei la
locul de muncă, cu excepția situației în care potrivit NCP pedeapsa urmează a ﬁ
executată într-un loc de detenție, Codul penal din 1969 este legea penală mai blândă.
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul măsurilor educative și măsurilor
de siguranță
În ceea ce privește regimul sancționator aplicabil minorilor este de observat că
NCP nu reglementează pedepse, ca alternative la măsurile educative, aspect care pare
a susține teza că dispozițiile noi sunt întotdeuana mai favorabile. Cu toate acestea,
însă, considerăm că instanța trebuie să stabilească in concreto, în ﬁecare caz în parte,
care este legea penală mai favorabilă.
În aplicarea dispoziţiilor referitoare la legea penală mai favorabilă, intervenită
în cursul procesului, o pedeapsă cu suspendarea executării, aplicabilă potrivit Codului
penal din 1969, este considerată mai favorabilă decât o măsură educativă privativă de
libertate prevăzută de Codul penal. De asemenea, trebuie observate și dispozițiile art.
18-22 din Legea nr. 187/2012.
32

W. Brînză, Noțiunea de infracțiune în reglementarea noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2012,
p. 106;
33
De altfel, potrivit art. 15 din Legea nr. 187/2012: „(1) Măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal. (2) Regimul suspendării
condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel
prevăzut de Codul penal din 1969”;
34
Conform art. 16 din Legea nr. 187/2012: „(1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată
în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului
de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare. (2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire
la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanţa va avea în vedere
sfera obligaţiilor impuse condamnatului şi efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate faţă de durata
termenului de încercare sau supraveghere”.
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Conform art. 19 din Legea nr. 187/2012, măsura educativă a internării într-un
centru de reeducare dispusă în baza Codului penal din 1969 se înlocuieşte cu măsura
educativă a internării într-un centru educativ pe o durată egală cu timpul rămas din
momentul rămânerii deﬁnitive a hotărârii prin care s-a luat măsura internării în
centrul de reeducare şi până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani.
Perioada executată din măsura educativă a internării în centrul de reeducare, precum
şi durata reţinerii şi arestării preventive se consideră ca parte executată din durata
măsurii educative a internării în centrul educativ. În cazul în care, potrivit Codului
penal din 1969, s-a dispus prelungirea duratei măsurii educative a internării într-un
centru de reeducare, măsura se va executa într-un centru educativ.
În conformitate cu dispozițiile art. 20 din Legea nr. 187/2012, pedeapsa
amenzii executabilă, aplicată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii în baza
Codului penal din 1969 şi neexecutată în tot sau în parte până la intrarea în vigoare
a NCP, se înlocuieşte cu măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână,
ţinând seama şi de partea care a fost executată din amendă.
În temeiul art. 21 din Legea nr. 187/2012, pedeapsa închisorii executabilă,
aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul
minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie
pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii. Pedeapsa închisorii care depăşeşte
20 de ani, aplicată pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se va înlocui cu
internarea într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani. În cazul pluralităţii de
infracţiuni, înlocuirea prevăzută mai sus se face cu privire la pedeapsa rezultantă.
Partea executată din pedeapsa închisorii, precum şi durata reţinerii şi arestării
preventive se consideră ca parte executată din durata măsurii educative a internării
în centrul de detenţie. Măsura suspendării executării pedepselor aplicate în baza
Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii se menţine şi
după intrarea în vigoare a NCP.35
Sub aspectul determinării măsurilor de siguranță mai blânde, în privința unora
dintre acestea Codul penal din 1969 este legea mai favorabilă (de pildă, cu privire
la obligarea la tratament medical și internarea medicală), în timp ce referitor la alte
măsuri NCP este legea mai blândă (de pildă, în materia expulzării).
35

Potrivit art. 22 din Legea nr. 187/2012: „(1) Măsura suspendării executării pedepselor aplicate în baza Codului
penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal.
(2) În cazul în care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea prevăzute la alin. (1) se revocă din alte cauze
decât comiterea unei noi infracţiuni, pedeapsa închisorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru
educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani. (3) În situaţia prevăzută la
alin. (2), pedeapsa amenzii a cărei executare a fost suspendată se înlocuieşte cu măsura educativă a consemnării la
sfârşit de săptămână pe o durată de 6 săptămâni. (4) Dacă în termenul de încercare al suspendării executării unei
pedepse pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii condamnatul a săvârşit din nou o infracţiune, instanţa revocă
suspendarea şi înlocuieşte pedeapsa potrivit alin. (2) sau (3), după care:
a) dacă noua infracţiune a fost comisă în timpul minorităţii, se stabileşte şi pentru aceasta o măsură educativă, iar
apoi se aplică măsura educativă cea mai grea;
b) dacă noua infracţiune a fost comisă după majorat, se aplică o sancţiune rezultantă stabilită potrivit art. 129 alin.
(2) din Codul penal”.
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Aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce privește cauzele care înlătură
răspunderea penală
Pornind de la concepția speciﬁcă dreptului penal român, conform căreia
normele care reglementează prescripția răspunderii penale sunt norme de drept
substanțial (material), susținem fără rezerve punctul de vedere potrivit căruia aceste
norme se vor supune regulii mitior lex.36
Așadar, durata teremenelor de prescripție a răspunderii penale va ﬁ determinată
potrivit dispozițiilor legii penale mai favorabile, urmând să se aplice normele care
reglementează termenele de prescripție mai scurte.
Dacă, potrivit uneia dintre legile penale succesive, termenul de prescripție a
răspunderii penale este împlinit, rămâne fără relevanță împrejurarea că sub aspectul
sancțiunilor legea mai favorabilă este alta.
Sunt norme de drept substanțial și urmează să se supună regulii mitior lex toate
dispozițiile care reglementează instituția prescripției răspunderii penale, indiferent că
privesc durata termenelor, suspendarea cursului acesteia sau întreruperea, deoarece
în caz de incidență aceste norme penale sunt susceptibile să excludă posibilitatea
angajării răspunderii penale.37
De altfel, așa cum s-a arătat în doctrină, orice condiție care privește răspunderea
penală trebuie să ﬁe previzibilă la momentul comiterii infracțiunii.38 Bineînțeles că,
actele de întrerupere sau cazurile efective de suspendare vor ﬁ guvernate de regula
aplicării imediate a legii procesuale penale, deoarece nu au natură de drept material.
Referitor la prescripția specială, considerăm că și aceasta este guvernată de
regula mitior lex, astfel că, începând cu momentul săvârșirii infracțiunii, se aplică
oricare dintre legile penale succesive, dacă este mai favorabilă. Spre exemplu, dacă o
infracțiune a fost comisă sub imperiul reglementării care stabilea că durata termenelor
de prescripție specială se împlinește, dacă acestea au curs o dată plus jumătate din
termenul aplicabil, termenul în ipoteza acestei infracțiuni se va socoti în conformitate
cu legea din momentul săvârșirii infracțiunii.
Se observă că, orice modiﬁcare a dispozițiilor privind prescripția răspunderii
penale, care reglementează în mod defavorabil materia acestei cauze de înlăturare a
răspunderii penale (de pildă, majorarea duratei teremenelor), nu poate ﬁ incidentă în
ceea ce privește infracțiunile comise anterior modiﬁcărilor respective. Acceptarea
tezei contrare ar conduce la înfrângerea principiului neretroactivității legii, stabilit
de art. 15 din legea fundamentală. Într-adevăr, singurele legi care pot retroactiva sunt
legile penale și cele contravenționale mai favorabile.
În acest sens este și Curtea Constituțională (Decizia nr. 1092/2012), care a
36

C. Mitrache, Explicații preliminare ale noului Cod penal, op. cit., p. 71. A se vedea și Decizia Curții
Constituționale nr. 1092 din 18 decembrie 2012.
37
F. Streteanu, www.just.ro.
38
Ibidem, www.just.ro.
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statuat că: „termenul de prescripție specială prevăzut de legea nouă (termen mai mare
decât termenul deﬁnit de legea veche – s.n.) este constituțonal în măsura în care se
aplică numai faptelor săvârșite sub imperiul noii soluții legislative”.
În literatura de specialitate, în mod judicios, s-a arătat că: „Prin prelungirea
termenului de prescripție (…) are loc ampliﬁcarea temporală a dreptului statului de
a pedepsi. Or, una dintre rațiunile principiului neretroactivității este tocmai punerea
la adăpost a cetățeanului față de o extindere a acestui drept ulterioară “.39
Cea mai diﬁcilă întrebare este, însă, următoarea: În condițiile NCP are
autonomie instituția prescripției răspunderii penale față de limitele sancțiunilor
penale? În prima opinie, exprimată în doctrină cu privire la această problemă de
drept, este susținută, cu argumente convingătoare, teza autonomiei celor două
instituții de drept penal (infracțiunea și prescripția răspunderii penale).40 Subscriem la
această opinie și apreciem că, la fel ca în cazul celorlalte instituții juridice autonome,
operațiunea de aplicare a legii penale mai favorabile se efectuează în doi timpi. Întâi,
dintre legile penale succesive, va ﬁ determinată legea mai favorabilă sub aspectul
sancțiunilor, iar apoi se va repeta activitatea de stabilire a legii penale mai favorabile
în ceea ce privește prescripția răspunderii penale. Procedând în maniera indicată
în cele ce preced, judecătorul va putea aplica sub toate aspectele legea penală din
momentul săvârșirii infracțiunii (dacă este mai favorabilă atât în ceea ce privește
sancțiunile, cât și referitor la prescripție), va stabili incidența legii penale noi sub
ambele aspecte sau poate aplica legi diferite, după caz.
Pentru a argumenta soluția aplicării legii penale mai favorabile, în două etape,
în funcție de instituții autonome, în doctrină este dată ca exemplu comiterea unei
infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal înainte de intrarea în vigoare a noului
Cod penal.41 În concret, într-o asemenea ipoteză, mai întâi va ﬁ stabilită legea penală
în ceea ce privește sancțiunile aplicabile, adică NCP,42 iar ulterior legea penală mai
blândă sub aspectul instituției prescripției răspunderii penale, respectiv Codul penal
din 1969.43 La fel stau lucrurile, de pildă, și în ceea ce privește traﬁcul sau cumpărarea
de inﬂuență.44
Comparând legile penale succesive, constatăm că NCP aduce mai multe
modiﬁcări în materia plângerii penale prealabile, astfel că se pune problema aplicării
legii penale mai favorabile. La fel ca normele penale care reglementează prescripția
răspunderii penale, dipozițiile privind instituția plângerii prealabile fac parte din
39

F. Streteanu, www.just.ro. De altfel, soluția aplicării legii penale mai favorabile în ceea ce privește prescripția
răspunderii penale a fost reglementată și în Codul penal din 1937.
40
F. Streteanu, Caiete de Drept penal nr. 3/2013, op. cit., p. 11 și urm. A se vedea și C. Rotaru, op. cit., www.
juridice.ro;
41
F. Streteanu, www.just.ro;
42
Pentru infracțiunea comisă în varianta simplă, Codul penal din 1969 prevede pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani,
în timp ce noul Cod penalprevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani;
43
Termenul prescripției speciale în cazul infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal este de 16 ani, în timp ce
potrivit Codului penal din 1969 (înainte de anul 2012) termenul prescripției speciale este de 12 ani.
44
În cazul acestor infracțiuni, legea veche prevede pedepasa închisorii de la 2 la 10 ani, iar noul Cod penal prevede
pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani.
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dreptul penal substanțial, ceea ce înseamnă că vor trece prin ﬁltrul regulii mitior lex.
Noul Cod penal reglementează relativ diferit împăcarea – cauză care înlătură
răspunderea penală – comparativ cu modul de reglementare existent în Codul penal
din 1969. Fiind o instituție juridică de drept material, în caz de succesiune de legi
penale, dispozițiile privind împăcarea se vor aplica în conformitate cu regula mitior
lex. Deși, amnistia este o instituție juridică relativ rar întâlnită în practică, dacă
legiuitorul înțelege să o reglementeze, având natură substanțială, va ﬁ cârmuită de
regula mitior lex.
Aplicarea legii penale mai favorabile în ipoteza cauzelor care înlătură
(prescripția executării pedepsei sau grațiere) sau modiﬁcă executarea pedepsei ori
consecințele condamnării
Legea mai favorabilă, în materia cauzelor care înlătură sau modiﬁcă executarea
pedepsei ori efectele condamnării, se stabileşte ţinând seama de toate legile care s-au
succedat începând cu data săvârşirii infracţiunii și până în momentul aplicării legii.
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ANALIZĂ ASUPRA NOILOR
DISPOZIȚII PRIVIND
RETROACTIVITATEA LEGII
DE DEZINCRIMINARE
ÎN NOUL COD PENAL
Conf. univ. dr. Bogdan DAVID1
Rezumat
Argumentând extinderea retroactivităţii legii penale noi mai favorabile
şi asupra pedepselor executate integral, literatura de specialitate învederează
că pot apărea situaţii în care, chiar şi după executare completă a pedepselor
aplicate intervin anumite interdicţii, incapacităţi sau decăderi ce derivă din
condamnarea executată, faţă de care legea penală de dezincriminare sau
cea care modiﬁcă numai cuantumul sau felul sancţiunii nu poate rămâne
indiferentă, producând efecte şi faţă de cel care a fost condamnat sub incidenţa
vechii legi.
Raţionând astfel, rezolvându-se cu predilecţie şi în mod prioritar
interesele fostului condamnat, se neglijează alte principii ale statului de drept
şi ale unei eﬁciente politici penale poate mai importante pentru securitatea
raporturilor juridice penale şi ale ordinii sociale. Astfel, prin extinderea
excesivă a retroactivităţii legii penale şi asupra hotărârilor penale deﬁnitive
aﬂate în curs de executare dar şi cu privire la condamnările executate în
mod integral, se încalcă, printre altele, principiul constituţional al separaţiei
puterilor în stat, precum şi cel al intangibilităţii şi al autorităţii lucrului
judecat.
Cuvinte-cheie: lege penală, lege mai favorabilă, condamnare, process penal, infracțiue.
ANALYSIS OF THE NEW DISPOSITIONS REGARDING THE
RETROACTIVITY OF THE LAW DECRIMINALIZYING THE NEW PENAL CODE
Abstract:
Arguing we also extend retroactivity of criminal law and the penalties
executed entirely favorable, literature envisages that there may be situations
1
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where, even after the complete execution of punishments involved certain
prohibitions, incapacity or disqualiﬁcation arising from conviction executed
against the law criminal decriminalization or one that affects only the amount
or type of sanction can not remain indifferent, and with effect from that which
he was sentenced under the old law.
Reasoning thus solving the preference and priority to interests was
convicted neglecting other principles of the rule of law and an effective
criminal policy perhaps more important for the security of legal proceedings
and the social order. Thus, excessive expansion retroactivity of criminal law
and the criminal judgments pending ﬁnal execution and on convictions fully
executed violate, among other things, the constitutional principle of separation
of powers and that of the inviolability and of res judicata.
Keywords: criminal law, the law more favorable sentencing criminal
process, offense.
I. Aspecte introductive
otrivit art. 4 din NCP: „Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub
legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz,
executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, pronunţate
în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti
privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi”.2
Incidenţa retroactivităţii legii penale de dezincriminare este limitată în funcţie
de etapa la care a ajuns raportul penal de conﬂict în momentul intrării în vigoare a
legii penale care nu mai prevede fapta ca infracțiune, respectiv până la intervenirea
reabilitării condamnatului.3 Însă, dacă legea de dezincriminare a intrat în vigoare
înainte de intervenirea reabilitării, o eventuală cerere de reabilitare rămâne fără
obiect.4
De lege lata, legea care dezincriminează este o specie de lege penală mai
favorabilă.5 Prin dezincriminare vom înţelege înlăturarea unei fapte care, anterior era
considerată infracțiune, din sfera faptelor ce constituie infracţiuni (abolitio criminis).
Dezincirminarea poate avea loc și prin modiﬁcarea normei de incriminare, în
sensul incriminării aceleiaşi fapte, dar în alte condiţii decât cele prevăzute de legea
activă la data comiterii infracţiunii, dacă anumite modalităţi sau variante de săvârşire
a faptei care, anterior modiﬁcării, intrau sub incidenţa legii penale, nu mai sunt
prevăzute ca infracțiuni de legea penală nouă.
Modiﬁcarea condiţiilor de incriminare ori înscrierea faptei, incriminată diferit,

P

3

Noul Cod penal;
W. Brînză, Sistemul sancțiunilor în reglementarea noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, București, 2012,
p.118;
5
A se vedea, de pildă, Decizia Curții Constituționale nr. 1470/2011;
4
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în conţinutul altei norme constituie dezincriminare, dacă, aplicând dispozițiile legii
penale noi, fapta concretă nu mai poate ﬁ caliﬁcată ca infracţiune sau anumite
modalităţi faptice ale infracţiunii scapă de sub incidenţa legii penale noi. Prin urmare,
discutăm despre abolitio criminis, în toate cazurile când, potrivit legii noi, fapta nu
mai poate ﬁ considerată infracţiune. Spre exemplu, tulburarea folosinței locuinței
este o faptă care, deși constituie infracțiune potrivit Codului penal din 1969, nu este
incriminată de NCP.
Nu este o lege de dezincriminare legea care abrogă anumite norme penale,
dacă acțiunea sau inacțiunea săvârșită de o persoană poate ﬁ încadrată într-o normă
de incriminare în vigoare, care îşi extinde incidenţa şi la fapta respectivă. De pildă,
complotul sau asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni sunt încadrabile în dispozițiile
care incriminează grupul infracțional organizat (art. 367 din NCP). Ne raliem opiniei
potrivit căreia aprecierea existenţei sau inexistenței unei legi de dezincriminare se
face in concreto, respectiv analizând dacă, potrivit legii, noi o anumită faptă mai
atrage sau nu răspunderea penală, deşi în baza legii vechi aceasta putea angaja o
asemenea formă de răspundere.6 Ca argumentarea, reliefăm art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 187/2012, conform căruia dispoziţiile art. 4 din NCP privitoare la legea penală
de dezincriminare sunt aplicabile şi în situaţiile în care o faptă determinată, comisă
sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracțiune potrivit legii noi datorită
modiﬁcării elementelor constitutive ale infracţiunii, inclusiv a formei de vinovăţie,
cerută de legea nouă pentru existenţa infracţiunii.
De asemenea, dacă se acceptă opinia la care am aderat7 şi având în vedere
faptul că legea penală care dezincriminează este şi ea o specie de lege penală mai
favorabilă, care se aplică retroactiv, discuția nu are decât relevanță teoretică, deoarece
în ambele concepții – aprecieri in abstracto sau in concreto – cei care comit fapte care
nu mai pot angaja răspunderea penală se bucură de aceleaşi drepturi, dacă se aﬂă în
acelaşi stadiu de soluționare a raportului penal de conﬂict (de pildă, în faza judecăţii).
II. Ce este situația tranzitorie?
Rezolvarea situaţiilor tranzitorii nu este unitară. Opinia care s-a impus în
ştiinţa dreptului penal şi care a fost consacrată în legile penale contemporane este
cea conform căreia legea penală retroactivează sau ultraactivează (ultraactivitate
improprie, în accepţiunea de aplicaţie particulară a principiului activităţii legii
penale)8 în funcţie de împrejurarea dacă este sau nu mai favorabilă infractorului
(mitior lex).
În toate cazurile în care se aplică altă lege penală decât cea care era în vigoare
în momentul comiterii infracțiunii suntem în prezența unei situații de extraactivitate
a legii penale.
6
7
8

C. Mitrache, Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, p. 57;
C. Barbu, Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 232;
W. Brînză, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 62;
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Opinia noastră este că noţiunea de extraactivitate şi cea de aplicare a legii
penale mai favorabile au aceeaşi sferă de incidenţă, adică au aceeaşi extensiune,
din perspectiva legislaţiei penale în vigoare. De lege lata, atât extraactivitatea legii
penale, cât şi aplicarea legii penale mai blânde privesc numai situaţiile tranzitorii.
Situaţia tranzitorie în succesiunea legilor penale există dacă, de la data
săvârşirii infracţiunii (mai larg, a faptei prevăzute de legea penală), când ia naştere
raportul juridic penal de conﬂict, şi până la stingerea acestui raport prin executarea
sau considerarea ca executată a sancţiunii dispuse, iar uneori până la înlăturarea
consecinţelor condamnării prin reabilitare, au intervenit una sau mai multe legi
penale. Legea aplicabilă este în toate cazurile legea cea mai blândă.
În cazul liberării condiţionate, suspendării executării pedepsei sub
supraveghere etc., situaţia tranzitorie se creează, de asemenea, la data săvârşirii
infracţiunii şi durează până la executarea sau considerarea ca executată a sancţiunii.
Intervenţia legiuitorului, în intervalul suspendării executării pedepsei sau al liberării
condiţionate etc., prin adoptarea unei legi penale care modiﬁcă instituţia în cauză,
face ca determinarea legii aplicabile să se efectueze potrivit regulilor înscrise în art.
15 alin. (2) din Constituţie şi ale Codului penal, independent de data la care hotărârea
de condamnare a rămas deﬁnitivă.
Situaţiile tranzitorii sunt acele cazuri când, de la săvârşirea infracţiunii şi până
la încetarea efectelor hotărârii de condamnare, se succed mai multe legi penale care
reglementează acelaşi raport penal de conﬂict. Extraactivitatea sau mitior lex nu se
aplică în cazul incidenţei principiului activităţii legii penale, deoarece acest principiu
exclude aplicarea legii unor raporturi anterioare sau posterioare intrării legii în
vigoare.
Faţă de aceste precizări se poate spune că sferele de incidenţă ale extraactivităţii
legii penale şi regulii mitior lex sunt identice, cel puţin de lege lata. Aceste instituţii
juridice sunt aplicabile în toate cazurile când există abateri, prevăzute de lege, de la
principiul activităţii legii, în situaţii tranzitorii determinate de succesiunea legilor
penale.
III. Analiza cazurilor de incidență a retroactivității legii penale de
dezincriminare
Incidența retroactivității legii penale care dezincriminează trebuie analizată din
punctul de vedere al evoluţiei raportului penal de conﬂict, mai exact dacă: procesul
penal se aﬂă în desfășurare sau nu a fost încă demarat; procesul penal s-a ﬁnalizat,
dar executarea pedepsei nu s-a stins încă; condamnatul a executat sancțiunea, dar
acesta nu a fost încă reabilitat.
Aplicarea legii penale de dezincriminare când procesul penal se aﬂă în curs
sau nu a fost încă inițiat
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Dacă în cursul procesului penal intră în vigoare o lege care dezincriminează
fapta dedusă spre soluționare, organul judiciar este obligat să dispună stingerea
procesului penal. Soluţiile sunt clasarea, dacă procesul se aﬂă în faza de urmărire
penală, şi achitarea, dacă procesul se aﬂă în faza de judecată. În cazul în care procesul
penal nu era demarat, dar exista o sesizare a organului de urmărire penală, acesta va
dispune clasarea.
Regula retroactivităţii legii penale care dezincriminează acţionează indiferent
cât a durat „starea de dezincriminare”, deoarece legea nu condiţionează incidenţa
regulii de durata lipsei incriminării (o zi, o lună etc.).
Aplicarea retroactivităţii legii penale de dezincriminare nu produce niciun
efect asupra răspunderii civile. Aplicarea legii penale de dezincriminare după
rămânerea deﬁnitivă a hotărârii de condamnare, dar înainte de stingerea executării
sancțiunilor de drept penal
Prin intrarea în vigoare a legii penale care dezincriminează, se stinge executarea
pedepselor, precum şi a măsurilor de siguranţă sau a măsurilor educative.9 Dacă
făptuitorul se aﬂă în executarea unei pedepse privative de libertate, va ﬁ pus de îndată
în libertate. În cazul în care s-a dispus conﬁscarea specială, bunurile nepreluate de
la cel condamnat nu mai pot ﬁ preluate, după intrarea în vigoare a legii penale de
dezincriminare.10
Retroactivitatea legii penale de dezincriminare nu are, însă, niciun fel de
consecinţe asupra obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea penală în favoarea părții
civile.
Aplicarea legii penale care dezincriminează în cazul în care condamnatul a
executat sancţiunea sau aceasta s-a stins în alt mod, dar cel condamnat nu a fost încă
reabilitat
Prin intrarea în vigoare a legii penale dezincriminatoare încetează ope legis
orice efect de natură penală care ar putea decurge din existenţa unei sancțiuni
executate sau considerată ca executată, aceasta ﬁind radiată din cazierul judiciar al
condamnatului.
Efectele legii noi, care dezincriminează, se aplică atât pedepselor, cât şi
măsurilor educative sau măsurilor de siguranţă. Mai mult, se poate spune că aplicarea
oricăror instituţii de drept penal rămâne fără obiect dacă fapta a fost dezincriminată.
De exemplu, dacă fapta a fost amnistiată înainte de intrarea în vigoare a legii
dezincriminatoare, prioritate în aplicare va avea legea care dezincriminează, iar nu
cea de amnistie. La fel se procedează dacă ar ﬁ incidentă prescripţia răspunderii
penale sau a executării pedepsei.
9

Avem în vedere legea penală temporară;
V. Dobrinoiu, M.A. Hotca, W. Brînză, Probleme de drept din jurisprudența penală, Ed. Wolters Kluwer,București,
2008, p. 301
10
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Pe de altă parte, legea nouă care nu mai prevede fapta ca infracţiune se aplică,
chiar dacă a intervenit reabilitarea, dacă cel condamnat se aﬂă în executarea unei
măsuri de siguranţă.
Dacă legiuitorul nu stabileşte nicio restrângere a efectelor legii de
dezincriminare, aceasta va produce efecte juridice totale, adică cel condamnat are o
situaţie juridică similară cu cea a unei persoane care nu a comis o infracţiune.
Aplicarea legii penale de dezincriminare care prevede măsuri de siguranţă
Potrivit NCP, în cazul incidenţei retroactivităţii legii dezincriminatoare,
executarea măsurilor educative şi a măsurilor de siguranţă, precum şi toate
consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează
prin intrarea în vigoare a legii noi.
Reiese, implicit, că nu poate ﬁ acceptată teza restituirii bunurilor deja
conﬁscate, pentru că ar echivala cu întoarcerea executării sancţiunii, adică repunerea
în situaţia anterioară săvârşirii faptei (restitutio in integrum). Dacă bunurile au trecut
din patrimoniul condamnatului în cel al statului, „consecinţele juridice” sunt deja
produse şi, prin urmare, nu se mai poate pune problema „încetării consecinţelor
juridice”.
În schimb, nu vor mai putea ﬁ preluate bunurile în privinţa cărora se dispusese
conﬁscarea, dacă măsura de siguranţă nu a fost pusă în executare până la data intrării
în vigoare a legii noi de dezincriminare.
IV. Retroactivitatea legii penale interpretative posterioare mai favorabile
Și legea penală interpretativă posterioară poate avea caracter dezincriminator,
dacă prin conținutul său restrânge sfera faptelor considerate ca infracțiuni în
practica anterioară a organelor judiciare sau dacă determină o încadrare juridică mai
favorabilă. De pildă, prin raportare la dispozițiile Codului penal din 1969, art.183 din
NCP constituie o normă penală interpretativă posterioară mai favorabilă.11
Legea penală interpretativă posterioară este legea prin care legiuitorul
deﬁneşte, ulterior intrării în vigoare a legii (normei) interpretate, anumiţi termeni sau
unele expresii utilizate în cuprinsul legii penale.
În ipoteza în care interpretarea este contextuală, nu există niciun fel de probleme
referitoare la aplicarea legii penale în timp, dar dacă interpretarea este posterioară,
apare ca legitimă întrebarea: Cum se vor produce efectele normelor interpretative
faţă de raporturile penale de conﬂict născute?
Întrucât normele interpretative posterioare explică conţinutul unor norme
intrate deja în vigoare, ele ar trebui să aibă întotdeauna efect retroactiv. Un asemenea
efect era cvasiunanim acceptat anterior anului 1991, dar în prezent acest efect (ex
11

F. Streteanu, Drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. Rosetti, București, 2003, p. 236
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tunc) îl pot avea, în temeiul art. 15 din Constituţie, numai legile interpretative mai
favorabile.
V. Aplicarea în timp a dispozițiilor art. 4 din NCP
Având același conținut în cele două coduri succesive, art. 4 din NCP nu ridică
probleme în ceea ce privește aplicarea legii în timp.
Precizăm, însă, că noul Cod de procedură penală nu mai prevede, printre
cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale, și ipoteza în
care faptei îi lipsește unul dintre elementele constitutive.
Așadar, în toate situațiile în care fapta săvârșită de o persoană nu mai poate ﬁ
considerată infracțiune în conformitate cu legea nouă, se poate spune că fapta nu mai
este prevăzută de legea penală sau nu a fost comisă cu forma de vinovăție cerută de
lege,12 adică este dezincriminată.13
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SCURTE CONSIDERAȚII
PRIVIND UNELE REGLEMENTĂRI
APARȚINÂND NOULUI COD PENAL
ȘI NOULUI COD DE PROCEDURĂ
PENALĂ
Lector univ. dr. William BRÎNZĂ1

Abstract
Atât noul Cod penal (NCP), cât și noul Cod de procedură penală
(NCPP) își propun să determine creșterea eﬁcienței actului de justitie, fapt ce
își dorește să plaseze Romania printre statele membre ale Uniunii Europene
care dispun de sisteme judiciare performante.
Printre alte instituții de drept penal și procesual penal, ne propunem
să evidențiem și noua modalitate a procedurii acordului de recunoaştere a
vinovăţiei, aceasta ﬁind inspirată din legislaţia SUA, unde este cunoscută
sub denumirea „guilty pleas and bargaining”. Ea a fost preluată, adaptată şi
aplicată cu succes în legislaţia mai multor ţări europene, precum Germania,
Franţa şi Grecia. În reglementarea realizată, legiuitorul român s-a inspirat
din legislaţia germană şi franceză, cu adaptări impuse de speciﬁcul judiciar
românesc.
Cuvinte cheie: eutanasie, harțuire sexuală, arestul la domiciliu, măsuri
educative, viață privată, recunoașterea vinovăției

A

șa cum s-a suținut în mod corect de către unii autori ai domeniului, ne
exprimăm speranța că, în cadrul noilor coduri în materie penală, vom găsii
dispoziții pentru a se asigura un echilibru între cei care susţin învinuirea şi cei chemaţi
să răspundă din punct de vedere penal; trebuie instituite anumite garanţii procesuale,
care constituie cerinţe ale unui proces echitabil, adică nu pot lipsi dispoziţii care
consacră prezumţia de nevinovăţie, garantarea libertăţii persoanei, dreptul la apărare,
dreptul la viaţa intimă prin inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei, adică
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principii fundamentale ale procesului penal
I. În cadrul noului Cod penal:
1. Eutanasia și infracțiunea de hărțuire
Una dintre modiﬁcările ce se regăsesc în noul Cod penal se referă la faptul
că, deşi este în continuare incriminată, eutanasia nu mai este caliﬁcată drept omor
caliﬁcat. Astfel, conform articolul 190 din noul Cod penal, „uciderea săvârşită la
cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală
incurabilă sau de o inﬁrmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferinţe
permanente şi greu de suportat, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”. Tot
în noul Cod penal, fătul este ocrotit în mod special, ﬁind interzis în continuare avortul
în alte condiţii decât cele medicale, dar acum este incriminată şi fapta de vătămare
corporală a fătului.
Pe de altă parte, urmărirea unei persoane ori apelarea acesteia sau trimiterea de
mesaje ce îi cauzează o stare de temere constituie infracţiunea de hărţuire.
O altă modiﬁcare a Codului penal are în vedere persoanele recidiviste. Astfel,
persoanele care comit fapte în stare de concurs sau recidivă vor avea parte de
sancţiuni mai drastice. Dacă se comit mai multe infracţiuni în concurs, judecătorul va
aplica pedeapsa cea mai grea şi un spor obligatoriu de o treime din celelalte pedepse.
În cazul recidiviştilor, limitele pedepsei pentru noua infracţiune se majorează cu
jumătate.
2. Arestul la domiciliu
O altă modiﬁcare a Codului de procedură penală se referă la măsurile preventive,
interdicţia de a părăsi localitatea sau ţara ﬁind eliminate. Așa cum s-a menționat în
literatura de specialitate,1 masurile preventive vizează starea de libertate a suspectului
sau inculpatului și au drept efect, ﬁe privarea de libertate, ﬁe restrângerea libertății de
mișcare. Apare, astfel, arestul la domiciliu. Conform noii legislaţii, măsura arestului
la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă de cel mult 30 de
zile2, de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar3
care a dispus măsura sau în faţa căruia se aﬂă cauza şi de a se supune unor restricţii
stabilite de acesta. Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are obligaţia de a se
prezenta în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi,
a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este
chemat. El nu are voie să comunice cu persoana vătămată sau cu membrii de familie
1

Facultatea de Științe Juridice și Administrative Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” - București
Bogdan David, Dreptul la un proces echitabil, Revista de Drept public,Ed. Universul Juridic, p. 236
3
Bogdan David, Drept procesual penal, Partea generală și partea specială, Ed. Pro Universitaria, București,
2013, p. 246
2
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ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii,
precum şi cu oricare alte persoane care nu locuiesc în mod obişnuit împreună cu el
sau care nu se aﬂă în îngrijirea sa.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau
instanţa de judecată pot dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul
să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. La cererea scrisă şi
motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi pot permite acestuia părăsirea
imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de
pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea mijloacelor
esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justiﬁcate, pentru o perioadă
determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi
ori interese legitime ale inculpatului”, se precizează în noua reglementare. În cazuri
urgente, pentru motive întemeiate, cel care se aﬂă în stare de arest la domiciliu poate
părăsi imobilul fără permisiunea oamenilor legii, informând imediat despre aceasta
instituţia, organul sau autoritatea desemnate cu supravegherea sa şi organul judiciar
care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se aﬂă cauza.
Intrarea în vigoare a noului Cod penal aduce cu sine introducerea sistemului
zilelor-amendă. La o astfel de sentinţă, se va stabili un număr de zile amendă, cuprins
între 30 şi 400, care se va înmulţi cu valoarea corespunzătoare unei zile amendă,
cuprinsă între 10 şi 500 de lei. „Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu
execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate
se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Dacă amenda
neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se
înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la
pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată ﬁind considerată o singură pedeapsă”,
potrivit articolului 63 din Codul penal.
3. Minorii vor ﬁ sancționați doar prin măsuri educative
O altă modiﬁcare a Codului penal se referă la faptul că nu mai sunt prevăzute
pedepse pentru minori. Ei vor ﬁ sancţionaţi exclusiv pe baza măsurilor educative, care
pot ﬁ atât privative, cât şi neprivative de libertate. În prima categorie se încadrează
internarea într-un centru educativ sau unul de detenţie. Celelalte măsuri se referă la
stagiul de formare civică, supravegherea sau consemnarea la sfârşit de săptămână. În
forma actuală a codului, „pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau
amenda prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. Limitele pedepselor se reduc
la jumătate.
În urma reducerii, în nici un caz minimul pedepsei nu va depăşi 5 ani. Când
legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, se aplică
minorului închisoarea de la 5 la 20 de ani”, conform articolului 109, Cod penal.
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4. Protejarea fermă a vieții private
Potrivit noului Cod penal, fotograﬁerea și/sau înregistrarea convorbirilor
unor persoane în domiciliul lor vor ﬁ infracţiune. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul
difuzării imaginilor sau convorbirilor. Violarea domiciliului este, în continuare,
considerată o infracţiune, iar acum se incriminează şi violarea sediului unei persoane
juridice. Împiedicarea organului judiciar de a efectua un act procedural sau refuzul
de a pune actele sau informaţiile cerute la dispoziţia lui, se constituie în infracţiunea
de obstrucţionare a justiţiei şi este o noutate pe care o aduce Codul penal, de la 1
februarie. Acest lucru se va pedepsi cu închisoarea de la trei luni la un an. În acelaşi
context, intimidarea, ameninţarea sau constrângerea unei persoane sau a familiei
acesteia pentru a nu da, a da sau a retrage o declaraţie dată la organele judiciare, va
reprezenta infracţiunea de inﬂuenţarea declaraţiilor.
Pedepsele în cazul acesta variază între unul şi cinci ani. Mai mult decât atât,
avocatul care face înţelegere cu partea adversă pentru fraudarea intereselor clientului
său va ﬁ pedepsit. Acest fapt îmbracă forma infracţiunii de asistenţă şi reprezentare
neloială. Totodată, se sancţionează folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, în
cazul unui funcţionar public care solicită favoruri de natură sexuală la întocmirea
unui act. În plus, intimidarea sau umilirea unei persoane, prin pretinderea de favoruri
sexuale nu va reprezenta infracţiunea de hărţuire sexuală doar în cazul în care aceasta
este înfăptuită de şeﬁ, ci şi atunci când ea este făcută de colegi.

II. În cadrul noului Cod de procedură penală regăsim:
1. Funcţii judiciare noi: judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul
de cameră preliminară
O primă componentă prin care au fost introduse, pe lângă funcţiile de urmărire
penală şi de judecată – existente în actualul Cod, dar nedenumite şi nedeﬁnite expres
– alte două funcţii judiciare noi, şi anume :4
a. Funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei în faza de urmărire penală, care se va realiza de un nou organ judiciar,
respectiv judecătorul de drepturi şi libertăţi, care va avea atribuţia de a autoriza
actele şi măsurile care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei în
cursul urmăririi penale (art. 3 alin. 1 lit. b şi alin. 5 din NCPP);
Sediul materiei este art. 53 și, respectiv, art. 54 din NCPP. Noua reglementare
are la bază modelul sistemelor de common law în care judecătorul exercită controlul
4

M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, Ed CH Beck, București, 2014, p. 496
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judiciar asupra tuturor actelor din cadrul etapelor investigației, acte care presupun
restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale suspectului, precum și asupra
legalității administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală și asupra
legalității soluțiilor procurorului.
În Europa, acest model a fost dezvoltat în Marea Britanie și preluat în prezent
de unele state cu sisteme de drept romano-germanic, cum ar ﬁ: Germania (1974),
Portugalia (1987) sau Italia (1988).
Referitor la competența, locul și rolul judecătorului de drepturi și libertăți, din
reglementarea art. 53 NCPP rezultă următoarele:
Acesta soluționează în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile,
contestațiile sau orice alte sesizări privind:
- măsurile preventive;
- măsurile asigurătorii;
- măsurile de siguranță cu caracter provizoriu;
- actele procurorului în cazuri expres prevăzute de lege;
- încuviințarea perchezițiilor, a tehnicilor speciale de supraveghere sau
cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii;
- administrarea anticipată a probelor;
- alte situații expres prevăzute de lege.
Locul acestui judecător este în cadrul instanței. Existența și poziția sa în cadrul
instanței sunt una distinctă de cea a judecătorului care exercită funcția de judecată,
pentru că funcția pe care o exercită el este incompatibilă cu cea de judecată.
În opinia unor autori5, pe care o împărtășim, acest judecător trebuie să aibă o
poziție, competență și existență distincte față de judecătorul de cameră preliminară.
Sub acest aspect, reiterăm opinia noastră că textul art. 3 alin. (3) din NCPP este
neconstituțional pentru motivele arătate în referirile analitice privind principiul
separării funcțiilor judiciare în procesul penal.
S-au remarcat şi relevat negativ următoarele6:
Privitor la funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale persoanei în faza de urmărire penală, funcţie care revine judecătorului de drepturi
şi libertăţi, textul art. 3 alin. (5) a prevăzut şi excepţii, iar aceste excepţii, ar ﬁ
nejustiﬁcat de multe.
De exemplu:
- autorizarea de către procuror a tehnicilor speciale de supraveghere sau
cercetare, contrar prevederilor art. 3 alin. 1 lit. b din NCPP. Astfel, privitor la cele
11 tehnici speciale de supraveghere sau cercetare, prevăzute de art. 138 din NCPP,
cum sunt interceptarea convorbirilor şi comunicărilor, utilizarea investigatorilor
sub acoperire, livrarea supravegheată (şi altele), textul art. 139 arată expres că
supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi, după care,
5

M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, Ed CH Beck, București, 2014, p. 132
I. Griga, Noutăți majore în noul Cod de procedură penală privind exercitarea fucțiilor judiciare în procesul
penal, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română, p. 1.
6

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

117

UNIVERS JURIDIC
în textul art. 141 din NCPP, se prevede că aceste măsuri pot ﬁ autorizate în anumite
condiţii şi de procuror.
- luarea măsurilor asigurătorii în cursul urmăririi penale de către procuror,
măsuri prin care se restrânge dreptul fundamental la proprietate (art. 249 alin. 2 din
NCPP).
Acest lucru înseamnă că, în cursul urmăririi penale, orice măsură ce ar putea
să afecteze drepturile şi libertăţile părţilor este ﬁe supusă, ﬁe dispusă cenzurii
judecătorului de drepturi şi libertăţi.
b. Funcţia de veriﬁcare a legalității trimiterii sau netrimiterii în judecată,
realizată, şi ea, de un organ judiciar nou: judecătorul de cameră preliminară, care
va avea atribuția de a veriﬁca şi a se pronunţa asupra legalității actului de trimitere
în judecată, asupra legalității administrării probelor pe care se bazează acesta, și a
efectuării actelor procesuale de către organul de urmărire penală precum şi asupra
legalității soluțiilor de netrimitere în judecată (art. 3 alin. 1 lit. c şi art. 54din NCPP);
Conform articolului 54 din noul Cod de procedură penală, judecătorul de cameră
preliminară este acela care, în cadrul instanţei, potrivit competenței acesteia:
“veriﬁcă legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; veriﬁcă legalitatea
administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de
urmărire penală; soluționează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de
netrimitere în judecată; soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege”.
A doua componentă este cea a introducerii principiului care guvernează
exercitarea celor patru funcţii şi care trebuie să asigure imparţialitatea şi obiectivitatea
necesară unui proces echitabil: cel al exercitării separate a ﬁecărei funcţii.
În acest sens, textul art. 3 alin. 3 din NCPP prevede că „în desfăşurarea aceluiaşi
proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei
alte funcţii judiciare”.
Până în acest punct, construcţia acestui principiu nou este în acord cu bunele
intenţii ale legiuitorului şi în acord cu standardele statelor din UE. Mai departe însă,
textul instituie o excepţie prin teza a doua din acelaşi art. 3 alin. 3, prevăzând că
funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în
faza de urmărire penală şi funcţia de veriﬁcare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii
în judecată, pot ﬁ exercitate de aceeaşi persoană.
Trebuie sa ne amintim întotdeauna că magistratul trebuie şi poate să se
manifeste ca o personalitate morală; să ﬁe – cu condiţia să şi vrea – un exemplu
care să îşi dobândească încrederea şi respectul comunităţii; în fapt, să ﬁe un veritabil
agent al moralei individuale şi sociale, un „om al virtuţii”.7

7

I. Griga, Noutăți majore în noul Cod de procedură penală privind exercitarea fucțiilor judiciare în procesul
penal, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română, p. 6
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2. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, forma „scurtă” a procesului penal
Sediul materiei este art. 374 din NCPP.
Această instituţie denumită judecata simpliﬁcată este inspirată din reglementarea
existentă în statele Uniunii Europene (preluată din sistemul american), unde reprezintă
una din măsurile eﬁciente de politică penală, care are ca scop reducerea costurilor
şi duratei proceselor penale. În esenţă, procedura judecăţii simpliﬁcate, constă în
următoarele: până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara,
printr-un înscris autentic sau personal, că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în
rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de
urmărire penală. Această procedură reprezintă o excepţie de la principiul care obligă
instanţa să veriﬁce nemijlocit, în şedinţă publică, oral şi contradictoriu, toate probele
strânse în cursul urmăririi penale şi care au servit drept temei de trimitere în judecată.
Instanţa soluţionează latura penală atunci când, din probele administrate în
cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită
de inculpat.8
La aceste faze se adăugă, astfel, posibilitatea mai largă de aplicare a
principiului oportunităţii, consacrat la articolul 7 alineatul 2, apărând renunţarea la
urmărirea penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Conform articolului 318
alineatului 1 din Cpp, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa
amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult cinci ani, procurorul poate renunţa la
urmărirea penală când, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior
săvârşirii infracţiunii, de conţinutul faptei, de modul şi mijloacele de săvârşire, de
scopul urmărit şi de împrejurările concrete de săvârşire, de urmările produse sau
care s-ar ﬁ putut produce prin săvârşirea infracţiunii, de eforturile depuse de inculpat
pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, constată că nu există un
interes public în urmărirea acestuia.
Potrivit reglementării, renunţarea la urmărirea penală poate avea loc numai
după punerea în mişcare a acţiunii penale şi înainte de sesizarea camerei preliminare.
De asemenea, tot procurorul poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăției,
privitor la infracțiunile pentru care legea prevede o pedeapsă cu amenda sau de
maximum şapte ani. Acordul de recunoaştere este o formă abreviată a procesului
penal, bazată pe o pledoarie de vinovăţie a inculpatului. Astfel, imediat după punerea
în mişcare a acţiunii penale, procurorul şi inculpatul pot încheia un acord, după
ce acesta din urmă îşi recunoaște vinovăția. Acordul are ca obiect recunoașterea
comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice, ﬁind stabilit şi modul şi cuantumul
pedepsei, precum şi forma în care aceasta urmează a ﬁ executată.
Limitele, dar şi efectele, încheierii acordului de recunoaştere a vinovăției se
stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior. Imediat după
încheierea acordului de recunoaştere a vinovăției, procurorul va sesiza instanţa căreia
8

I. Griga, op. cit. p. 8-9
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i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond şi îi trimite acesteia acordul, alături
de dosarul de urmărire penală. Cea care decide, în ﬁnal, ce se întâmplă cu acordul
de recunoaştere a vinovăției, este instanţa, printr-o decizie, în urma unei proceduri
necontradictorii. Soluția este dată după ascultarea procurorului, a inculpatului şi
avocatului acestuia, precum şi a părții civile, dacă este prezentă.
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COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
ÎN LUMINA CARTEI ORGANIZAȚIEI
NAȚIUNILOR UNITE
Drd. Monica-Diana STANCIU1, 2
Rezumat
Articolul urmăreşte să prezinte o clariﬁcare a sintagmei „acord de voinţă
al statelor” în dezbaterea cu privire la redeﬁnirea dreptului internaţional
public. Cooperarea internaţională este prezentată ca o condiție sine qua non
în asigurarea păcii şi securităţii mondiale, aşa cum este aceasta consﬁnţită în
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Am realizat o interpretare a motivului
pentru care Carta codiﬁcă principiile dreptului internaţional, fără a le deﬁni.
Cuvinte cheie: cooperare, drept internaţional public, principii, Carta ONU.
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE LIGHT OF
THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE DANS LA LUMIÈRE DE LA CHARTE DES NATIONS
UNIES
Abstract
The article tries to present a clariﬁcation of the set phrase “acord
de voinţă al statelor” (“free will of states”) in the debate with regard to
the redeﬁnition of the international public law. International cooperation is
presented as a sine-qua-non condition in order to ensure world peace and
security, as enshrined in the Charter of the United Nations. We drafted an
interpretation of the motifs that led the authors of the UN Charter to the
codiﬁcation of the principles of international law, without deﬁning them.
Key words: cooperation, international public law, principles, UN Charter
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Dreptul internaţional public este deﬁnit în doctrină ca reprezentând „un
ansamblu de principii şi norme – create pe baza acordului de voinţă al statelor – care
reglementează raporturile dintre ele, precum şi raporturile dintre ele şi alte subiecte
de drept internaţional”3.
În opinia noastră, din expresia „pe baza acordului de voinţă al statelor” din
deﬁniția anterioară, ar trebui eliminat cuvântul voinţă, deoarece – de-a lungul istoriei
– s-a putut constata că aceasta apare, uneori, ca „voinţă adulterată” de inﬁltraţii de
voinţă străine (Dictatul de la Viena) sau imitaţii de voinţă servile (Procesul verbal de
predare a Insulei Şerpilor). Cu toate că „voinţa adulterată” deformează şi alterează
raporturile dintre state, aceasta se manifestă şi produce efecte la fel ca voinţa reală.
În plus, sintagma „acord de voinţă”, implică, în forma ei constitutivă, un pleonasm,
insesizabil, dar existent. Un acord este deﬁnit ca „întâlnire de voinţe”4 sau „armonizare
de voinţe”. Doar în faza iniţială a negocierilor voinţele sunt distincte. După aceea, pe
măsura înaintării discuţiilor, voinţele se aliniază şi, în ﬁnal, după semnarea acordului,
acestea se metamorfozează în el ca voinţă – mai mult sau mai puţin – armonizată.
Considerăm că, în doctrină, ar ﬁ mult mai potrivit să se folosească expresiile „pe baza
acordului statelor” sau „conform voinţei statelor”.
De altfel, există şi deﬁniţii mai nuanţate: „...dreptul internaţional este ansamblul
normelor juridice, create pe baza acordului dintre state, pentru a reglementa relaţiile
dintre ele şi alte subiecte de drept internaţional, norme a căror aplicare se realizează
prin respectarea lor de bunăvoie, iar, în caz de necesitate, prin sancţiuni individuale
sau colective ale statelor”.
Realizarea şi respectarea normelor şi principiilor dreptului internaţional public
sunt asigurate „printr-un sistem democratic de aranjamente şi garanţii internaţionale,
prin forţa opiniei publice mondiale, prin dreptul inalienabil de autoapărare a
independenţei şi a ﬁinţei naţionale, precum şi prin măsuri de constrângere adoptate
în cazul unor agresiuni sau al unor încălcări ale păcii”5. În condiţiile în care
„principala funcţie a dreptului internaţional public este asigurarea păcii şi cooperării
internaţionale”6, „principiile şi normele fundamentale ale dreptului internaţional
conţin regulile de conduită cele mai generale, a căror respectare are un caracter
imperativ pentru dezvoltarea unor relaţii de cooperare între state, pentru asigurarea
păcii şi securităţii internaţionale.”7
În acest context, cooperarea internaţională este o condiţie sine qua non în
asigurarea păcii şi securităţii mondiale şi principiu fundamental de drept internaţional8.
3

Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, Drept internaţional public, Editura Hyperion, Bucureşti, 1993, p. 7 în
Dumitru Mazilu, Dreptul internaţional public. Curs, Ediţia a II-a, Volumul I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005,
p. 87.
4
Raymond Guillien, Jean Vincent (coord.), Lexique des termes juridiques, 12e Édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 5
5
Dicţionar de drept internaţional public, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 124.
6
Ibidem, p. 124.
7
Dumitru Mazilu, Dreptul internaţional public, ediţia a II-a, Curs, Vol. I, editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p.
185.
8
Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Cristian Jura, Drept internaţional public. Sinteze pentru examen, Ediţia a 5-a,
revăzută şi adăugită, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 92.
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Deci, se poate aﬁrma că, de la început, i s-a ﬁxat cooperării internaţionale menirea
de a ﬁ purtătorul stindardului păcii şi securităţii mondiale, iar dreptul internaţional
contemporan este considerat un „drept al cooperării”. O asemenea menire poate
cunoaşte deplina ei actualitate, dacă principiul cooperării internaţionale capătă o
anume curbură conceptuală, care, la un moment dat, să intre în ascensiunea ei într-un
ansamblu de relaţii stabilite între state, necesare şi coerente. „Principiile au caracter
de generalitate, atât privitor la substanţă, acoperind toate domeniile raporturilor
pe care le reglementează dreptul internaţional, cât şi prin aplicarea universală, în
raporturile dintre toate statele lumii.”9
Chiar dacă au fost interpretate diferit de la o epocă la alta, în spaţii georgraﬁce
sau spirituale diferite, „una dintre trăsăturile speciﬁce ale dreptului intenaţional
contemporan este accentuarea considerabilă a importanţei principiilor sale
fundamentale şi continua lor dezvoltare sub aspect cantitativ şi calitativ.”10
De altfel, în doctrină „principiul de drept internaţional” a fost deﬁnit ca ﬁind „o
prescripţie normativă ce se caracterizează printr-un înalt nivel de abstractizare, dând
expresie unei valori internaţionale universal acceptate şi care guvernează conduita
subiectelor de drept internaţional”11.
Deﬁnirea unui „principiu de drept intenaţional” ca „o prescripţie normativă”
ni se pare cel puţin forţată, dacă nu greşită, deoarece orice principiu se clădeşte pe
aﬁrmarea apriorică a unei valori, care poartă un mesaj de universală semniﬁcaţie,
văzut ca o reacţie şi ca o soluţie salvatoare prin reactivarea conştiinţei că rădăcinile
tuturor oamenilor se împlântă în acelaşi pământ şi că aceeaşi sevă îi hrăneşte. În
plus, un principiu de drept internaţional are un caracter, mai întâi, axiologic şi, după
aceea, juridic. Între o „prescripţie normativă” şi „un principiu de drept internaţional”
poate exista o analogie de mijloace de formulare şi o omologie de mesaje, dar nu
o identitate. Principiile, indiferent de domeniul în care acţionează, au un caracter
deschis şi expansiv, cu manifestări de totalitate şi nu pot ﬁ circumscrise în limitele
unor deﬁniţii, care au un caracter limitativ, restrictiv şi construit, în sens identiﬁcativ.
Cu privire la geneza principiilor dreptului internaţional, în doctrină se observă
că „iau naştere prin acordul, tacit sau expres, al statelor, pe cale cutumiară sau
convenţională, au caracter imperativ şi fac parte din jus congens gentium”12. Astfel,
„principiile dreptului internaţional, ca şi alte norme ale acestuia, fac obiectul unei
evoluţii permanente; conţinutul lor s-a îmbogăţit şi se îmbogăţeşte cu noi elemente,
cu noi valenţe, în procesul reaﬁrmării, clariﬁcării şi aplicării lor. Evoluţia principiilor
constituie expresia capacităţii dreptului internaţional de a se adapta la noile cerinţe
ale societăţii cărora este chemat să le răspundă.”13 Explicaţia acestei dinamici este
9

Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, op.cit, p. 33
Grigore Geamănu, Drept internaţional public. Tratat, Vol. I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, p.
126.
11
Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Cristian Jura, op.cit., p. 85.
12
Ibidem, p. 126.
13
Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, op.cit., p. 33 . A se vedea, de asemenea, Alexandru C. Aureliu, Principii ale
relaţiilor dintre state, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, p. 7.
10
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aceea că ele „formează nucleul dreptului internaţional contemporan”14.
În art. 2, Carta ONU le menționează ca o condiție sine qua non a păcii şi
securităţii mondiale, iar dezvoltarea dreptului internaţional a avut ca efect includerea
lor în tratate multilaterale cu caracter universal sau regional.
„Proclamate la început de un stat sau de un grup de state, ele dobândesc o
recunoaştere generală şi devin obligatorii, deosebindu-se prin aceasta de principiile
eticii sau de regulile de curtoazie internaţională (comitas gentium)”15.
Fără a ﬁ aici locul unei analize mai profunde, principiile dreptului internaţional
au evoluat în sensul unei conceptualizări treptate, traseul de la necesitate la principiu
ﬁind parcurs de-a lungul istoriei. Doctrina caliﬁcă drept cel mai vechi principiu al
dreptului internaţional, cunoscut încă din antichitate, principiul respectării tratatelor
internaţionale (Pacta sunt servanda), în Evul Mediu aﬁrmându-se principiul
suveranităţii statelor16. Formarea statelor naţionale şi, apoi, revoluţiile burgheze au
generat o reaﬁrmare şi o redeﬁnire a principiului suveranităţii, aﬁrmarea unei noi
clase sociale – burghezia, aﬂată în ascensiune, determinând apariţia unor noi principii
– principiul neamestecului în treburile interne şi principiul egalităţii în drepturi a
statelor17.
Carta ONU, documentul de referinţă care desenează contururi noi relaţiilor
internaţionale după cel de al Doilea Război Mondial, nu deﬁneşte însă termeni, ci
enumeră scopuri şi principii în cadrul Capitolului I. Mutatis mutandis, dacă o lege
sau un tratat cu un domeniu de aplicare concret, limitat în timp şi spaţiu recurge
la deﬁnirea propriei terminologii pentru clariﬁcarea domeniului de aplicare a
respectivei reglementări, Carta ONU, expresie a unei crize, „reprezintă cel mai
important document al dreptului internaţional contemporan şi a fost elaborată pe
baze principiale şi democratice”18.
În doctrină se remarcă, de altfel, că acest document era menit „să devină o
nouă Cartă constituţională a noii Comunităţi internaţionale”19, ideal ratat din cauza
intereselor divergente ale membrilor Consiliului de Securitate20. Războiul care tocmai
se încheiase crease această lume nouă, care descifrase tainele atomului, dar care nu
s-a putut transforma în spirit.
Progresul mentalităţilor se realizează mai încet decât marşul unui melc şi
14

Alexandru C. Aureliu, op.cit., p.7.
Grigore Geamănu, op.cit., p.127.
16
Ibidem, p.127.
17
Grigore Geamănu, op.cit., p.127
18
Luminiţa Dragne, Rolul Consiliului de Securitate în menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, Editura ProUniversitaria, 2008, p. 54.
19
G. Sofronie, p. 149, apud Luminiţa Dragne, op.cit., p. 54.
20
„(…) starea actuală a dreptului internaţional şi societatea internaţională, care nu recunoaşte nici un guvern mondial, nici o veritabilă constituţie mondială (Carta Naţiunilor Unite nu e o constituţie), aplicarea anumitor norme de
origine internaţională, care pot, câteodată, să aibă o legitimitate îndoielnică şi chiar să fie dubioase din punctul de
vedere al legalităţii, indiferent dacă vorbim despre dreptul OMC sau rezoluţiile Consiliului de securitate, fac esenţială posibilitatea poporului suveran de a limita efectul acestor norme în ordinea internă.” (Emmanuelle TourmeJouannet, Le droit international, PUF, 2013, p. 47).
15
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rămâne la o distanţă de două-trei veacuri faţă de descoperirile ştiinţiﬁce. În această
situaţie, Carta ONU urma să realizeze o regrupare şi o reintegrare într-un text
consolidat a „axiomelor sau conceptelor incontestabile, aplicabile în drept, dar şi în
relaţiile politice”21.
În doctrina franceză actuală, deﬁniţia dreptului internaţional public este
mult simpliﬁcată şi nuanţată. Astfel, Emmanuelle Tourme-Jouannet propune o
altă deﬁniţie, după cum urmează: „Dreptul internaţional public este compus dintrun ansamblu de reguli, practici şi discursuri juridice care emană de la subiectele
dreptului internaţional”22. Deﬁniţia propusă de cercetătoarea franceză ne pare a ﬁ
adecvată pentru dreptul actual, iar această deplasare a interpretării către originea
sa internaţională, în detrimentul obiectului de reglementare reﬂectă tendinţa de
mondializare23 sau hibridizare24 a dreptului. Preluăm, pentru moment, din doctrina
franceză ideea că, în prezent, obiectul dreptului internaţional public este, în egală
măsură, intern şi internaţional25. Deﬁniţia este adecvată situaţiei actuale a dreptului
internaţional public deoarece „acesta guvernează un ansamblu de relaţii între state,
care sunt mai puţin legate de interesele vitale ale statelor sau ale ONU şi care corespund
unor domenii mult mai banale şi adesea mai tehnice, precum dreptul internaţional al
extrădării sau gestiunea şi utilizarea anumitor resurse sau căi de comunicaţii”26.
Aşa cum se arată în literartura de specialitate, „formarea dreptului, ca sistem
de reguli care exprimă voinţa de stat şi a căror respectare este asigurată de puterea
statului, în cele din urmă de forţele sale coercitive, constituie un proces de durată şi
de o mare complexitate, proces care prezintă particularităţi de la un popor la altul, de
la un stat la altul.”27 Sedimentarea normelor în state diferite generează o diferenţă care
considerăm că ar putea ﬁ explicată şi altfel. „Dreptul este – susţine Şcoala istorică
germană – un produs istoric, altfel nu s-ar putea explica diversitatea concepţiilor
juridice şi a fenomenelor de drept diverse de la popor la popor şi de la epocă la epocă.
Dreptul ia naştere şi se dezvoltă asemenea limbii, înregistrează transformări continue
în cadrul unui proces evolutiv lent.”28
Jacques Attali vorbeşte despre cele şapte lecţii care trebuie învăţate în viaţă
pentru a supravieţui ﬁecărei crize: „să vrei să supravieţuieşti, să-ţi creezi un proiect
pe termen lung, să te pui în locul altuia, să te dotezi cu redundanțe, să transformi
21

Nicolae Purdă, Nicoleta Diaconu, op.cit., p. 33.
Emmanuelle Tourme-Jouannet, Le droit international, PUF, 2013, p.31.
23
Mircea Duţu, Cuvânt-înainte. Constantele cercetării juridice fundamentale, în S.C.J., Anul 1 (57), Nr. 1, ian.mar. 2012, p. 7-11, disponibil http://www.rscj.ro/1_Art.01_2012.pdf, accesat 06.09.2014.
24
Thomas Duve, European Legal History - Global Perspectives Working Paper for the Colloquium ‘European
Normativity - Global Historical Perspectives’ (Max-Planck-Institute for European Legal History, September, 2nd4th, 2013) (August 5, 2013). Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series No. 2013-06.
Disponibil la adresa SSRN: http://ssrn.com/abstract=2292666 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2292666.
25
V. J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 8e ed., Paris, Montchrestien, 2008, p. 15 sq, în Emmanuelle
Tourme-Jouannet, op.cit., p. 31.
26
Ibidem, p. 31.
27
M. Luburici, Teoria generală a dreptului, Ed. a II-a, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2005, p. 32.
28
Mihai Bădescu, Teoria generală a dreptului. Curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2013, p. 46
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ameninţările în oportunităţi, să te pregăteşti pentru a deveni un altul şi, în ﬁne, în cel
mai rău caz, să te ridici împotriva tuturor regulilor”29.
La sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, când „mugurii păcii înﬂoreau
din nou, după ani de nespuse suferinţe, de nesfârşite chinuri provocate de cea mai
crâncenă confruntare armată cunoscută vreodată în istoria umanităţii, locul urii şi
răzbunării, al tensiunii şi neliniştii era ocupat treptat de speranţa reclădirii păcii,
reediﬁcării a tot ceea ce fusese distrus, luminile încrederii îşi croiau drumul ﬁresc
pe făgaşul convieţuirii paşnice.”30 Criza redeﬁnirii poziţiilor geostrategice era atât
de adâncă, încât era imposibil să se deﬁnească termenii viitoarei convieţuiri globale.
Principiile, însă, era necesar să ﬁe reaﬁrmate pentru a reporni întregul sistem al
relaţiilor internaţionale după cea de a doua mare traumă care a zguduit globul în
secolul XX şi pentru a crea premisele unui nou mod de a gândi.

29
30

Jacques Attali, Sept leçons de vie. Survivre aux crises, Fayard, 2009, pp. 15-16.
Dumitru Mazilu, Tratat privind dreptul păcii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p.18.
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Îmbunatăţirea legislaţiei româneşti în domeniul egalităţii de şanse
şi tratament în relaţiile de muncă din perspectiva jurisprudenţei
naționale și a curţii de justiţie a uniunii europene
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Romanian Improved Legislation on Equal Treatment and Opportunities
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PROTECTION OF EMPLOYEES. RIGHT TO EQUAL
PAY FOR EQUAL WORK.
Abstract
Payment must be equal for equal work. In the public system, this
principle is applied within the same industry, the same or at the same level
are possible, however, differences, objective and reasonable grounds, between
branches, domains or levels, without discrimination question. Wages can be
distinguished by the following criteria: level of education; importance and
complexity of work; position, job or profession carried; quantity, quality and
value of the work; working conditions which may be harmful or dangerous
heavy; seniority.
Key words: Protection of employees’ equal work, value of the work, equal pay
actul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale,
ratiﬁcat de România prin Decretul nr.212/1974, care, în art. 6 pct. l,
prevede că „dreptul la muncă include dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine
posibilitatea să-şi câştige existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată...”,
iar în art.7 se prevede că orice persoană se bucură de condiţii de muncă juste şi
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prielnice care să-i asigure, printre alte drepturi, şi pe cel prevăzut de lit. d) „limitarea
raţională a duratei muncii2”. In plus, Directiva 2006/54/CE, prevede interzicerea
oricărei discriminări atât directă cât şi indirectă în sistemele profesionale de
securitate socială. Această Directivă pune accentul în mod deosebit pe: condiţiile de
acces la aceste sisteme; domeniul de aplicare; obligaţia de a contribui şi calcularea
cuantumului acesteia; calcularea prestaţiilor datorate, precum şi a majorărilor pentru
soţ şi/sau pentru membrii familiei aﬂaţi în întreţinere; durata şi menţinerea dreptului
la prestaţie. Acesta directivă europenă este aplicabilă populaţiei active, lucrătorilor
care desfăşoară activităţi independente, salariaţilor aﬂaţi în concediul medical, în
concediul de maternitate sau de creştere a copilului, lucrătorilor aﬂaţi în şomaj,
lucrătorilor aﬂaţi în căutarea unui loc de muncă precum şi lucrătorilor invalizi şi
persoanelor aﬂate în întreţinerea acestor lucrători.
În cadrul ﬁecărei funcţii sau meserii, salarizarea se diferenţiază în raport de
treapta profesională sau gradul profesional, de gradaţia, respectiv clasa de salarizare.
Este ﬁresc ca rezultatele muncii, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, să
determine o anumită salarizare.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în mod constant, că, pentru
a exista discriminare, este necesar ca situaţiile în discuţie să ﬁe comparabile, iar
dacă situaţiile sunt comparabile este permisă distincţia doar dacă există o justiﬁcare
obiectivă şi rezonabilă.
A distinge însă nu înseamnă a discrimina. Astfel, există situaţii ale căror
particularităţi impun a ﬁ tratate diferenţiat. Diferenţa de tratament devine
discriminare, în sensul art. 14 din Convenţie, doar atunci când autorităţile statale
„introduc distincţii între situaţii analoage şi comparabile”, fără ca ele să se bazeze pe
„o justiﬁcare rezonabilă şi obiectivă” (Hotărârea CEDO, pronunţată în cauza Fredin
contra Suediei, la 18.02.1991, parag. 60, Hotărârea CEDO, pronunțată în cauza
Hoffmann contra Austriei, 23.06.1993, parag. 31, Hotărârea CEDO, pronunțată în
cauză Spadea şi Scalabrino contra Italiei, la 28.09.1995).
Conform art. 41, alin. (4) din Constituţie, art. 23, pct. 2 din Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, art. 4, pct. 3 din Carta Socială Europeană revizuită,
art. 7, lit. a), pct. I din Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice sociale
şi culturale şi art. 1, alin. (2), lit. i) din O.G. nr. 137/2000, plata trebuie să ﬁe egală
pentru munca egală.
În sistemul public, acest principiu este aplicabil în interiorul aceleiași ramuri,
al aceluiași domeniu sau la acelaşi nivel, ﬁind posibile, însă, deosebiri întemeiate
obiectiv şi rezonabil între ramuri, domenii sau niveluri, fără a se pune problema
discriminării.
Prin urmare, angajatul trebuie să demonstreze că munca pe care a prestat-o
are aceeaşi valoare comparativ cu alta pentru a beneﬁcia de drepturile salariale
recunoscute celor care prestează activitatea comparată cu a sa. Salarizarea poate ﬁ
2
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diferențiată după următoarele criterii: nivelul studiilor; importanţa şi complexitatea
muncii; funcţia, postul său meseria îndeplinită; cantitatea, calitatea şi valoarea
muncii; condiţiile de muncă, care pot ﬁ vătămătoare, grele sau periculoase; vechimea
în muncă.
Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, legiuitorul este în drept să
instituie anumite sporuri la indemnizațiile şi salariile de bază, premii periodice, prime
şi alte stimulente, pe care le poate diferenția în funcţie de categoriile de personal
cărora li se acordă, le poate modiﬁca în diferite perioade de timp, suspenda sau chiar
anula.
Condiţiile necesare constatării discriminării în domeniul salarizării.
Aplicarea normelor jurisprudenței comunitare în locul dispozițiilor naţionale CCJE
a stabilit în jurisprudența sa un set de elemente ce trebuie veriﬁcate când se ridică o
problemă ce ţine de principiul egalității: (1) un tratament diferențiat aplicat (2) unor
situaţii egale (3) fără a exista o justiﬁcare obiectivă şi rezonabilă sau dacă (4) nu
există proporționalitate între scopul urmărit şi mijloacele folosite pentru atingerea
acestui scop. Modiﬁcarea salariului de bază, în sensul diminuării, ca efect al vreunei
dispoziții constituie o ingerință în exercitarea de către salariat a drepturilor lor de
creanță, şi deci, în dreptul de a li se respecta bunurile, în sensul art. l, Protocolul 1 la
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului.
Pornind de raționamentele expuse, se poate concluziona faptul că legislaţia
domestică a încorporat în totalitate aquis-ul comunitar în domeniul egalității de şanse
şi tratament pe piața muncii. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
prin jurisprudența sa, ne poate oferi un exemplu concludent de deliberare în cazul
semnalării unui caz de discriminare pe piața muncii:
Cazul D.I. contra B.V.3
Petenta, prin Petiția nr. 14.099/02.11.2007, a arătat că a fost discriminată
la locul de muncă prin schimbarea încadrării şi prin salarizare. Ulterior petenta a
arătat şi alte elemente ale discriminării la locul de muncă, invocând şi victimizarea.
Aceasta consideră că este discriminată la locul de muncă de către reclamat, care
are calitate de superior, datorită diferențelor de opinie, iar reclamatul, ca o reacție
la sesizarea discriminării, a luat măsuri de intimidare şi ameninţare. Părţile au fost
citate pentru data de 22.04.2008. La audierea din 22.04.2008, s-au prezentat în sala
de judecată ambele părţi. Colegiul Director, analizând petiția, constată că, privind
unele fapte prezentate, a intervenit prescripția conform art. 20 alin. 1 al O.G. nr.
137/2000, republicată, care prevede: „Persoana care se consideră discriminată poate
sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care
3

Hotărârea nr. 337 din 04.06.2008, Dosar nr. 692/2007, Petiţia nr. 14099/02.11.2007, de la http://antidiscriminare.
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putea să ia cunoștință de săvârșirea ei.”. În analiza celorlalte fapte sesizate ca ﬁind
discriminatorii, Colegiul director a constatat existenţa tratamentului diferențiat al
petentei în domeniul salarizării (inclusiv al boniﬁcațiilor), evaluării, participării la
programe de pregătiri profesionale, târguri internaţionale. Acest tratament diferențiat
are la bază criteriul convingerii, al diferenței de opinie. Într-o societate democratică,
inclusiv relaţiile de muncă trebuie să se bazeze pe dialog reciproc, mai ales la un
loc de muncă unde deciziile eventual greșite ale celor care se aﬂă la conducere
afectează în mod direct salarizarea subalternilor, cu atât mai mult cu cât subalternul
are responsabilități importante, nu se poate admite ideea că ședințele au singurul
rol de a comunica decizii către subalterni spre a ﬁ executate. Astfel, cele aﬁrmate
de reclamat arăta atitudinea lui faţă de diferenţele de opinie care, cum consideră
reclamatul, trebuie soluționate în mod autoritar. Totodată, Colegiul director a ţinut
cont şi de declaraţiile martorilor conform cărora reclamatul are preferințe subiective.
Tratamentul diferențiat afectează în special drepturile prevăzute de art. 6 lit. b, c, d din
O.G. nr. 137/2000, republicată, cât şi cele prevăzute de Codul muncii (menționăm că
CNCD nu este chemat să aplice Codul muncii, însă această lege are relevanță privind
stabilirea existenţei drepturilor restrânse), art. 5 alin. 4, art. 6. Pentru unele fapte,
reclamatul nu indică o justiﬁcare obiectivă, ci neagă tratamentul diferențiat. Pentru
alte fapte, reclamatul indică o justiﬁcare, şi anume rezultatul obţinut la evaluări.
Evaluarea însă arată că la criteriile obiective (rezultatele profesionale concrete) petenta
a primit aprecieri bune, la criteriile subiective însă a primit aprecieri negative. Aceste
aprecieri au fost făcute de reclamat. Reproșul principal, conform căruia reclamata
are probleme cu relaţiile interpersonale este contraargumentat de rezultatele concrete
obţinute de reclamată, întrucât în domeniul său de activitate aceste rezultate pot ﬁ
obţinute doar prin relaţii interpersonale foarte bune.
Mai mult, declaraţiile colegelor, cu excepția persoanelor favorizate de reclamat,
sunt pozitive şi de susținere a petentei. Refuzul unor angajate de a da declarații se
motivează pe faptul că le este frică de reclamat, prin urmare relaţiile reclamatului
cu angajaţii sunt problematice şi nu cele ale petentei. Astfel justiﬁcarea se bazează
pe o evaluare efectuată în mod discriminator. Justiﬁcarea obiectivă nu reprezintă un
scop atins cu metode adecvate şi necesare. Cum arată reclamata, programul F. nu a
fost pus încă în aplicație, prin urmare nu se justiﬁcă diferența de salarizare dintre
petentă şi G.G. Reclamatul indică o justiﬁcare obiectivă generală pentru măsurile
luate de managementul Hotelului G., dezavantajoase pentru personal, şi anume
„managementul performant în Departamentul de vânzări şi marketing al Hotelului
G.”. Conform jurisprudenței Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu, dacă
se invocă o justiﬁcare obiectivă, trebuie dovedit şi faptul că scopul legitim (creşterea
proﬁtului în cazul de faţă) s-a atins prin metode adecvate şi necesare, ori reclamatul
nu a dovedit că numai prin decizii dezavantajoase privind persoana petentei s-a putut
ajunge la o creştere a proﬁtului (reclamatul nici nu a indicat prin ce managementul
hotelului a devenit mai performant, făcând o simplă aﬁrmație în acest sens).
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În consecinţă, tratamentului diferențiat al petentei în domeniul salarizării
(inclusiv al boniﬁcațiilor), evaluării, participării la programe de pregătire profesională,
târguri internaţionale reprezintă discriminare.
Privind hărțuirea indicată de petentă, analizând faptele, ele ﬁind continue, în
special modul în care s-a desfășurat evaluarea pentru anul 2006, Colegiul director
consideră că atitudinea reclamatului a dus la crearea unui cadru intimidant, ostil,
degradant, ofensiv faţă de petentă.
Referitor la victimizarea invocată de petentă, Colegiul director constată că,
în urma depunerii petiției la CNCD, petenta a fost supusă unui tratament advers.
Mutarea petentei a fost justiﬁcată de necesitatea de a optimiza vânzările, ori din
Procesul verbal de ședință din 07.05.2008, reiese că, după „reorganizare”, vânzarea
a scăzut (fără vina petentei, ea ﬁind în concediu în perioada respectivă), astfel scopul
legitim urmărit nu a fost atins. Totodată, mutarea petentei, considerată „cu probleme
de relaționare cu colegii” cu alți colegi nu este o măsură rațională care ar putea
urmări creşterea eﬁcienței muncii petentei, ci din contră, ca urmărind îngreunarea
activităţii sale.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
unanimitate de voturi ale membrilor prezenți la ședință, Colegiul Director Hotărăște:
1. Faptele prezentate în petiție reprezintă discriminare conform art. 2 alin.
1 şi 4, coroborate cu art. 6 lit. b, c, d al O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, şi hârțuire, conform art.
2 alin. 5 al O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată;
2. Sancționarea cu amendă contravențională a reclamatului pentru faptele de
discriminare, în valoare de 1.000 lei, conform art. 26 alin. 1 al O.G. nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
3. Faptele ulterioare petiției, prezentate de petentă reprezintă victimizare
conform art. 2 alin. 7 al O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor
formelor de discriminare, republicată;
4. Sancționarea cu amendă contravențională a reclamatului pentru victimizare,
în valoare de 500 lei, conform art. 26 alin. 1 al O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea
şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.
Modalitatea în care a fost tratat acest caz şi argumentarea Colegiului Director
al CNCD în procesul de deliberare şi stabilire a existenţei discriminării ne arată în
mod clar legătura strânsă între jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene şi
interpretarea legislației naţionale în domeniul anti discriminării.
Printre concluziile ce pot ﬁ extrase în urma prezentării gradului de integrare
a prevederilor cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament pe piața muncii în
legislaţia din România şi a practicii comunitare şi naţionale în soluţionarea cazurilor
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de discriminare pe piața muncii sunt următoarele:
Problema în stabilirea corectă a existenţei unui caz de discriminare constă în
faptul că nu este întotdeauna ușor să se identiﬁce „situaţia comparabilă”. Pentru
aceasta, trebuie să se găsească o persoană a cărei situaţie poate ﬁ comparată cu
situaţia celui care susține că a fost victima a discriminării. Numai în condiţiile în
care aceste două situaţii sunt aceleași sau similare, comparația poate avea loc. Uneori
este imposibil să se găsească un termen de comparație care să existe în realitate şi
în această situaţie se poate face referire la un termen de comparație ipotetic, chiar
dacă există circumstanțe diferite (ex. Cineva dintr-o religie majoritară în comparație
cu o religie minoritară). În cazul de mai sus, totuşi, situaţia comparabilă a fost ușor
identiﬁcabila şi, astfel, stabilirea discriminării şi deliberarea au fost facile.
Inversarea sarcinii probei în cazurile de discriminare este un concept
care, totuşi, pune probleme atât judecătorilor şi avocaților cât şi autorităților publice
abilitate să constate şi să sancționeze faptele de discriminare pe piața muncii,
necesitând, în cele mai multe cazuri, clariﬁcări din partea Curții de Justiție a Uniunii
Europene. Demonstrarea încălcării drepturilor omului şi a discriminării în mod
special poate ﬁ în mod particular problematică, în majoritatea cazurilor, probele sunt
extrem de reduse sau limitate mai ales că protagoniștii discriminării nu îşi etalează
în mod manifest prejudecățile ori în unele cazuri nici nu sunt conștienți de acestea.
Deși intenția nu constituie un element per se al discriminării, chestiunea
motivării discriminării este de cele mai multe ori extrem de diﬁcil de demonstrat.
Cu atât mai mult cu cât între tratamentul diferit aplicat şi motivare (sau criteriu:
rasă, etnie, naționalitate, sex, orientare sexuală, dizabilitate etc.) există totuşi un
raport de cauzalitate. În unele situaţii, probele sunt exclusiv la îndemâna pârâtului iar
reclamantul nu are acces la acestea.
Aceste diﬁcultăți de probă au un impact inevitabil asupra protecției efective
a dreptului la egalitate de şanse şi tratament pe piața muncii. De altfel, recunoscând
diﬁcultățile în probarea discriminării, la nivel european au fost adoptate atât pe
cale legislativă cât şi jurisprudențială standarde probatorii pentru a ușura sarcina
victimelor în cazurile de discriminare.
Două tipuri de standarde în materia probei sunt avute în vedere atât în dreptul
internaţional cât şi în dreptul intern:
a. „standardul probei dincolo de un dubiu rezonabil”
b. „echilibrul probabilităților”.
Principiul “dincolo de un dubiu rezonabil” este cel mai ridicat standard al
probei. Este caracteristic dreptului penal ﬁind corelativ infracțiunilor a căror
săvârșire determină consecinţe grave pentru făptuitori. Pe de altă parte, principiul
„echilibrului probabilităților sau balanței probabilităților” coboară nivelul sarcinii
astfel încât instanţa trebuie să îşi formeze convingerea că pretenția reclamantului
este „mai degrabă decât mai puţin probabil” întemeiată. Acest standard al probei este
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caracteristic dreptului civil, inclusiv cazurilor de discriminare. La nivelul Uniunii
Europene, standardul inversării sarcinii probei a fost consacrat pe cale jurisprudențială
dar în mod special şi pe cale de legiferare.
În întâmpinarea rezolvării cu claritate a cazurilor de discriminare bazată pe
criteriile enumerate în cuprinsul directivelor şi a actelor normative domestice, este
esenţial ca atât judecătorilor şi avocaților cât şi autorităților publice abilitate să
constate şi să sancționeze faptele de discriminare pe piața muncii, să cunoască
jurisprudența naţională şi comunitară şi să propună la rândul lor completarea
şi/sau modiﬁcarea prevederilor legale în domeniu pentru a preveni şi combate
fenomenul de discriminare pe piața muncii.
Alinierea constantă a legislației româneşti cu prevederile comunitare în
domeniu este absolut necesara deoarece piața muncii este dinamică şi suferă
modiﬁcări şi oscilații în mod constant. Perioada pe care o traversează acum Uniunea
Europeană, criză economică care a afectat populația întregului glob în ultimii 3-4
ani, a oferit oportunitatea schimbării radicale, inclusiv potențialul progresului în
ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament. Totuşi o analiză de gen4 a pieței
muncii în perioada de criză economică în Uniunea Europeană a arătat că a existat
o reducere nivelată a diferențelor de gen în ocupare, şomaj, câștiguri şi sărăcie pe
parcursul crizei. Acest fapt însă nu reﬂectă progres în ceea ce priveşte egalitatea de
gen deoarece se bazează pe rate ale ocupării mai mici, rate mai mari ale șomajului
şi câștiguri reduse atât pentru femei cât şi pentru bărbați. În primii ani ai crizei,
segregarea de piaţă muncii le-a protejat pe femeile angajate.
Aceasta segregare se referă la supra-reprezentarea femeilor în sectorul de
servicii (inclusiv locurile de muncă din sectorul public) şi sub-reprezentarea lor
în industrie, construcții şi în ramurile masculin dominate ale sectorului ﬁnanciar.
Bărbații au suferit pierderi mai mari în ceea ce priveşte ocuparea, mai ales în ţările în
care segregarea este mai accentuată. Mai mult, segregarea pe piața muncii ar putea,
în cele din urmă, să le expună în special pe femei acolo unde consolidarea ﬁscală va
provoca tăieri semniﬁcative de locuri de muncă în sectorul public.
Politicile de redresare economică inițiate la începutul crizei s-au concentrat pe
sectoarele de activitate cele mai afectate, care erau de fapt dominate de bărbați din
punct de vedere al ocupării.
Alte politici de ocupare s-au axat pe programe de muncă cu timp redus sau pe
managementul programelor de acordare a indemnizațiilor de şomaj. Bărbații au fost
principalii beneﬁciari ai acestor tipuri de programe nu numai pentru că au suferit
pierderi ale locurilor de muncă mai mari decât ale femeilor, ci şi pentru că formatul
acestor programe îi favorizează.
Cel mai vulnerabil grup pe parcursul crizei ﬁnanciare a fost cuprins din
4
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muncitorii imigranți. Bărbații din afară UE au fost cei mai loviți de pierderea locurilor
de muncă, urmați de muncitorii mobili care sunt cetățeni europeni. Această analiză
se poate aplica în mod egal şi altor categorii de angajați sau persoane active pe piața
muncii cu particularități legate de vârstă, etnie, naționalitate, dizabilitate etc., dar,
din păcate, nu s-a studiat încă impactul crizei economice în funcţie de celelalte
criteriiDin aceste considerente, ipoteza, potrivit căreia piața muncii este în continuă
schimbare şi că aceste schimbări au un impact diferit asupra diferitelor categorii de
angajaţi, ne duce la concluzia că principiul egalității de şanse şi tratament trebuie să
se dovedească la fel de ﬂexibil ca însăși piața muncii.
.
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SCURTE CONSIDERAŢII
PRIVIND DREPTUL LA CONCEDIUL
DE ODIHNĂ ÎN ROMÂNIA
ŞI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Asist. univ. dr. Daniela Iuliana RADU1

BRIEF CONSIDERATIONS ON THE RIGHT TO ANNUAL
LEAVE IN ROMANIA AND THE EUROPEAN UNION
Abstract
Labour legislation, both the European Union and the internally
requires the employer to provide each employee annual leave. As
regulated annual leave, he is an employee and as an obligation of the
employer. The employer how this can positively or negatively inﬂuence
the legal entity conducting business leads.
Keywords: work, annual leave, employer, employee, European Union,
individual labor contract

oncediul este considerat unul din drepturile sociale fundamentale
ale angajatului. În ţările membre ale Uniunii Europene, exceptând
Marea Britanie, există o tradiție relativ lungă a reglementării legale stricte
a condiţiilor de muncă şi, prin urmare, a dreptului la concediu. Instituţiile
comunitare au inițiat însă acte legislative referitoare la organizarea muncii, cu
scopul de a asigura standarde de muncă unitare pe teritoriul UE.
Potrivit dispozițiilor codului muncii român, dreptul la concediu de odihnă
anual plătit este garantat tuturor salariaților.
Fiind fundamentat pe contractul individual de muncă, dreptul la concediul
de odihnă este de natură contractuală.

C
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Acest drept este deﬁnit prin legătura indisolubilă a două lături:
a) nepatrimonială, constând în însăşi efectuarea concediului, în folosirea
timpului liber, în suspendarea obligaţiei salariatului de a presta muncă;
b) patrimonială, care constă în dreptul la indemnizația de concediu pentru
perioada efectuării lui.
Concediul anual de odihnă reprezintă forma principală a dreptului la odihnă.
Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate formă obiectul vreunei cesiuni,
renunțări sau limitări.
Dreptul la acest concediu de odihnă este stabilit de lege pentru munca prestată
în ﬁecare an calendaristic, ia naștere odată cu încheierea contractului individual de
muncă şi se realizează pe măsură efectuării muncii.
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
În ceea ce priveşte dreptul la concediu de odihnă, codul muncii nu diferențiază
durata acestuia în funcţie de sexul beneﬁciarului. Astfel, mai mult decât un drept
de sine stătător, nediscriminarea apare ca ﬁind modalitatea concretă de exercitare a
celorlalte drepturi; de altfel, principiul egalității de şanse a fost înţeles întotdeauna
că reprezentând un “drept la egalitatea drepturilor”, el adăugându-se drepturilor
fundamentale care nu numai că trebuie respectate cu strictețe, dar şi exercitate în
condiţii de deplină egalitate.
Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul
individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se
acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite
prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de
odihnă anual.
La nivelul Uniunii Europene, în majoritatea ţărilor, durata minimă a concediului
de odihnă garantat legal este de 20 de zile lucrătoare. Cinci țări au un minim de 25 de
zile (Franța, Austria, Danemarca, Luxemburg şi Suedia), în timp ce în Portugalia şi
Spania angajatul are dreptul la 22 de zile. Pe de altă parte, media zilelor de concediu
anual stabilit prin contractele colective de muncă depășește cu 5 până la 13 zile acest
minim în cazul ţărilor membre UE, cele mai mici diferențe între aceste două variabile
înregistrându-se în noile state membre, România şi Bulgaria.
În Franța angajatul are, teoretic, dreptul la un concediu de 30 de zile lucrătoare
(ﬁecare luna lucrată într-o companie dă dreptul la 2,5 zile de concediu). Cu toate
acestea, conform legii, în acest calcul săptămâna de lucru va cuprinde 6 zile
lucrătoare, chiar dacă ﬁrma îşi desfăşoară activitatea doar 5 zile pe săptămâna. Prin
urmare, concediul „efectiv” este de 25 de zile lucrătoare. Salariatul poate uza de
acest drept după o luna de lucru în aceeaşi companie.
Legea franceză prezintă două particularități interesante. În primul rând,
perioada legală de concediu plătit trebuie să cuprindă obligatoriu intervalul situat
între 1 mai şi 31 octombrie. În al doilea rând, angajatul care pe durata concediului
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efectuează o muncă plătită, putând astfel priva șomerii de dreptul la muncă, poate ﬁ
acționat în justiție şi obligat să plătească daune-interese în contul fondului de şomaj.
În Germania, angajatorul are obligaţia de a acorda un concediu de odihnă de
cel puţin 24 de zile lucrătoare, însă nu mai devreme de 6 luni lucrate de către salariat
în cadrul companiei. Legea germană conține un pasaj asemănător controversatului
articol 143 din Codul Muncii, stipulând că angajatul trebuie să îşi ia un concediu
de cel puţin 12 zile lucrătoare consecutive, în cazul în care dispune de mai multe.
În plus, concediul de odihnă care se reportează pe anul următor trebuie acordat
în primele 3 luni (ianuarie, februarie, martie) şi nu pe durata întregului an. Media
zilelor de concediu anual stabilit prin contractele colective de muncă este mai mare
în Germania (30) faţă de România (24). Acest fapt poate ﬁ explicat, printre altele, de
nivelul ridicat de productivitate al economiei germane, care permite astfel acordarea
unui concediu de odihnă mai lung.
Durata minimă a concediului de odihnă de care se bucură cei care lucrează în
Spania este de 22 de zile, situându-se, astfel, aproape de minimul garantat de legislaţia
UE. Spre deosebire de Franţa, angajatul care lucrează pe perioada concediului nu este
acţionat în justiţie, ci este remunerat corespunzător. De asemenea, în cazul în care
compania asigură angajatului plata chiriei şi masă, are obligaţia de a acorda aceste
drepturi şi pe durata concediului de odihnă. În plus, angajatorul trebuie să plătească
salariatului şi o prima de vacanţă, echivalentă cu plata pe 7 zile lucrătoare, la care se
adaugă încă o zi pentru ﬁecare an lucrat în companie, până la un prag maximal de
21 de zile.
Marea Britanie reprezintă un caz aparte în peisajul legislativ european, în
măsura în care piaţă muncii este în mod tradiţional „deregulată”, în sensul că statul
are o intervenție minimală în reglarea cererii şi ofertei. Un prim pas în schimbarea
acestei realități a fost Directiva Consiliului 93/104/EC, care a obligat Marea Britanie
să garanteze angajaţilor un concediu plătit anual minim de 20 de zile, în loc de 15,
aşa cum se întâmpla până în 1993. Atât The Working Time Regulations (1998), cât şi
Amendamentele (2003) la această lege garantează un concediu de odihnă de cel puţin
4 săptămâni. Cu toate acestea, legea stipulează excepţii, dând dreptul angajatorului
de a refuza acest drept al angajatului, cel puţin în cazul în care acesta lucrează ca
marinar pe vase comerciale, de pescuit, de transport de persoane sau în armată ori
poliţie.
În România, concediul de odihnă se efectuează în ﬁecare an.
Prin excepție, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în
cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de
muncă aplicabil.
Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor,
tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de
odihnă la care aveau dreptul.
Dacă în timpul când salariați sunt în concediu de odihnă intervin anumite
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situaţii (incapacitate temporară de muncă; salariatul este chemat să îndeplinească
îndatoriri publice sau obligații militare; urmează sau trebuie să urmeze un curs de
caliﬁcare, recaliﬁcare, perfecționare sau specializare, salariată intră în concediu de
maternitate; salariatul este rechemat la serviciu) concediul se întrerupe; restul zilelor
de concediu se vor efectua după ce au încetat situaţiile respective sau, când acest
lucru nu este posibil, la o dată stabilită printr-o nouă programare în cadrul aceluiași
an calendaristic; în cazul întreruperii concediului, indemnizația nu se restituie.
Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai
în cazul încetării contractului individual de muncă.
Nu se poate reţine că salariatul a solicitat compensarea în bani a concediului de
odihnă neefectuat, cerere care putea ﬁ formulată la încetarea contractului individual
de muncă, ca urmare a pensionarii salariatului pentru invaliditate, în condiţiile în
care salariatul a solicitat ulterior întocmirea documentaţiei pentru pensionare, fără a
solicita compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.
La nivelul Comunităților Europene, Curtea de Justiție a statuat prin Hotărârea
din 22.11.2011 în Cauza C-214/10, că dreptul la concediu anual plătit trebuie considerat
un principiu al dreptului social al Uniunii Europene de o deosebită importantă de la
care nu se poate deroga şi a cărui punere în aplicare de către autoritățile naţionale
competente poate ﬁ efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres de către
Directiva nr. 2003/88/CE.
Astfel, Curtea de Justiție, prin Hotărârea Neidel din 03.05.2012 a reamintit 3
reguli:
1. dreptul la concediu plătit ,recunoscut de Directiva nr. 2003/88/CE, se
aplică în toate sectoarele de activitate, private sau publice, inclusiv funcționarilor,
importantă ﬁind calitatea de lucrător;
2. având în vedere hotărârea Schultz-Hohh din 20.01.2009, Curtea reţine că
un funcționar are dreptul, cu ocazia pensionarii, la o indemnizație ﬁnanciară pentru
concediul anual neefectuat pe motivul că şi-a întrerupt activitatea din cauza bolii;
3. protecţia dreptului la indemnizația compensatorie nu se aplică, cu toate
acestea, decât la cele patru săptămâni de concediu plătit, protejate de dreptul Uniunii
şi nu de concediile suplimentare recunoscute de dreptul naţional.
Salariații care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare,
nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneﬁciază
de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru
anumite categorii de salariați prevăzute de codul muncii, se stabilește prin contractul
colectiv de muncă aplicabil şi va ﬁ de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări
colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după
caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea
salariatului, pentru programările individuale.
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Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
În condiţiile în care salariatul a fost programat să-şi efectueze concediul legal
de odihnă într-o anumită perioadă, însă acesta nu a putut să beneﬁcieze în mod efectiv
de concediu în perioada programată şi a formulat o nouă cerere de concediu legal de
odihnă pentru o altă perioada, dar persoana desemnată să o înlocuiască nu a preluat
atribuțiile sale, salariatul a fost în imposibilitatea de a-şi efectua concediul; rezultă că
salariatul nu a putut să îşi efectueze concediul legal de odihnă din motive obiective,
caz în care este întemeiată cererea acestuia de compensare în bani a concediului
neefectuat.
Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot ﬁ
mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
Prin programare individuală se poate stabili dată efectuării concediului sau,
după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care
nu poate ﬁ mai mare de 3 luni.
În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este
obligat să stabilească programarea astfel încât ﬁecare salariat să efectueze într-un an
calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Dacă intervine o întrerupere a concediului de odihnă, salariatul nu este obligat
să restituie indemnizația de concediu, urmând să intervină o regularizare între părţi.
Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada
în care a fost programat, cu excepția situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci
când, din motive obiective, concediul nu poate ﬁ efectuat.
Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneﬁciază de o indemnizație
de concediu, care nu poate ﬁ mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile şi
sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în
contractul individual de muncă.
Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor
salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată
cu numărul de zile de concediu.
Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puţin
5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Indemnizația de concediu, ca natură juridică, reprezintă un substitut al
drepturilor salariale pe perioada concediului de odihnă, şi nu o compensație sau o
despăgubire.
Folosirea efectivă a concediului asigură îndeplinirea ﬁnalității sale, a funcției
recreative şi de protecţie şi, de aceea, legea îi acordă prioritate, compensarea în bani
a concediului de odihnă ﬁind posibilă în condiţii restrictive.
Obligaţia angajatorului de a plăti concediul medical şi indemnizația de
concediu de odihnă cuvenite salariatului este una legală, diﬁcultățile ﬁnanciare
ale societăţii neputând ﬁ primite ca temei al exonerării societăţii angajatoare de
îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin.
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Dacă salariatul decedează, compensația în bani pentru concediul de odihnă
neefectuat se cuvine membrilor familiei acestuia.
Concediul de odihnă poate ﬁ întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive
obiective.
Apreciem că întreruperea concediului de odihnă se realizează la data primirii
dispoziției de reluare a lucrului, iar nu la data reluării efective a lucrului.
Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță
majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă.
În acest caz, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale
familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele
prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere
plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.
Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite
prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariații au dreptul la concedii fără
plata.
Apreciem că refuzul nejustiﬁcat al angajatorului de a acordă salariatului
concediu fără plata constituie un abuz de drept.
Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă
aplicabil sau prin regulamentul intern.
În ceea ce priveşte dreptul la concediul de odihnă în cazul cumulului de funcții,
salariații cumularzi au dreptul la concediu de odihnă plătit corespunzător ﬁecăruia
dintre contractele individuale de muncă în care sunt parte .
Salariații cumularzi au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la
angajatorul la care au funcţia de bază. Angajatorul la care sunt încadrați prin cumul
le va acordă numai concediu fără plata pentru zilele de concediu de odihnă acordate
de celălalt salariat .
În cazul cumulului de funcții, salariatul are dreptul la concediu de odihnă plătit
numai de la angajatorul la care a fost stabilită funcţia de baza, cu normă întreagă,
urmând ca cealaltă unitate să le acorde, la cerere, concediu fără plată pentru perioada
respectivă. În cazul în care salariatul este încadrat prin cumul cu jumătate de normă
la două unități, el va beneﬁcia de concediu la ambele unități proporțional cu timpul
lucrat .
În concluzie, deși instituţiile UE urmăresc stabilirea unui numitor comun în ce
priveşte legislaţia muncii din ţările membre, în general, şi a prevederilor referitoare
la concediu, în particular, există puncte de divergență semniﬁcative, justiﬁcate de
trăsăturile ﬁecărei tradiții legislative în parte şi, nu în ultimul rând, de mentalități
diferite. Astfel, este de așteptat că aceste diferențe să se perpetueze, chiar dacă se vor
raporta la un „standard european”. Tocmai de aceea, cunoașterea legislației muncii
din statul în care vrem să muncim sau să investim este esenţială.
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DEMISIA – MODALITATE
DE DESFACERE A CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ
DIN INIŢIATIVA SALARIATULUI
Marius Eugen RADU1
RESIGNATION - DISSOLUTION OF THE INDIVIDUAL
EMPLOYMENT CONTRACT AT THE EMPLOYEE INITIATIVE
Abstract
Resignation is based on the will of exclusive uncorrupted employee,
the termination of work, representing a unilateral act of the worker, not being
requested by the employer, not the employee be forced to take the initiative
termination of employment if there is no will in this respect.
Keywords : resignation, labor contract, employee, employer, notice, the labor
code

rice persoană ﬁzică este liberă, pe de o parte, să încheie sau să nu încheie
un contract de muncă în calitate de salariat, iar pe de altă parte să pună
sau nu capăt contractului de muncă în baza căruia îşi desfăşoară activitatea2.
Desfacerea contractului de muncă din iniţiativa salariatului – cunoscută,
în general, sub denumirea de demisie – este posibilă atât în contractele pe durată
nedeterminată cât şi în cele pe durată determinată3.
Salariatul încadrat cu contract de muncă pe durată determinată poate demisiona
numai din motive justiﬁcate, exclusive de culpă; în caz contrar, el este susceptibil de
a răspunde pentru prejudiciile pe care i le-a pricinuit angajatorului prin demisia lui.4

O
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Potrivit dispozițiilor art. 81 din Codul muncii, demisia reprezintă actul unilateral
de voinţă a salariatului care, printr-o notiﬁcare scrisă, comunică angajatorului
încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.
Astfel, demisia este un drept exclusiv al salariaților, care rezultă, deci, din exprimarea
liberă a consimțământului acestora, şi nu ca urmare a constrângerilor angajatorului
de natură să afecteze (vicieze) liberul consimțământ al salariaților.
Subliniem însă că toate clauzele contractului individual de muncă rămân în
vigoare pană la momentul încetării contractului.
În lege, nu se face deosebire între bărbați şi femei în ceea ce priveşte dreptul de
a demisiona. Astfel, legislaţia românească deﬁneşte egalitatea de şanse pentru femei
şi bărbați drept luarea în considerare a capacităților, nevoilor şi aspirațiilor diferite
ale persoanelor de sex masculin şi feminin şi tratamentul egal al acestora.
În mod ﬁresc şi general acceptat, numai nemulțumirile te pot determina să
recurgi la părăsirea unui loc de muncă, dar pentru a primi compensații în caz de
încetare a contractului de muncă prin demisie, motivat de culpa societăţii şi nu de
propria voinţă, trebuie, într-adevăr, ca vină celei dintâi să ﬁe mare, nesatisfăcând
această condiție faptul întârzierii în câteva rânduri, cu 2-3 zile, a plății unei părţi
din salariu, de vreme ce acesta era achitat, ﬁind prevăzut şi acordat într-un cuantum
considerabil, faţă de care, în mod rezonabil şi judicios, nu se poate presupune că o
întârziere de 2-3 zile punea salariatul într-o situaţie de viaţă imposibilă.
Contractul individual de muncă pe durata determinată poate înceta prin demisia
salariatului dacă efectele demisiei se produc înainte de momentul la care ar ﬁ expirat
termenul pentru care a fost încheiat .
O notiﬁcare scrisă prin care salariatul comunică angajatorului numai intenția sa
de a pune capăt contractului de muncă, fără a preciza momentul încetării contractului
de muncă, s-ar părea că nu poate produce efecte, ﬁind lovită de nulitate; totuşi, neﬁind
expres prevăzută sancțiunea nulității actului juridic pentru o astfel de omisiune, din
interpretarea sistematică a prevederilor legale referitoare la demisie, inclusiv a celor
privind durata maximă a preavizului, cu respectarea principului libertății muncii şi a
regulii de interpretare juridică statornicită de Codul civil potrivit căreia actul juridic
se interpretează în sensul că poate avea un efect (actus interpretandus est potius ut
valeat quam ut pereat), manifestarea de voinţă a salariatului este valabilă, însă acesta
va ﬁ obligat să respecte termenul de preaviz prevăzut de contractul individual de
muncă, de contractul colectiv de muncă aplicabil, sau de lege, după caz.
În practică, s-a statuat că dacă societatea nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale
care îi reveneau în calitatea sa de parte a raportului de muncă, prin aceea că nu a
luat măsuri de limitare sau de evitare a producerii de minusuri în gestiunea de care
răspundea salariatul, acesta din urmă s-a prevalat în mod legal de dreptul său de a
demisiona fără preaviz, iar societatea trebuia să înceteze raporturile de muncă prin
demisia angajatului, şi nu să-i desfacă acestuia disciplinar contractul de muncă.
Alături de posibilitatea de a demisiona fără preaviz în cazul încălcării de către
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angajator a obligaţiilor sale, salariatul îşi păstrează şi dreptul de a sesiza instanţa
judecătorească.
Din interpretarea logico-gramaticală a normei de drept se desprinde concluzia
că un contract individual de muncă poate înceta prin demisia salariatului, chiar în
ziua în care acesta transmite notiﬁcare să în acest sens angajatorului, în cazul în care
el invocă nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă.
Suntem în prezenţa unei încălcări a obligaţiei legale de a asigura respectarea
dreptului salariatului la demnitate în muncă, cu consecinţa posibilității acestuia de
a demisiona fără preaviz, în cazul săvârșirii de către angajator a unor fapte precum
insulta sau hărțuirea sexuală.
Demisia salariatului nu este de natură să întrerupă procedura disciplinară
deschisă împotriva lui şi în acest fel să preîntâmpine o eventuală concediere
disciplinară; declanşarea procedurii disciplinare împotriva salariatului, în cadrul
termenului de preaviz, pentru o abatere comisă anterior actului de demisie, poate ﬁ
considerată abuzivă numai dacă rezultă reaua credință a angajatorului care, prin actul
său, încalcă principiul bunei credințe în relaţiile de muncă.
S-a subliniat în literatura de specialitate că dreptul la demisie al salariatului
reprezintă o contrapondere la dreptul angajatorului de a-l concedia pe salariat.
Codul muncii dă dreptul angajatului să probeze data depunerii demisiei cu
orice mijloc de probă, în cazul refuzului angajatorului de a o înregistra; întrucât, la
data expirării termenului de preaviz, încetează contractul de muncă este nelegală
condiționarea aprobării demisiei de îndeplinirea unor obligații de serviciu .
Este, însă, posibil ca, excepțional, demisia să constituie un act ilegal, şi anume,
în cazul în care este interzisă de o autoritate militară pentru anumite persoane care au
sarcini la mobilizare şi război; ca urmare, demisia unei persoane aﬂată într-o astfel
de situaţie ar constitui o abatere disciplinară gravă.
Demisia salariatului încadrat prin contract de muncă pe durata determinată
poate ﬁ apreciată ca abuzivă, în cazul în care, din împrejurările concrete rezultă
intenția acestuia de a produce prejudicii angajatorului; în această situaţie, salariatul
demisionar va răspunde pentru daunele produse, în condiţiile dreptului comun.
Demisia salariatului poate atrage în sarcina sa, cu obligaţia de a plăti daune
interese în cazul în care, spre exemplu, personalul artistic are iniţiativa încetării
contractului de muncă, nu între stagiuni, ci în timpul acestora.
În cazul în care în contractul încheiat de angajator s-a prevăzut că în situaţia
în care salariații care au încheiat acte adiționale la contractul individual de muncă în
vederea formării profesionale, vor putea ﬁ obligați să suporte cheltuielile ocazionate
de acestea, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor, înainte de împlinirea
unui termen de 5 ani de la dată absolvirii cursurilor, atunci s-a apreciat în practică
că angajatului căruia i s-a desfăcut contractul de muncă prin demisie, înainte de
expirarea acestui termen de 5 ani şi pentru perioada rămasă nelucrată datorează
cheltuielile de școlarizare respective.
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Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul
angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia
prin orice mijloace de probă.
Cerinţa notiﬁcării scrise certiﬁcă în mod categoric faptul că demisia nu este un
act juridic care să se poată prezumă.
Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
Nimic nu îl împiedică însă pe salariat ca, în notiﬁcarea scrisă remisă
angajatorului, să prezinte şi motivele demisiei sale; numai că motivele invocate în
notiﬁcarea scrisă nu au nici o relevanță juridică; demisia îşi produce efectele ca act
unilateral de voinţă fără a ﬁ necesară nici un fel de motivare a ei.
Dacă salariatul după efectuarea concediului de odihnă, nu se mai prezintă la
locul său de muncă, dar se angajează la un alt angajator, fără să-i notiﬁce în scris
demisia sa primului angajator, nu înseamnă că e o ipso facto, că demisia rezultă din
acest comportament.5
În cazul în care angajatorul îşi manifestă dezacordul cu demisia salariatului
său, poziţia astfel exprimată nu lipsește demisia de efectele sale; dacă însă salariatul,
în fapt, continuă să lucreze fără că angajatorul să se opună prestării muncii, juridic
trebuie să se considere că se menţine contractul individual de muncă inițial (prin
acordul ambelor părţi); după cum, cu acordul angajatorului, demisia se poate revoca
în mod expres de către salariat, înainte de împlinirea termenului de preaviz, sau, tacit,
prin continuarea, fără opreliște, a executării obligaţiilor sale de serviciu.
La momentul comunicării demisiei, contractul individual de muncă pe durată
nedeterminată nu se transformă într-un contract pe durată determinată, iar în contractul
individual de muncă pe durată determinată nu se modiﬁcă clauza referitoare la durată
(momentul expirării) contractului, deoarece nu s-a realizat un acord al părților în
acest sens; contractul de muncă va înceta ca efect al demisiei şi nu va avea loc o
încetare de drept a acestuia.
Efectul principal al demisiei îl constituie încetarea contractului individual de
muncă însă, pe durata preavizului, contractul îşi produce în continuare toate efectele.
Având în vedere că efectele contractului individual de muncă urmează a se
produce şi pe perioada preavizului, angajatul este obligat să se prezinte la serviciu şi
să presteze muncă în folosul societăţii.
Salariatul poate solicita instanţei anularea demisiei sale ca act juridic unilateral,
în cazul în care consimțământul său a fost viciat.
Salariatul care a demisionat va putea să sesizeze instanţa judecătorească,
solicitând anularea demisiei, în cazul în care pretinde că demisia a fost provocată de
angajator; însă, în această situaţie, salariatul va trebui să dovedească, în condiţiile
dreptului comun, existenţa unui viciu de consimțământ.
Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz
sau la data renunțării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
5

Ion Traian Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed. Universul Juridic, Bucureşti 2010, pag.464.
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Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.
Este necesar însă ca, în acest caz, angajatul să facă dovada clară şi certă a
obligaţiilor care au fost încălcate de către angajator, a prejudiciilor suferite şi a
legăturii de cauzalitate dintre acestea.
Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de
muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi
nu poate ﬁ mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție,
respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de
conducere.
Termenul de preaviz are caracter imperativ ca durată maximă, el operează în
virtutea legii chiar dacă nu a fost menționat de salariat în demisia sa; termenul începe
să curgă de la data comunicării fără a se lua în calcul şi ziua depunerii la angajator,
întrucât este un termen calculat pe zile calendaristice.
Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă
toate efectele.
În situaţia în care, în perioada de preaviz, contractul individual de muncă este
suspendat, termenul de preaviz va ﬁ suspendat corespunzător.
În măsura în care angajatorul renunță expres la beneﬁciul termenului de
preaviz, contractul individual de muncă încetează tot ca o consecinţă a demisiei, dar
la un alt moment, respectiv la cel al renunțării angajatorului la preaviz.
În ceea ce priveşte preavizul, apreciem că angajatorul renunță total la acest
termen în situaţia în care îi impune angajatului să nu mai vină la serviciu de la
momentul la care acesta şi-a înregistrat demisia.
Angajatorul nu trebuie să justiﬁce angajatului motivul pentru care a renunțat
la termenul de preaviz.
Dacă angajatorul şi-a dat acordul la retractarea demisiei de către salariat,
termenul de preaviz nu mai curge; cele două părţi ale contractului individual de
muncă pot decide încetarea acestuia prin acordul părților numai după retragerea
demisiei salariatului, acceptată de angajator; desigur, după împlinirea termenului de
preaviz, retragerea demisiei nu mai este posibilă, astfel că acordul părților pentru
încetarea contractului individual de muncă este lipsit de obiect, demisia producânduşi efectul: încetarea acelui contract.
Nu se poate reţine apărarea contestatorului, în sensul că decizia de concediere
disciplinară este rămasă fără obiect, deoarece s-a emis după mai bine de o lună de
la data înregistrării demisiei, întrucât contestatorul era obligat să respecte termenul
de preaviz, în cazul demisiei contractul de muncă încetând numai la expirarea
preavizului.
Neprezentarea contestarului la locul de muncă indicat în contractul individual
de muncă, după momentul înregistrării demisiei, constituie o abatere disciplinară
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gravă în raport cu împrejurările în care s-a comis fapta, de conduita salariatului care
ignoră atenționarea venită din partea responsabilului resurse umane cu privire la
necesitatea prezenței la locul de muncă în perioada preavizului, nu înțelege să se
prezinte la cercetarea disciplinară sub acest aspect, apreciind-o ca rămasă fără obiect,
în raport cu consecinţele abaterii - îngreunarea activităţii din lipsă de personal, știut
ﬁind că relaţiile comerciale trebuie desfășurate cu rapiditate, orice întârziere ﬁind
generatoare de prejudicii.
În practică, s-a statuat că nu se poate considera că angajatorul şi-a dat acordul
pentru continuarea activităţii de către salariat în cazul în care salariatul este prezent
în unitate, după expirarea termenului de preaviz, pentru efectuarea unor lucrări
impuse de predarea serviciului, deoarece manifestarea de voinţă a angajatorului este
echivocă.
Dacă angajatul nu s-a prezentat la serviciu în perioada de preaviz, atunci
angajatorul trebuia să-l sancționeze pentru absențe nemotivate, însă dacă acesta i-a
aplicat o sancțiune disciplinară pentru alte abateri, atunci decizia de sancționare
disciplinară este nulă ca urmare a emiterii acesteia pentru o persoană al cărei contract
de muncă încetase prin demisie.
În concluzie, dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractului său
individual de muncă dă expresie principiului libertății muncii; în conformitate
cu acest principiu, care consacră libertatea alegerii locului de muncă, a profesiei,
meseriei sau activităţii, nimeni nu poate ﬁ obligat să muncească, sau să nu muncească
într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie .
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EPOCA BRÂNCOVENEASCĂ, EPOCĂ
DE ECHILIBRU GEOSTRATEGIC
SUD-EST EUROPEAN
ȘI DE SINCRONISM CIVILIZAȚIONAL
CU APUSUL
Gl. bg. (r) Mihail ȚĂPÂRLEA1
Abstract
Domnia lui Brâncoveanu reprezintă punctul culminant al unor acțiuni
de sincronizare civilizațională cu Apusul Europei ce s-au derulat de-a lungul
a două veacuri. În ”Era brâncovenească” găsesc forma cea mai înaltă de
expresie, atât inﬂuenţele venite din Occidentul catolic pe ﬁlieră italiană,
cât şi cele din Răsăritul ortodox, pe ﬁlieră grecească. Veneția a fost poarta
Occidentului spre Orient, după cum și Țările Române au fost o ”sinapsă
civilizațională” a Orientului spre Occident și a Apusului către Răsăritul
european.
Cuvinte cheie: civilizație, Orient, Apus, ortodoxism, patriarh, sinapsă, fenix,
spațiu carpato-danubiano-pontic, lexeme, nomadism, diplomație, echilibru, abilitate.
”Filosoﬁa” guvernării țării și piramida brâncovenească a spiritului
românesc
nstituția domniei, speciﬁcă statelor extracarpatice românești, are un
puternic caracter autocratic, ﬁind, în esență, bazată pe moștenirea culturală
bizantină. Domnul, în conștiința epocii, era considerat ca un trimis al divinității pe
pământ. Substantivul ”domn” sau ”domnitor„ provine din latinescul ”dominus”, ce
are în accepțiunea bizantină sensul de ”stăpân”, ce întruchipează puterea dominantă,
autoritatea supremă în stat, în raport cu forțele interne, dar și cu alte state. Ceremonialul
aulic al Curții Domnești de la București, încoronarea, alegerea de către domnitor
a episcopilor din rândul cărora se va ridica mitropolitul ţării, însemnele autorității
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voievodale (coroana, tronul, sceptrul, spada şi crucea) respectă întocmai tezaurul
de civilizație bizantină. Domnitorul era nevoit să conlucreze cu divanul domnesc.
Acest consiliu, de multe ori, se amestecă în treburile domniei, chiar uzurpând-o, în
anumite situații, prin acțiuni directe de opoziție sau în complicitate cu Înalta Poartă.
Uneori, apăreau contradicții deosebit de tensionate. În anumite situații, așa cum a
fost și cazul lui Brâncoveanu și cel al lui Dimitrie Cantemir, la prima domnie în anul
1693, divanul era cel care alegea domnii, urmând ca Poarta să edicteze ”ﬁrmanul”
de numire. Istoria acestei perioade, este puternic înrâurită de dregătorii Cantacuzini.
Cantacuzinii reprezentau o celebră familie nobiliară bizantină, care ”… a
dat împărați pe tronul Bizanțului, principi în Peloponez și domnitori în Moldova
și Țara Românească.1 Familia Cantacuzino era socotită a ﬁ formată din ”greci
împământeniți” de neam de împărat creștin ortodox, ce păstrau „legături trainice
la Constantinopol prin intermediul membrilor săi, dar și al reprezentanților lumii
grecești constantinopoliene„.2 Primii Cantacuzini s-au stabilit, în Moldova și Țara
Românească, în secolul al XVI-lea. Ei au emigrat în arealul extracarpatic românesc
în număr important, astfel ”cât rămăsese Feneriul (cartierul Fanar, n.a.) pustiu în
Țarigrad, cât numai muierile lor rămăsese….iară aice, sosind, împlut-au curtea
domnească, prin toate odăile, și prin târg pe la gazde..” Evident, acest proces
imigraționist afecta privilegiile pe care unii băștinașii le aveau. Pe cale de consecință,
au fost și unele acțiuni de respingere a Cantacuzineștilor, ﬁind numeroase ridicările
împotriva străinilor, care, de cele mai multe ori, erau ”...neștiutori de datini și
incapabili de a înțelege de-a dreptul la judecăți…”3 Marii boieri, dar și celelalte
categorii de cetățeni, erau nemulțumiți de faptul că străinii, ce ocupau diferite
dregătorii în locul unor autohtoni, nu cunoșteau limba română și ”..tot cu tălmaciu
grăiau”, ﬁind și ”străini de ﬁrea românească”4.
Inserția Cantacuzinilor în societatea românească s-a făcut relativ repede și
ușor, deoarece poporul era ospitalier și curtenitor cu străinii, iar ei erau cunoscători
ai limbilor latină și greacă, cei mai mulți dintre ei vorbind și limba română, posedau
o solidă cultură umanistă, orientată, în mod tradițional, spre antichitatea clasică,
având la bază studii temeinice efectuate, de regulă, la Constantinopol, Veneția sau
Padova. Erau considerați a ﬁ ”orășenii școliți ai românilor”5. Primii Cantacuzinii
”împământeniți” au avut un mare rol în viața politică și culturală a Țării Românești
și a Moldovei, ocupând importante dregătorii. ”Banii se strângeau din țară tot la
mâna grecilor se strângeau, iară nu la Visteria țării” . Ei au reușit să acumuleze
cele mai importante bogății din Țara Românească. Prin urmare, s-a constituit în
Țara Românească un imens domeniu feudal cantacuzin, care a fost rezultatul unei
1

Vicepreședinte al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”. Adresa email: mtaparlea@yahoo.com
În sistemul politic românesc, specific acestei epoci, divanul-denumit și sfat domnesc-, era consiliul cu atribuții
politice, administrative și juridice, alcătuit din cei mai înalți demnitari din rândul marii boierimi
3
”Enciclopedia Universală Britanică”, Editura Litera, București 2010 p. 192.
4
Conf. dr. Olga Cicanci - ”Rolul Cantacuzinilor din Țările Române în Răsăritul Ortodox”, în volumul ”Studii și
articole de istorie și istoria artei”, Editura Sigma, București, p. 50.
5
Ibidem
2
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activități de acumulare imobiliară, bănească și de moșii desfășurată pe parcursul
unei jumătăți de secol. ”Domeniul funciar cantacuzin, prin achizițiile făcute de
cei șase ﬁi ai postelnicului, devenise cea mai importantă proprietate boierească de
la sfârșitul secolului al XVII-lea și celui de-al XVIII-lea.” Această acumulare s-a
circumscris trendului epocii de concentrare a moșiilor în mâinile unui număr mic
de boieri, în mari domenii funciare, ceea ce a creat premisele pentru consolidarea
rolului lor dominant, pentru o bună perioadă de timp, în societatea românească.
Evident, pentru a proﬁta de bogățiile țării, ”Unii dintre ei erau avari, nu cunoșteau
limba și tradițiile românilor. Cei mai mulți erau ”plini de bani, de sate, de vii, fără
bir, fără împrumuturi… Zic adevărul, iar nu minciună, că mai bine trăiau ei decât
Constantin-Vodă, că el avea grijile Domniei iar ei aveau prinblările și desfătările
și câștigurile și tot binele, dar nu era mulțumiți de binele acela, ci poftia și mai
mult, adică Domnia.”6 De aceea boierii, dar mai ales clasele sociale aﬂate la baza
societăţii, considerau Cantacuzineștii ca ﬁind ostili, delatori și vicleni față de domnii
pământeni. Prin urmare, în mod peiorativ, erau numiți ”șeitani”(draci) sau ”șeitanii
ogulari”(ﬁii dracului).7.. Mult mai tranșant cu Cantacuzineștii este Antonius Maria
Del Chiaro, care a fost secretarul lui Constantin Brâncoveanu și era un ﬁn observator
al societății valahe. Acesta aﬁrmă că „Grecii, mai cu seamă cei din Constantinopol,
au fost totdeauna fatali Valahiei, ori de câte ori dețineau frâiele guvernării. Ambiția
şi orgoliul unora din ei n-au slăbit de loc”.8
Printre cei mai importanți Cantacuzini în Țara Românească, se numără Șerban
Cantacuzino, a cărui domnie (1678-1688) a fost deosebit de riguroasă. El a introdus ”
în ţară ordine şi linişte, dorite de multă vreme de locuitori, întreţinea corespondenţă
secretă cu diverşi prinţi creştini şi, mai cu seamă, cu împăratul Leopold al Austriei,
cărui a trimis în misiune secretă la Viena o deputaţiune de boieri, cu daruri. A murit
Şerban Vodă puţine zile după asta, otrăvit de ai săi, cum susţin unii”9. Problema
succesiunii la domnie nu era rezolvată, deoarece Șerban Cantacuzino nu desemnase
un urmaș, iar ﬁul său era prea tânăr. Ca urmare, noul domn urma să ﬁe desemnat de
boieri, dar cu condiția să ﬁe agreat de Poartă. Mulțimea, ieșită pe străzi, începuse
să aclame pe Constantin Cantacuzino, fratele lui Şerban, cerându-i să ﬁe Domn.
Urmare a refuzului acestuia, Divanul și marii boieri și-au îndreptat atenția spre
Constantin Brâncoveanu, care era agreat și de defunctul domn, de cel ce refuzase
domnia, stolnicul Constantin Cantacuzino, precum și de cei mai mulți dintre boierii
munteni. Viitorul domn ”Era atunci în vârstă de 34 ani, bărbat frumos şi iubit de
popor.” .
Constantin Brâncoveanu s-a născut, la Brâncoveni, în anul 1654, într-o familie
de boieri olteni, ﬁind ﬁul lui Matei („Papa”) Brâncoveanu și al Stancăi (Cantacuzino),
sora viitorului domn, Șerban Cantacuzino. Rămânând orfan de tată la vârsta de doar
6
7
8
9

Nicolae Iorga-”Istoria Românilor. VII Reformatorii,” Editura Enciclopedică, București, 2002, p.14.
Ibidem, p.13
Ibidem, p.14
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un an, a fost crescut de unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino, un erudit al
epocii, care i-a oferit condiții pentru o educație aleasă, învățând, printre altele, greaca,
latina și slavona. Brâncoveanu s-a căsătorit cu Marica, reprezentanta unei familii de
mari boieri. Au avut o familie numeroasă cu 11 copii: patru ﬁi (Constantin, Ștefan,
Radu și Matei) și șapte ﬁice (Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălașa și Smaranda).
Soții Brâncoveanu dețineau o avere impresionantă, pentru acele vremuri, formată din
numeroase moșii, proprietăți imobiliare și sume importante de bani depuse în bănci
din Veneția, Viena și Amsterdam. Ca urmare a bogăției sale și a unei vieți echilibrate
și intense de familie, Constantin Brâncoveanu nu a aspirat la cea mai înaltă demnitate
în stat, și anume aceea de domnitor. Anterior domniei, el ocupase demnitatea de
Mare Spătar şi, apoi, de Mare Logofăt şi ”ducea o viaţă fastuoasă, având în jurul
său, înainte de domnie, o suită de 30–40 boieri de primul rang”.10 Unchiul său,
Şerban, îl prețuia mult pentru caracterul şi distincția manierilor sale, şi-l lăuda faţă
de boieri, susținând că nimeni nu i-ar putea continua domnia cu aceeaşi pricepere.
”Se susține chiar că, în ultimele ceasuri, Șerban Vodă l-ar ﬁ chemat la patul său de
moarte, şi, încredințându-i-i pecetea domnească, l-ar ﬁ rugat să-şi asume sarcina
domniei, pentru liniștea sa şi a ţării”. La Mitropolia din București, boierii, strânși
la sfat, i-au propus să ﬁe domn. Brâncoveanu, încă de la început, a refuzat spunând
că ”situaţia şi veniturile sale îi permit să ducă o viaţă princiară, pe când splendorile
domniei sunt vecinic supuse prăbuşirii” . Urmare a situației create și a presiunii unei
mulțimi de oameni din popor, Brâncoveanu acceptă cea mai înaltă demnitate în stat,
cu condiția ca divanul și boierii să-i ﬁe credincioși. Antonius Maria Del Chiaro scrie
că, după acceptarea rugăminților, ”Intrară deci toţi în biserică, unde Mitropolitul îl
încinse cu sabia, îi puse cuca domnească pe cap, şi, îmbrăcat în hlamidă domnească,
fu condus pe tron, unde i se dădu primul omagiu - sărutatul mânii”11. În biserică,
Brâncoveanu a spus: „Domniia aceasta eu nu o pohtesc ca să-mi înmultesc grijile și
nevoile, ci dumneavoastră m-ați pohtit și fără voia mea m-ați pus domn în vremuri
ca acestea turburate, încungiurati de oști de vrajmași; ci dar acum iar întreb: esteva cu voia tuturor?”12 Și toți răspunseră: „Toți voim, toți pohtim”. Zise iar: „Deacă
pohtiți toți, mi-e voia și mie să-mi dați un juramânt înaintea lui Hristos, precum veți
ﬁ cu dreptate și de ar veni vreo primejdie domniei mele, despre vreo parte, să stați cu
mine toți”13. După depunerea, în fața domnitorului și a mitripolitului, a juramântului
de credință de către boieri, au ieșit cu toții din biserică, voievodul ﬁind întâmpinat
de salve de tun. „Însă două tunuri s-au slobozit, iar unul nu s-au putut slobozi; de
care zicea mulți că va ﬁ acesta un semn rău, însă pa urmă s-au văzut că sunt băbești
cuvinte.”14
10

Nicolae Iorga, Op. Cit., p.14
Mariana Lazăr-”Domeniul feudal cantacuzin în opțiunile testamentare ale Elinei Cantacuzino”, în ”Studii și
articole de istorie și istoria artei”, Editura Sigma, București, 2001, p.45
12
Nicolae Iorga, Op. Cit., p.15
13
Ibidem
14
Antonius Maria de Chiaro, ”Istoria modernelor revoluţii ale Valahiei” (Istoria delle moderne Rivoluzioni della
Valachia), p.19, www.cimec.ro/carte/delchiaro/RevolutiileValahiei
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Imediat după alegerea sa ca domn, Constantin Brâncoveanu a fost nevoit să
rezolve o importantă problemă de politică externă, și anume: aceea a negocierii cu
Leopold I, împăratul Casei de Austria. ”Iordache Cantacuzino, mare spătar în Țara
Românească, a fost implicat în trataivele secrete ale fratelui său, Șerban Cantacuzino,
cu austriecii” . Acest demers diplomatic urmărea să conducă la o apropiere de
Austria. Moartea domnitorului a survenit chiar la puțin timp după plecarea, spre
Viena, a solilor valahi, conduși de Iordache Cantacuzino. Era o provocare pentru
iscusința noului domn. Imediat, Brâncoveanu desemnează doi soli cu misiunea de
a ajunge boierii trimiși în misiune diplomatică de Șerban Vodă, și de a-l reprezenta
pe noul domn la întâlnirea cu împăratul Leopold al Austriei, înştiinţându-l, printr-o
scrisoare omagială. Solii lui Șerban Vodă sunt ajunși din urmă în apropierea orașului
Buda. Acestora li s-a comunicat vestea morții domnitorului şi ordinul noului
domnitor Constantin Brâncoveanu de a i se remite împăratului darurile, în numele
său. Solii valahi, după unele ezitări, s-au conformat dispozițiilor noului domn. Astfel,
s-a realizat primul act de politică externă al domniei brâncovenești.
O nouă încercare, de data aceasta de politică internă, a apărut la puțin timp
după acest eveniment. Familia numeroasă a Cantacuzineștilor era pe punctual de a
se destrăma, deoarece apăruseră importante tensiuni legate de moșteniri. Domeniul
fabulous cantacuzin sau părți ale acestuia erau tentante pentru diferiții moștenitori.
Potrivit cutumelor juridice, dreptul primordial în moștenire îl aveau doar urmașii pe
linie bărbătească. Evident, o ruptură majoră în interiorul Cantacuzineștilor nu era în
avantajul domniei, deoarece, în caz de nesoluționare, acesta ar ﬁ pierdut sprijinul
unor Cantacuzini inﬂuenți. Pentru a depăși această stare care, probabil, ar ﬁ putut
conduce la pierderea domniei înseși, Constantin Brâncoveanu, care se ”sprijină pe o
neclintită tradiție”15 a rezolvat, cu celeritate și în spiritul dreptului epocii, ”sine ira
et studio”16 problema moștenirii, prin aplicarea corectă a ”desherenței masculine”17,
principiu fundamental în materie de moșteniri, restabilind liniștea și conlucrarea.
Pentru a putea să guverneze țara și să facă față tuturor provocărilor ce își aveau
sorgintea în exteriorul țării, dar și în viața politică internă, Constantin Brîncoveanu
s-a înconjurat de dregători, români și străini, care erau oameni cultivați, având,
totodată, calități de negociatori. Astfel, în bine organizată și puternica sa cancelarie,
își desfășurau activitatea traducători, specializați pe diferite zone geograﬁce, cum
au fost: medicul Bartolomeo Ferrati și Giovani Candido Romano, pentru limbile
latină și italiană; Peter Grinen, Ladislau Teodor Dindar și Nicolae Folos de Wolf,
specialiști pentru spațiul german; frații David și Teodor Corbea, pentru rusă, greacă,
maghiară și slavonă; frații Andreas și Nicolaus Wolff, pentru polonă. Secretariatul
era condus de Antonius Maria Del Chiaro, care, pentru corespondență, folosea un
sistem de secretizare. De asemenea, avea drept sfetnici personalități puternice,
precum Toma Cantacuzino, sluger; Ștefan Cantacuzino, logofăt, care îi va succeda
15
16
17

Ibidem, p. 37
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la domnie; paharnicul Enache Văcărescu, ginerele său, ce avea să ﬁe executat o dată
cu domnitorul; negustorul Nicolo Caraiani; Constantin, ﬁul lui Vasile din Veneția.
Deprinzând știința și arta guvernării de la ”școala cantacuzină”, Constantin
Brâncoveanu, un bun cunoscător al administrării eﬁciente a țării, s-a condus după
principii ferme de guvernare inspirate din tradițiile și cutumele bizantine, dar și din
dreptul roman: ﬁdelitate și consecvență în promovarea tradițiilor bizantine; întărirea
rolului domniei, guvernând țara după exemplele antice romane, dar și după metode
apusene speciﬁce epocii; ocrotirea Bisericii și credinței ortodoxe, ca parte lăuntrică
și valoare intrinsecă a spiritului și existenței poporului român; dezvoltarea culturii
și învățământului, ca o modalitate de ridicare a gradului de cultură și civilizație al
poporului, ceea ce a permis, într-o bună măsură, recuperarea ”retardului civilizațional”
față de apusul european; reorganizarea sistemului ﬁscal valah; păstrarea intactă a
ﬁbrei naționale prin menținerea statutului de semiautonomie față de Poartă; folosirea
mijloacelor diplomatice pentru rezolvarea unor diferende sau pentru evitarea unor
ciocniri armate; realizarea unor alianțe, care, la momentul oportun, să poată constitui
o alternativă la ”protectoratul” Sublimei Porți; lupta împotriva păgânilor, ca mijloc
de apărare a statalității valahe și a creștinismului ortodox răsăritean; luarea în calcul
a altor variante strategice de eliberare a țării de sub dominația otomană, cum ar ﬁ
fost alianțe politico-militare cu Casa de Austria, cu Rusia sau, chiar, cu Polonia.
De asemenea, realizarea unei singur stat românesc în arealul dacic reprezenta o
dimensiune a politicii brâncovenești. Ca urmare a ﬁlotimiei, care-l caracteriza, a
ajutat cu bani pe unii boieri aﬂați în diﬁcultate, dar, mai cu seamă, a acordat daruri
scumpe trimișilor Porții sau solilor altor puteri.
Din aceste considerente și din faptul că otomanii doreau să obțină cât mai multe
bogății din Țara Românească, au dublat tributul, în decursul unei perioade scurte de
timp. Ca urmare, domnitorul a mărit dările pentru populație, acestea constituind, și
pentru el, un prilej de a-se îmbogăți. ”Avea o lăcomie peste măsură …. Repetându-se
învinuirea creșterii haraciului pentru a se mântui pe sine”18 . Remarcabil prezintă
Del Chiaro faptul că, pentru obținerea bunăvoinței Porții față de Țara Românescă și
de domn, au fost impuse noui taxe, noi biruri, dar care, însă, erau ”…suportabile”,
ceea ce făcu poporul să spuie că: „Principele Constantin Brâncoveanu jumuleşte ţara
fără s-o facă să ţipe.”19 Poporul l-a poreclit ”Altin-Bei” adică ”Prinţul Aurului” sau
”Beiul de Aur” pentru dărnicia faţă de oricare turc care obţinea favoarea să ﬁe trimis
în Valahia, pentru a putea strânge avere. În schimb, i se imputa lui Brâncoveanu
zgârcenia, în treburile interne ale țării.
Constantin Brâncoveanu avea o neclintită credință în Dumnezeu. Fiind
pătruns de învățătura creștin-ortodoxă, a avut o atitudine iertătoare, chiar și atunci
când nu-i cunoștea pe condamnați. După ce câţiva boieri fuseseră condamnați de
divan la moarte sau la închisoare pentru diferite infracțiuni, Brâncoveanu i-a iertat și
18
19
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i-a grațiat. Nu iubea răzbunarea. Actele sale erau pătrunse de înțelepciune, blândețe
și iertare. A fost iertător, în anumite cazuri, chiar și cu cei ce îi erau dușmani.
Perioada istorică brâncovenească, și nu numai, era caracterizată de ”emigrări
demonstrative și pârâtoare” a domnitorului la Poartă. Unii, inclusiv membrii ai
familiei Cantacuzineștilor, ”.. se ridică să fugă din țară și să meargă cu jalba la
Împărăție..”20 Brâncoveanu a avut abilitatea înțeleaptă de a împiedica ”politica
de veșnice răsturnări”21 evident, numai în Țara Românească, deoarece, atât în
Transilvania, cât mai ales în Moldova, domnitorul valah sprijinea persoanele care
îi erau favorabile să ajungă să ocupe scaunul domnesc. ”Aromele domniei” erau
tentante pentru mulți reprezentanți ai elitei politice a țării. Adierile de onestitate erau
rare în epocă, tentațiile puterii erau îmbietoare .Cu toate acestea, Brâncoveanu a
reușit să ofere țării și poporului valah o perioadă, relativ îndelungată, de stabilitate
și prosperitate.
Constantin Brâncoveanu, chiar și în perioada anterioară domniei, a făcut
dovada vocației deosebite de administrator, investitor și negustor. Aceste calități le
dovedește, cu prisosință, și în perioada domniei, contribuind la dinamizarea vieții
economice a țării, la creșterea și diversiﬁcarea exporturilor impunând contabilizarea
oricărei cheltuieli, a oricărui venit. Catastihul domnesc cuprinde, în mod amănunțit,
atât veniturile, cât și cheltuielile ce se efectuează, inclusiv sumele de bani, ”pungile
de aur” pe care le oferă demnitarilor otomani pentru a-și păstra domnia. Comentariile
domnitorului ce însoțesc diferitele cheltuieli reﬂectă lăcomia slujitorilor Porţii,
lăcomie pe care o satisface în scopul păstrării domniei. De asemenea, sunt consemnate
cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea culturii (construirea de biserici, tipărituri,
reparații și modernizări), darurile și ajutoarele acordate unor rude sau unor boieri.
Pe timpul domniei, problemele complexe ale administrării averii personale, au fost
rezolvate, cu multă iscusință, de Marica soția domnitorului, precum și de către unii
dintre ﬁi săi.
Paligeneza Fenixului Dacic22
Izvoarele istorice străvechi demonstrează, ”ab óvo”23 și ”in extenso”, așa cum
aﬁrmă și prestigiosul arheolog American Wiliam Schiller, citat ﬁind de A. Deac, că
”..civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi poporul român, răspândindu-se,
apoi, spre răsărit, cât și spre apus, în urmă cu 13-15 mii de ani….. Patria primitivă
a omului european a fost spațiul carpato-dunăreano-pontic..” Sunt grăitoare și
argumentele de ordin lingvistic privind vechimea limbii române, mijloc esențial
în formarea și prezervarea conștiinței de neam. ”Românii au o adevărată limbă
20
21
22
23
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ancestrală, din neolitic, păstrată în copie, la nivel de 2000 de lexeme vorbite azi…”24
De asemenea, noile descoperiri arheologice, au permis, cu îndreptățire, emiterea unei
alte concepții referitoare la originea latină a poporului roman, care vine să modiﬁce
datele de antropogeneză ale românilor. Astfel, dr. Lucian Iosif Cueșdean, pe baza unei
analize aprofundate a condițiilor de formare a poporului român, cu referire la limba
noastră, aﬁrmă că ”Imensul ei fond latin dovedește, fără putință de tăgadă, originea
Gintei latine în poporul get, continuatorul direct al primei civilizații a Europei,
Cultura Danubiană, originea comună a rumânilor și romanilor ﬁind indubitabilă,
dar nu de 1900 de ani, din vremea împăratului Traian, ci de peste 3100 de ani de
când geții din Banat s-au instalat pe colinele Romei..”25
Cu toate acestea aceste dovezi și argumente de netăgăduit, la începutul
secolului al XVIII-lea, imperiile vremii – și în mod special Casa de Habsburg –, au
început să se nege continuitatea poporului român pe pământul străbun. Primele acțiuni
au avut loc în Transilvania, când populația românească, care era majoritară în statul
român intracarpatic, a cerut egalitatea în drepturi cu celelalte naționalități. Refuzul
acordării drepturilor ﬁrești a fost justiﬁcat prin aceea că populația românească ar ﬁ
venit mai târziu în țară, iar românii au fost etichetați ca ﬁind ”tolerați”. În esență,
aceste idei migraționiste referitoare la formarea poporului roman se înscriu în ceea ce
se numește ”Teoria nomadismului”, care situa vatra biologică a poporului român la
sud de Dunăre. În acest mod, se lovea în însăși dreptul istoric al românilor. Evident,
aceste acțiuni – lipsite de temei logic și istoric –, erau determinate de justiﬁcarea
dominației asupra teritoriilor străbune de către marile puteri ale vremii, în special
de către Casa de Habsburg. Liviu Maior aﬁrmă că ”Imperiul Habsburgic reprezenta
un amalgam, un ”…. mozaic de națiuni, minorități, religii ”26, care se menținea
prin ” loialismul sau patriotismul dinastic”, iar, în întreaga sa istorie, ”Imperiul a
căutat ...... să anihileze avansul procesului identitar în rândul naționalităților care-l
formează”27. Transilvania, odată cu instaurarea stăpânirii habsburgice, începând cu
anul 1699, era supusă unei ”agresiuni ﬁscale și spirituale (prin catolicism), raptul
pământurilor și resurselor miniere…., regimului polițienesc de teroare și acțiunilor
ocupaționiste bazate pe principiul ” divide et impera”28
Trebuie să subliniem faptul că problema continuității, a unității culturale,
lingvistice și etnice a poporului român, încă din acea epocă, nu era o problemă cu
determinări științiﬁce și istorice, ci politice, în primul rând. Inanitatea acestor ”basne”
– așa cum le-a numit cronicarul Miron Costin –, a fost demonstrată cu cele mai
pertinente argumente de către numeroși istorici români și străini. Indubitabil, aceste
teorii aveau menirea de a justiﬁca ocuparea ținuturilor românești de către imperiul
24
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central-european, aﬂat în expansiune, către estul, sudul și sud-estul bătrânului
continent, după ce încercase să se ”dilate” spre Apus, dar a întâlnit rezistența unui
redutabil adversar: Franța. Secretarul personal al lui Constantin Brâncoveanu,
Antonius Maria del Chiaro, asemenea altor învățați ai vremii, era convins că
românii își trag originea din coloniștii romani și populația autohtonă dacă. ”Toată
întinderea de pământ ce astăzi se numește Valahia, e o parte din vechea Dacie, în
care se cuprindeau provinciile, denumite de geograﬁi de azi Transilvania, Valahia şi
Moldova.”29 Miron Costin vorbea de asemănarea izbitoare a portului românilor cu
cel al romanilor și a combătut, argumentat, ”basnele”, care urmăreau să defăimeze
poporul roman și istoria sa.. ”…instinctul excepțional cu care poporul român a știut
să accepte cele ce puteau aduce roade utile existenței sale și să le respingă pe cele
ce ascundeau pericole..”30
Scopul rândurilor de față nu este acela de a face o analiză aprofundată,
exhaustivă a acestor teorii sau de a le combate cu argumente diverse, ci de a sublinia
modul în care cele două remarcabile personalități ale istoriei noastre, Constantin
Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir, dar și voievozii transilvani, au cunoscut realitatea
istorică a faptului că locuitorii din cele trei state românești sunt de aceeași origine,
având o conștiință a originii lor latine, ca parte importantă a constelației spirituale
și culturale a neamului românesc. Urmând exemplul lui Mihai Viteazul, care, cu
un veac mai înainte, a reușit unirea sub un singur sceptru a locuitorilor plaiurilor
româneşti, Brîncoveanu dar și Dimitrie Cantemir au gândit, deși destul de vag, la o
înviere, la o palingeneză a Fenix-ului Dacic, a Daco-României, care să reunească,
în granițele sale, pe toți românii. Daco-România ar ﬁ putut coincide cu „Regatul lui
Burebista, care – potrivit surselor istorice existente – poate ﬁ apreciat la cel puţin
cinci ori teritoriul actual al României, întins atât la sud, cât și la nord de Dunăre,
ajunsese atât de puternic, încât regele său a devenit chiar arbitru în conﬂictul dintre
Cezar și Pompei.”31
Chiar viziunile și unele planuri strategice ale lor – fără a ﬁ concretizate însă
– vizau realizarea, într-o formă sau alta, a unității celor trei state românești sau cel
puțin punerea Țării Românești și Moldovei sub un singur sceptru. Evident, ﬁecare
dintre ei dorea să domnească și peste celălalt stat. Dimitrie Cantemir, căsătorinduse cu prințesa Casandra – ﬁica lui Șerban Cantacuzino și verișoara lui Brâncoveanu
–, se socotea îndrituit să preia și domnia Țării Românești. După cum Constantin
Brîncoveanu râvnea și la tronul Moldovei, intervenind, în câteva rânduri, la Poartă,
pentru a înscăuna un domnitor sau altul.
Au fost dese situațiile în care o persoană ocupa, succesiv, dregătorii, atât în
Țara Românească, cât și în Moldova. Spre exemplu, principele Gheorghe Duca,
ale cărui ”aptitudini de administrator și calități de negustor nu erau obișnuite”, ”a
fost înălțat pe tronul pe care-l va avea de mai multe ori, schimbându-și Moldova
29
30
31

Del Chiaro, Op. cit., p. 4
Francisc Păcurariu, ”Românii și maghiarii de-a lungul veacurilor”, editura Minerva, București 1988, p. 11-12
Daniel Roin, ”Spiritul Dacic Renaște”, Editura Vidia, București 2012, p. 11-12.
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de origine cu Muntenia, grație sumelor generos împărțite pe care le câștigase
ca mânuitor de bani, vânzând polonezilor cenușa copacilor moldoveni, de folos
tăbăcarilor, și trimițând la Danzig minunații boi a căror rasă o păstra și o creștea
țara” . De asemenea, faţă de Moldova adoptă o politică de bună vecinătate şi de
prietenie, dar este vigilent şi caută să anihileze comploturile organizate de boierii
moldoveni împotriva lui la Istanbul. În schimb, intervine direct, având și îngăduința
Porții, în treburile curţii de la Iaşi, convins ﬁind de interesele comune ale celor două
ţări române, care trebuie să promoveze o politică externă comună. Prin practicarea
politicii ”pungilor de aur”, reuşeşte să-l numească domn în Moldova pe tânărul
Constantin Duca, numit și ”Duculeț”, ﬁul fostului voievod Gheorghe Duca, pe care
îl căsătorește cu una din ﬁicele sale, Maria. Este de reținut faptul că un reprezentat
al familiei Cantacuzino, și anume Ilie Cantacuzino, numit ”mâța sălbatică” în
”Istoria ierogliﬁcă” a lui Dimitrie Cantemir, ”a fost, inițial, vistiernic în Moldova,
unde atât îi plăcea să ”strângă cu ușa” pe micii boieri ca să le stoarcă impozite,
încât a devenit foarte nepopular”, s-a refugiat, apoi, în Țara Românească, la curtea
lui Constantin Brâncoveanu, ”ajutându-l pe acesta ca, prin intrigi, la Istanbul, să
clatine tronul lui Mihai Racoviță, domnul moldovean” . Spre exemplu, având în
vedere potențialul statelor românești, variantele strategice și geopolitice de asigurare
a prezervării ﬁinței naționale sub protectoratul unei mari puteri, al unuia dintre cele
trei imperii proxime arealului dacic, Del Chiaro, aﬁrma că ”Istoria acestei provincii
(Valahia, nn), care nu a încetat să râvnească momentul fericit de a se putea adăposti
sub aripele Vulturului Austriac.”
De asemenea, voievozii Transilvaniei, având conștiința unității de neam,
și-au propus, uneori, să stăpânească și cele două state românești extracarpatice.
În acest sens, Nicolae Iorga amintește de ”visul dacic al lui Rakcozy”, principele
Transilvaniei, precum și de faptul că, după bătălia de la Hotin, în ochii boierilor, ai
domnitorilor chiar, ”Scopurile lui Mihai Viteazu păreau să se impună din nou”.32
Cei doi domnitori, în mod real, aveau argumentele necesare de natură istorică
și științiﬁcă care demonstrau, fără tăgadă, că românii sunt ”…continuatorii populației
daco-romane aﬂate în spațiul carpato-dunărean și Balcani, cu prelungiri până în
Panonia.”
Brîncoveanu și Dimitrie Cantemir, prin acțiuni politico-diplomatice, s-au
străduit să anihileze teoriile ce falsiﬁcau istoria românilor, precum și acțiunile de
integrare, într-un imperiu sau altul, a provinciilor românești. De asemenea, doreau,
dacă ar ﬁ fost posibil, să reunească cele trei țări într-un singur stat. Important este
și faptul că asemenea idei și planuri aveau și conducătorii ardeleni. Voievodul
Transilvaniei de la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului al XVII-lea,
Gabriel Bethlen, ”..om cumpănit, adept al politicii de echilibru similară cu cea a
lui Brâncoveanu, dar mânat de ambiții mari (de exemplu făurirea unei noi Dacii,
ocupând Țara Românească și Moldova) și cu exagerate acțiuni de calvinizare a
32
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românilor.”33 era unul dintre cei care se gândeau la o astfel de eventualitate. Ca o
expresie a unității de neam o constituie și faptul că Șerban Cantacuzino, participă,
în anul 1683, la asediul Vienei, în tabăra otomană, alături de Gheorghe Duca,
domnul Moldovei, și de Mihail Apaﬁ I, principele Transilvaniei. Acțiunile sale sunt
determinate de profunda sa credință ortodoxă, de dorința de ”renovatio” a vechii
Dacii, precum și de puternicele resentimente față de Înalta Poartă. Prin urmare, în
mod precaut, el a ”sabotat stăpânii de la Constantinopole”34 prin transmiterea multor
date și informații prețioase privitoare la situația tactică, starea forțelor luptătoare etc.,
informații ce au permis înfrângerea zdrobitoare a trupelor otomane și, astfel, stoparea
înaintării lor în centrul și apusul Europei. El inițiază tratative diplomatice pentru a
se alătura eforturilor Creștinătății de oprire a tendințelor otomane de a înainta spre
centrul Europei. Constantin Brâncoveanu aparține, potrivit aserțiunilor lui Nicolae
Iorga, acelui tip de monarhi ”sprijiniți pe o neclintită tradiție... pe care îl interesează
istoria statelor românești, originea lor comună daco-romană, studiază cronicile care
prezintă istoria diferitelor epoci, …caută ca ele să ﬁe continuate, formându-se un
corp, care să meargă de la origine până în zilele sale.”35
Conchizând, realitatea istorică ne-a demonstrat faptul că, de-a lungul întregii
lor existențe, conștiința unității de neam exista în cele trei state românești. În
lucrarea
”Hronicul vechimii româno-moldo-valahilor”, Dimitrie Cantemir,
a demonstrat caracterul artiﬁcial, falsitatea și ipocrizia teoriilor absurde ale
dezrădăcinării poporului român, a susținut cu argumente științiﬁce de netăgăduit
continuitatea românilor pe teritoriul locuit de strămoșii lor, arătând faptul că romanii
au rămas ”înﬁpți și nezmulși” și de unde ”niciodată piciorul nu și-au scos.”36
Urmare a conștiinței de neam existente pretutindeni în cele trei state românești, au
fost, relativ, numeroase situații în care domnii Moldovei așteptau și o stăpânire în
Țara Românească, iar cei munteni așteptau și o domnie în Moldova, după cum cei
din Transilvania se doreau a ﬁ domni și în statele românești din spațiul extracarpatic.

Diplomația33 lui Brâncoveanu, mijloc eﬁcace de păstrare a entității statale
De multe ori, Apusul privea statele românești ca ﬁind părți integrante ale
Imperiului Otoman. De aceea, principii occidentali considerau, în anumite situații,
că rezolvarea problemelor românești se hotărăște la ”Sublima Poartă”. Realitatea
istorică era, însă, alta. Statutul Țării Românești și al Moldovei, potrivit capitulațiilor,
era de ”autonomie limitată” sau de semi-autonomie. Ele aveau dreptul de a declara
33
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și de a face război, de a avea agenți diplomatici, de a trimite la Constantinopol
adevărați ambasadori, ca, de altfel, și ardelenii, care aveau un statut asemănător.
Aceștia erau categorisiți cu termenul turcesc de ”Kapu-kehaya”, care îi deﬁnea ca
reprezentanți, locțiitori ai domnului lor. Domnitorii statelor românești aveau dreptul
de a încheia tratate. Hotarele statelor românești erau, de cele mai multe ori, respectate
cu rigurozitate. Evident, au fost și perioade în care dreptul Țărilor Române de a avea
diplomație proprie era îngrădit de către Poartă. Astfel, statelor românești nu li se
permitea, întotdeauna, să aibă ambasadori acreditați în străinătate sau să acrediteze
ambasadori ai altor state pe lângă domnitorii români. Aceste ”privilegii”, de care,
însă, nu dispuneau și pașalâcurile, se datorau și faptului că teritoriile românești erau
considerate părți constitutive ale ”creștinătății orientale”, precum și ripostei pe care
o dădeau otomanilor.
Sublima Poartă impunea Țărilor Române extracarpatice să efectueze
demersuri diplomatice prin intermediul ei. Cu toate acestea, Șerban Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, dar și antecesorii lor, ”foloseau tehnica
diplomatică a trimișilor speciali pentru a conveni tratate sau a realiza înțelegeri cu
alte state”37, în special cu cele din zona de proximitate, tratate ce vizau asigurarea
identității statale. Brâncoveanu, ca dealtfel și Dimitrie Cantemir, erau ”produse” ale
școlii grecești de diplomație, o ”școală cu reputație și înțelepciune, în care scrisorile
de împuternicire ale solilor erau edictate de adunările generale ale cetățenilor”38,
fapt ce conferea legitimitate și forță trimișilor săi. Evident, în logica epocii, cele două
personalități covârșitoare ale istoriei noastre, pot ﬁ considerate și ”masteranzi ai
școlii romane de diplomație, pentru că stăpâneau metodele și practicile diplomatice
speciﬁce Romei”39. Putem aﬁrma că Brâncoveanu este și un continuator strălucit al
diplomației dacice. Cronistica antică cosemnează faptul că, ”…în urma incursiunilor
desfășurate în anul 75 la sud de Dunăre de către regele geto-dac Burebista, au
fost purtate tratative de către Acorion, diplomatul lui Burebista, trimis ca sol la
autocratul roman Pompei, cu care s-a întâlnit în părțile Macedoniei….., îndeplinind
însărcinările ce le avea și purtând cele mai fructuoase negocieri în favoarea getodacilor.”40
În conceperea, organizarea și desfășurarea politicii externe, domnitorii români
porneau de la concepția diplomatică a lui Demostene, potrivit căreia solii nu dispun
nici de ”…armament, nici de armate sau de cetăți de apărare, armele lor ﬁind
cuvintele și momentele prielnice”. În tratativele importante, momentele favorabile
sunt ”…trecătoare și, odată pierdute, ele nu mai pot ﬁ recâștigate…” . Evident, așa
cum practica istorică a demonstrat, în multe situații, ”cuvintele diplomatice”, dacă
nu au ca suport o importantă forță militară sau economică, nu găsesc argumentele și
ecoul necesare obținerii succesului în negocieri. Pe cale de consecință, diplomația și
37
38
39
40

Păcuraru, Op.cit. p. 123
Enciclopedie ilustrată de istorie universală: nume, date, evenimente „Reader’s Digest”, 2006. p. 120.
Nicolae Iorga, ”Istoria Românilor”, vol. VII, Reformatorii, Editura Enciclopedica Bucuresti, 2002, p. 7.
A. Armbruster, ”Românitatea românilor. Istoria unei idei”, 1972, p. 211.

160

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

UNIVERS ISTORIC
forța, indiferent de natura sa(militară, economică, ﬁnanciară etc) sunt complementare,
sprijinindu-se reciproc, deși, în funcție de situația și conjunctura concrete, cei doi
factori importanți de realizare a scopurilor geopolitice au, în mod evident, ponderi
diferite.
Potrivit lui Mircea Malița, școala diplomatică românească, începând cu
secolul al XVI-lea, a asimilat trăsăturile și elementele esențiale ale școlii bizantine,
reprezentate de ”ﬁnețe de gândire și iscusință practică încât au inﬂuențat în bună
măsură diplomația apusului medieval, Veneției, statelor italiene, Rusiei și Turciei”41.
Tehnica diplomatică bizantină, tocmai pentru a prezerva imperiul, era extrem de
subtilă și nuanțată. Pentru realizarea scopurilor, ”..au plătit tribut, au înduplecat
pe dușmani cu daruri sau onoruri imperiale,….” . Valorile școlii bizantine s-au
diseminat spre Veneția și Italia, determinând Renașterea, dar și către nord, spre Țările
Române.
Sintetizând, inﬂuențele Apusului catolic erau metamorfozate prin ﬁliera
italiană, iar cele din Răsăritul ortodox prin ﬁlieră grecească. Punctul apoteotic al
acestei perioade de modernizare a societății românești, al relațiilor diplomatice,
economice și culturale este reprezentat de domnia brâncovenească de peste un sfert
de veac, domnie ce a reprezentat o continuare ﬁdelă a celei cantacuzine. În mod ﬁresc,
pe fundalul unei asemenea metamorfoze profunde, și școala diplomatică românească
a cunoscut acumulări calitative în pas cu cerințele epocii. Drept urmare, diplomația
cantacuzină și cea brâncoveană au asimilat, ținând seama de speciﬁcul sud-estului
European și de cel național,” elemente speciﬁce școlilor diplomatice italiene,
franceze și habsburgice.” Aceste importante transformări au determinat creșterea
rolului diplomației în realizarea intereselor naționale, activitatea diplomaților români
devenind o „armă” redutabilă în această direcție, ea ﬁind, în acest fel, preferată forței
militare. Diplomația brâncovenească, pentru a avea eﬁciența scontată, era deosebit de
nuanțată, subtilă și abilă, având în vedere ”jocul geopolitic” din central și sud-estul
Europei, păienjenișul de interese ale celor trei imperii, precum și ale unor state vecine
ca Polonia și Ungaria. Diplomația românească, deosebit de activă și riguroasă, asigura
echilibrul regiunii și al țării. Șerban Cantacuzino, domn al Valahiei între 1678-1888,
a participat, ”...alături de turci la asediul Vienei (1683), subminând atacul turcilor
și sprijinind, astfel, pe asediați” Ulterior, a inițiat tratative cu împăratul Leopold I în
încercarea de a scăpa țara de sub suzeranitate turcească. A fost un ”promotor fervent
a politicii antiotomane, ducând o politică externă prooccidentală, contribuind
substanțial la promovarea culturii românești.” Semniﬁcativă este, în acest sens,
41
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aserțiunea lui Del Chiaro, care scria că” Plecând balanța peste îndatoririle stricte
către turci, riscă pericolul de a pierde ţara şi libertatea dinspre partea nemțească
…... În schimb, aplecând-o spre nemți sau alte puteri creștine, va pierde domnia şi
viața dinspre partea turcilor”.42 În politica externă, Brâncoveanu ”Mai stărui în
politica externă de apropriere cu suveranii creştini, întreţinând cu ei corespondență
prin secretari pentru limbile italiană, latină, germană şi polonă, afară de greceşte şi
turceşte”.43 Este important de spus că, pentru asigurarea entității statale, erau elaborate
mai multe ipoteze strategice. ”Constantin Brâncoveanu nutrea ideea ieșirii de sub
suzeranitatea imperiului turcesc cu ajutor austriac, iar Dimitrie Cantemir – ca și
Brâncoveanu, un timp – și-a închipuit că libertatea țării sale va ﬁ dobândită grație
țarului care părea că vrea să scoată suﬂarea creștină (mai cu seamă cea ortodoxă)
de sub puterea ”păgână” a musulmanilor. Dar și aici, ca și în cazul celorlalte
mari puteri, esența problemei o constituia lărgirea hotarelor imperiului, extinderea
inﬂuenței imperiale și acumularea de putere și bogății.”44 În scopul relaționării
și al unei bune informări, dar și al realizării obiectivelor sale de politică externă,
Brâncoveanu a trimis reprezentați speciali în principalele centre europene de putere.
Evident, cei mai numeroși trimiși erau la Sublima Poartă, având rolul de kapukehaie,
și anume: Gheorghios Clironomos; Ianachi Porphyta; slugerul Toma Cantacuzino;
logofătul Ștefan Cantacuzino. Pe lângă țarul Petru cel Mare, a stabilit să desfășoare
acțiuni diplomatice pe Gheorghe Castriotul din Castoria, Panaiot Radu, Pătru Damian,
David și Toader Corbea. La curtea regelui polon, a fost împuternicit ceaușul David
Corbea. Este de remarcat faptul că, având în vedere extinderea interesului Casei de
Austria și înspre statele românești extracarpatice, precum și importanța contracarării
acțiunilor sale expansioniste, echipa de ”trimiși speciali” acreditată era constituită
din mai multe personalități, cum au fost: Ladislau Teodor Dindar; medical Iacob
Pylarino din Cefalonia; Peter Griener și venețianul Bussi.
La Curtea Domnească, în spirit bizantin, solii străini, în special cei ce veneau
de la Țarigrad, erau primiți, potrivit protocolului aulic, cu onoruri, cadouri diverse
(blănuri scumpe, stofe, mantii, diademe), dar cel, mai frecvent, cu pungi de aur. Evident,
această diplomație, în cele mai multe situații, și-a dovedit eﬁciența. De asemenea,
Brâncoveanu acorda o mare atenție solilor sau diplomaților trimiși în misiuni pe
lângă principii marilor puteri. Aceștia trebuiau să aibă o temeinică cultură elenistică,
ortodoxă și bizantină, să cunoască limbile străine cele mai folosite, cum erau limbile
greacă, latină, germană, persană sau italiană. De asemenea, diplomații brâncoveni
trebuiau să facă dovada și a calități umane deosebite: putere de persuasiune; elocință;
capacitate de expunere și argumentare a diferitelor problematici; conﬁdențialitate;
elocință și elocvență în limbaj; capacitate de a apăra poziția statului sau a domnitorului;
abilitatea de a sesiza momentul potrivit de începere a negocierilor sau de expunere a
situației etc. ”Domnul Rumânilor”, cum a mai fost numit Constantin Brâncoveanu,
42
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trimitea ca soli, de regulă, cantacuzinești eruduți, membrii ai familiei sale, boieri sau
străini de încredere.
Este important să subliniem și concepția diplomatului și politicianului englez
Harold Nicolson, care sublinia că, dacă un diplomat ”…acționează încet, făcândune să pierdem momentele prielnice, nu numai că am pierde astfel de prilejuri, dar
ne răpește și controlul asupra evenimentelor”45 Prin urmare, ocazia pierdută nu se
mai întoarce, istoria și timpul nu sunt reversibile. Constantin Brâncoveanu, domnitor
de aleasă cultură, a dat dovadă de mare înțelepciune și multă abilitate în chestiunile
diplomatice ale Munteniei, precum și în cele ale Europei centrale și de sud-est. Sub
îndrumarea lui Constantin Cantacuzino, eruditul său sfătuitor și ”șef al diplomației”
Țării Românești, Constantin Brâncoveanu era conștient de faptul că domnea într-un
stat mic aﬂat sub protectoratul Înaltei Porți. De aceea, încă de la începutul domniei, a
ales calea diplomației în rezolvarea problemelor pe care statul său le avea cu marile
puteri și vecinii. Astfel, a găsit, de la început, calea de împăcare cu toate marile
puteri europene ale acelor vremi, precum și cu cele vecine. A ales calea negocierilor
și nu pe cea a confruntării, fapt ce a permis unei generații de români să trăiască în
pace, să se bucure de progresele culturii și civilizației, contribuind, astfel, la pacea
și drumul spre bunăstare și ale Europei. A avut legături cu regele polon, cu țarul, cu
hanul tătar, cu voievozii Transilvaniei.
Cu totul remarcabilă este corespondența, în limba greacă, a lui Brâncoveanu
cu țarul Petru I. Astfel, într-o scrisoare trimisă domnitorului român de țarul ”Marilor
Rusii”, se solicită explicații privind ”.. înlăturarea lui Mihail Cantacuzino din funcția
de mare spătar, rugându-l, totodată, să-l repună în fosta lui dregătorie...” , rugăminte
pe care Brâncoveanu a îndeplinit-o. Trimisul lui Brâncoveanu la Moscova, îl informa
pe Feodor Alexievici Golovkin, șeful cancelariei lui Petru I, că a sosit, la București,
patriarhul ortodox al Ierusalimului Dositei, care a avut discuții cu frații Constantin și
Mihai Cantacuzino, precum și cu domnitorul Brâncoveanu, consultându-se ”asupra
salvării tuturor creștinilor ortodocși, care gemeau sub tirania Turcului, inamic
al bisericii răsăritene.”46 De asemenea, este de reținut corespondența Cancelariei
domnești, condusă de Constantin Cantacuzino, cu patriarhul Ierusalimului, Hrisant
Notara, prin care se transmiteau informații privind evenimentele ce se petreceau
în Europa, starea ”sistemului ortodox”, pericolele pe care le reprezentau acțiunile
militare turcești asupra neamurilor ortodoxe. De menționat că Brâncoveanu și,
mai ales, membrii familiei Cantacuzineștilor se considerau ”.....exponenți ai lumii
ortodoxe, ce se pregătea să înlăture dominația otomană”47. Constantin Brâncoveanu
expedia către țar, în unele situații, informații privind acțiunile Porții, prin intermediul
lui Hrisant Notara. Totodată, Hrisant expedia, de multe ori, corespondența sa către
45
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Petru I, din capitala Valahiei, sau prin intermediul unor soli valahi. De remarcat este
și scrisoarea expediată de țarul Petru I lui Constantin Brâncoveanu, la 20 ianuarie
1701, prin intermediul lui Hrisant Notara, prin care oferea domnitorului valah și unor
reprezentanți ai familiei cantacuzine, ”moșii în Ucraina, pentru serviciile aduse.”48
Devenit patriarh al Ierusalimului, în 1701, Hrisant Notara îi scria țarului Petru I că
”a fost sprijinit în urcarea în scaunul patriarhal numai de domnul Ungrovlahiei și
de unchiul său, boierul stolnic Cantacuzino, care-i sunt ﬁdeli și prieteni siguri.”49
Patriarhii Ierusalimului, Dositei și Hrisant Notara, au avut ”un rol determinant în
întemeierea și organizarea Academiilor domnești de la București și Iași, a unor
biblioteci și tipograﬁi în Țările Române...”50 De remarcat este și faptul că Hrisant
Notara, în perioada 1686-1692, a fost profesor al ﬁilor Cantacuzinilor, dar și al ”
voievodului Constantin Brâncoveanu, pe care apoi îl va însoți la studiu la Padova,
Viena sau Paris” . Apoi, Hrisant Notara va ﬁ trimis de patriarhul Dositei la Moscova,
între 1693-1696, pentru a ”întemeia o tipograﬁe grecească în folosul Orientului
Ortodox, dar și pentru organizarea Academiei greco-slavone”51 Așa cum rezultă
din cronistica vremii, circulația valorilor culturale și spirituale dintre Veneția și
Constantinopol, pe de o parte, și Moscova, pe de altă parte, se făcea prin Țările
Române, artizanii acestui ﬂux civilizațional ﬁind stolnicul Constantin Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu, precum și Ștefan și Toma Cantacuzino. Anterior, Șerban
Cantacuzino – predecesorul lui Brâncoveanu – încercase, tot pe calea corespondenței
diplomatice, să stabilească o alianță cu Rusia, ale cărei interese strategice vizau și țările
române. Continuând acțiunile diplomatice ale antecesorului său la scaunul domnesc,
Constantin Brâncoveanu, prin intermediul șefului Cancelariei domnești, Constantin
Cantacuzino, îl informează pe țar cu ”ceea ce se întâmplă la Viena, Veneția și Paris,
iar într-un codicel sunt cuprinse informații asupra mișcării trupelor turcești în Hios,
Creta și Cipru”52 etc., făcându-se constatarea că răscoala ce se pregătea de către tot
”sistemul ortodox”53 urma să ﬁe înfrântă. Totodată, scrisoarea îl îndemnă să încheie
un tratat cu acei eretici, care să permită să se ”vadă acea luminoasă, fericită zi”.
Un alt eveniment care a demonstrează echilibrul și abilitatea politicii externe
brâncovenești, îl constituie Răscoala curuţilor , eveniment la care participă iobagii
români, orăşenii săraci şi membri ai clerului ortodox. Constantin Brâncoveanu se
aﬂă în faţa unei noi provocări: să-i ajute pe ardeleni în lupta lor pentru recâștigarea
independenței și păstrarea ﬁinței naţionale, dar, în acelaşi timp, să mențină relaţiile
bune atât cu Poarta, cât şi cu Viena, pentru a evita eventuale presiuni diplomatice
sau acțiuni militare din partea acestora, care ar ﬁ condus la devastarea țării.
Pendulează, astfel, între o politică de neutralitate şi una de duplicitate dictată de
48
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cursul evenimentelor şi de interesele țării. O politică de echilibru în cadrul ”triadei
imperiale” (Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic și Imperiul țarist).
Echilibrul strategic a fost menținut cu mari sacriﬁci, cu multe pungi cu aur, cu
diplomație și inteligență sau chiar cu concesii temporare. S-a reușit păstrarea statutului
de semi-autonomie, de semi-independență al celor două state românești. Remarcabil,
este faptul că s-a evitat transformarea lor în ”pașalâc”, așa cum s-a întâmplat cu o
parte importantă a Transilvaniei. Importantă este aﬁrmația lui Del Chiaro, potrivit
căreia ”În toată Valahia, ca şi în Moldova, nu se găseşte nici o moscheie cât de
neînsemnată, aşa că pentru rugăciunile lor, turcii sunt nevoiţi a se aduna într-un loc
mai retras, unde şi le fac cu toată discreţia”54
Brâncoveanu, în special, a menținut relații și cu Apusul European, ceea ce
a făcut ca Bucureștiul să devină un important centru diplomatic și cultural, care
a contribuit, prin activitatea lui Brâncoveanu, la sincronizarea civilizațională cu
Occidentul.
Brâncoveanu, ”punct arhimedic” al culturii românești
Ca voievod cărturar, format la inegalabila școală greacă, în actele de guvernare
a țării, Constantin Brâncoveanu, a considerat acțiunile de diseminare a culturii în
întreaga societate, ca o componentă esențială a actului de guvernare, considerând
arta și cultura ca ﬁind cei mai buni ambasadori ai țării. ”Atena a fost «incubatorul»
faimoasei școli folosoﬁce… Profesori greci de retorică și ﬁlosoﬁe, mai cunoscuți sub
numele de soﬁști, veneau acolo din toate părțile imperiului…, mulți dintre acești
soﬁști au plecat la Constantinopol, unde s-a creat, în timpul domniei lui Teodosie,
o prestigioasă universitate….”55. Patriarhii ortodocși de la Ierusalim, în special
Dositei și Hrisant Notara, aveau legăturii strânse cu cancelariile domnești din Țara
Românească și Moldova, erau „..foarte implicați în viața spirituală și culturală, dar
și în cea politică a Răsăritului Ortodox„56. Ei au sprijinit întemeierea Academiilor
domnești de la București și Iași, a unor biblioteci și tipograﬁi din arealul românesc.
De asemenea, Hrisant Notara a fost, în perioada 1686-1692, în Moldova și Țara
Românească, ﬁind profesor al lui Constantin Brâncoveanu și al ﬁilor contacuzini.
De asemenea, Brâncoveanu a permis și intensiﬁcat circulația valorilor în acest
spațiu. „...circulația valorilor culturale și spirituale dintre Veneția, Constantinopol
și Moscova se făcea prin intermediul Țărilor Române..”57 Consecinţa directă a
54
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importanţei acordate inﬂuenţei grecești este reorganizarea, în al doilea an de domnie,
a Academiei domnești din Bucureşti, întemeiată, la Mânăstirea Sfântul Sava, aﬂată pe
locul actualei Universității, de Şerban Cantacuzino. A numit în fruntea ei pe învățatul
grec Sevastos Kyminitis, urmat de Marcu Porﬁropol. A înﬁințat alte numeroase școli,
care funcționau pe lângă biserici și mânăstiri, în care învățământul se desfășura în
limbile română și slavonă.
Numeroasele biserici și mânăstiri ctitorite de Brâncoveanu, ediﬁcate în piatră
și în lemn, sunt autentice bijuterii de artă plastică și arhitectonică. O ”perlă” a
acestor ctitorii o reprezintă Mânăstirea Hurezul, care a fost zidită, între 1690-1693,
de către Constantin Brâncoveanu, ﬁind ”cea mai însemnată fundație a acestui domn
sfânt și mare ctitor, astăzi reprezintă unul dintre cele mai splendide și armonioase
monumente religioase din România, ﬁind înscrisă în monumentele UNESCO.”58 Este
o capodoperă, ”o cunună a stilului brâncovenesc și unul dintre cele mai izbutite
monumente de artă din întreaga țară” . Pe când era mare spătar, în anul 1684,
Constantin Brâncoveanu cumpără de la ”jupâneasa Stana, văduva lui Chiurcibașa
și ﬁul său Matei satul Horezi”59 În scurt timp, Mânăstirea Horezu devine cea mai
bogată ctitorie domnească din Țara Românească, prin donațiile domnitorului și cele
ale altor mari boieri, având în proprietate zeci de sate și moșii de pe teritoriul actual
al județelor Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Ilfov.
Ctitoriile brâncovene au fost realizate de cei mai importanți meșteri ai vremii. De
obicei, chenarul ușii de la intrarea în biserici este sculptat în marmură albă, cuprinzând
pisania ce este împodobită cu stema Țării Românești și stema Cantacuzineștilor.
Pisania, în mod tradițional, constă într-o inscripție sculptată în piatră sau pictată pe
morminte, la intrarea într-o biserică sau clădire, ce cuprind o invocație religioasă,
numele ctitorului, motivarea zidirii sau date asupra monumentului respectiv etc.
Pictura este de excepție, reprezentând ”cel mai important și original ansamblu
realizat de meșterii lui Constantin vodă”. În aceste ”exprimări picturale” , sunt
transﬁgurate portretele membrilor de familie, cele ale rudelor apropiate și îndepărtate,
precum și ale unor ispravnici și cele ale meșterilor mânăstirii. ”Bogăția motivelor
ﬂorale ce completează pictura murală a bisericii, creează o atmosferă subtilă în
care divinitatea pare că a coborât printre oameni și ﬂori” ....O lucrare unică este și
policandrul din naosul bisericii, având în vârf vulturul cantacuzinesc”60. Ca urmarea
a interesului deosebit al lui Brâncoveanu față de cultură, Mânăstirea Hurez a avut
una dintre cele mai mari biblioteci românești, ”..cuprinzând însăși colecția de cărți
celebră a domnitorului Constantin Brâncoveanu.”61 Tot la Horezu, a funcționat un
mare centru de pregătire a copiștilor, diecilor și grămăticilor.
Celebrul bizantinolog Charles Diehl, profesor la Sorbona, a aﬁrmat despre
frescele de la Hurez că ”sunt printre cele mai remarcabile pe care le-a produs
58
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arta română, ele mărturisesc despre continuitatea tradiției bizantine și strălucirea
extraordinară pe care o dădu artelor Constantin Brâncoveanu”.62 Aici, la Hurezu,
s-au format iscusite echipe de zugravi, care au lucrat la toate ctitoriile brâncovenești.
Discursul lor arhitectonic este chintesența a ceea ce numim și astăzi ”stilul
brâncovenesc”. Acest stil arhitectonic, având elemente eclectice, este cel mai ingenios,
armonios, miraculos, pur și rodnic stil românesc, ceea ce creează o desfătare vizuală,
un confort vizual unic ampliﬁcate odată cu trecerea anilor. Armonia și unicitatea
arhitectonică a stilului brâncovenesc sunt, în sine, un act identitar pentru poporul
român. Contemplând picturile din bisericile ctitorite de domnitorul Brâncoveanu,
care au pereții poleiți cu albastrul cerului și auriul soarelui, și acum, după mai bine
de trei secole, efectul asupra vizitatorilor este cathartic, ca urmare a tensiunii estetice
denegativante sau nuliﬁcatoare de energii negative existențiale ale publicului care le
contemplă. Stilul brâncovenesc a apărut dintr-o necesitate a spiritului românesc, a
societății de a se sincroniza civilizațional cu Occidentul european, păstrând, totodată,
și elemente reprezentative ale inegalabilei culturi bizantine.
Esențializând, stilul brâncovenesc, sub aspect cognitiv, creativ și utilitar este
deﬁnitoriu, arhetipal pentru cultura și civilizația caracteristice poporului român.
Ion Dianu a surprins magistral esența și caracteristicile stilului brâncovenesc: ”Spre
deosebire de marile, copleșitoarele catedrale ale Apusului, aici, arta bizantină
localizată pe un fond popular românesc venea cu un gust al miniaturii într-o
ambianță naturală grandioasă, cu ediﬁcii ce făceau pe om, cum remarcă și criticul
de artă Albatov, să se întoarcă înspre sine, să se apropie de eternitate, să mediteze la
rosturile lui și ale omenirii”63 Iubitor de cultură și de credință ortodoxă, Brâncoveanu
a construit sau modernizat peste 50 de biserici și mânăstiri, precum și câteva palate,
unele dintre ele în Transilvania, dar și la sud de Dunăre. De asemenea, a acordat
sprijinit necondiționat în aceste domenii.
Printre cele mai importante ctitorii, putem evidenția: biserica „Sfântu
Nicolae”; mânăstirea Stavropoleos din București, mânăstirea Hurezu; mânăstirea
Sâmbăta de Sus construită în Ardeal; biserica „Sﬁnții Împărați Constantin și Elena”,
din Constantinopol; Spitalul Brâncovenesc; ansamblul arhitectural de la Mogoșoaia.
De asemenea, a dispus înﬁințarea de tipograﬁi la Bucureşti, Snagov, Râmnic, Buzău
etc. Iată numai câteva din contribuţiile lui Brâncoveanu la cultura și civilizația
spațiului românesc. Să nu uitam de lăcașele de cult pe care le-a ctitorit la Sfântul
Munte Athos, în arhipelagul grecesc și în Bulgaria de azi.
Dovadă a profundei credințe creștine și a apartenenței românilor la ”sistemul
ortodox”, este și faptul că, prin grija domnitorilor români, se asigurau mijloacele
de întreținere și pentru mânăstirile situate în afara arealului românesc. Pildă este și
Mânăstirea Cotroceni, ctitorită de Șerban-Vodă Cantacuzino, care, la 15 octombrie
1682, a edictat ”..actul de danie ... prin care cea mai mare parte a veniturilor Mânăstirii
62

Corneliu Tamaș, Op. Cit., p. 59.
Dinică Ciobotea, De la Hurezi la Horezu în Mărturii, R. Vâlcea I/1990, p. 14, citat de Corneliu Tamaș, Op.cit.,
p. 49.
63

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

167

UNIVERS ISTORIC
Cotroceni, era destinată întreținerii tuturor celor douăzeci de așezăminte monastice
de la Muntele Athos..” Este de reținut că patriarhi şi mitropoliți ai Orientului vin la
curtea lui să găsească sprijin şi ajutor pentru bisericile aﬂate în nevoi sau sub apăsare
otomană. Astfel, pentru a ajuta și mai mult mânăstirile de la Muntele Athos, printrun act de danie, datat din anul 1701, ”în orașul scaunului domniei mele (București,
n.n), într-al patrusprezecelea an den domnii mele, de Isar logofețul din București”.
Constantin Brâncoveanu ”întărește” mânăstirii Cotroceni moșiile Chiciora, Neagra,
Valea Părului, Saac, Pupezeni, Deșirați, Mătășești, Ialomița, în total 12 moșii.
Egumenul mânăstirii era părintele Mitrofan. Actul de danie a fost Scopul donației era
”…ca să ție sfânta mânăstire cu pace de către dânșii….Dreptu aceia, și domnia mea
încă am întărit aceste așezământuri și cu această carte a domniei mele, ca să aibă
a ținea și a stăpâni sfânta mânăstire Cotrocenii aceste mășii, câte mai sus numite
sântu, precum și sântu alese și hotărâte, den piatră în piatră și den semnu în semnu,
cu tot venitul du pe dânsele, cât se va alege, du pe tot hotarul.”64 Este de remarcat
aﬁrmația cunoscutului bizantinolog Porﬁrie Uspenski, care a apreciat că ”nici un alt
popor orthodox nu s făcut atâta bine pentru Athos, cât au făcut românii”.65
Luminatul Domn a pus accent pe formarea cărturărească a omului, sprijinind
traducerea și tipărirea a unei multiudini de cărţi de cult și laice. Acest proiect avea
nevoie de mai multe tipograﬁi, deoarece tipograﬁa veche de la București, înﬁințată
în 1678, de către mitropolitul Varlaam, nu putea face față nevoii de carte în continuă
creștere. Domnitorul a sprijinit înﬁințarea de noi tipograﬁi la Buzău, în anul 1691, la
Snagov, în 1694, la Râmnicu Vâlcea, în 1705, la Târgoviște, în 1708. Noile tipograﬁi
au tipărit diferite cărţi de teologie, de învăţătură, de combatere a catolicismului şi a
calvinismului, toate în limbile română, greacă, slavonă şi chiar arabă. Cărțile de cult
sunt destinate, în principal, preoților pentru oﬁcierea serviciului divin, iar cele laice
sunt în folosul obștei. Remarcabilă este acțiunea lui Brâncoveanu și a episcopilor și
mitropolitului de a trimite cărți nu numai în Țara Românească, dar și în Moldova,
Transilvania și în statele din Balcani.
Marea schimbare, marea reformă realizată, cu precădere, în epoca lui
Brâncoveanu, în spațiul carpato-dunărean, este înlocuirea limbii latine ca limbă a
culturii și a limbii slave folosită în biserici cu limba română. S-au creat condiții
favorabile pentru dezvoltarea culturii și literaturii naționale, ca și a ”interesului
maselor populare față de ele, sporirea importantă a contribuției scrierilor la
dezvoltarea conștiinței de neam și transformarea ei în conștiință națională, care
se conturează cam în aceeași perioadă în diferite părți ale spațiului carpatodunărean”.66 Această acțiune de mare importanță decisă de domnitor, este explicată
și apreciată și de Del, Chiaro, care spunea: ”În unele biserici se slujeşte şi în limba
valahă şi, la surprinderea mea, de faţă cu unii boieri, mi s-a răspuns că această
inovaţie a fost introdusă în timpul din urmă, căci preoţii cei tineri nu cunosc altă
64
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limbă decât valaha, şi susţin că asistenţii înţeleg mai bine slujbele în limba ţării de
cât în cea slavonă sau grecească, cu totul străine de ei. Acesta e şi motivul pentru
care Mitropolitul Valahiei s-a hotărât a tipări în limba ţării, câteva cărţi bisericeşti
de care am pomenit mai sus”.67
În 1700, este tipărită la Snagov Floarea darurilor, o culegere de maxime şi
istorioare, ce aparţine literaturii italiene medievale, alcătuită în secolul al XIII-lea de
călugărul bolognez Tomaso Gozzadini. Pe drept cuvânt, se poate aﬁrma că, în vremea
lui Constantin Brâncoveanu, se înfăptuiește ,,o adevărată revoluţie spirituală”, care
contribuie încet, dar sigur, la ruperea românilor de mistica medievală şi la realizarea
omului modern. Postelnicul Constantin Cantacuzino își adunase, la Mărgineni,
o bibliotecă personală impresionantă, care era păstrată cu sﬁnțenie. Nicolae Iorga
aﬁrmă, însă, că domnitorul Constantin Brâncoveanu ”..cu tot patronagiul acordat de
vodă Brâncoveanu scriitorilor și traducătorilor, nu cunoaștem nici o bibliotecă a lui
sau a ﬁilor lui, totuși așa de bine crescuți și cunoscând într-un grad înalt misterele
retoricei elenice.”68
Acestea sunt argumentele forte care justiﬁcă renumele lui Constantin
Brâncoveanu, mare voievod cărturar. Marea vitalitate românească a reprezentat-o
”...armonioasa conlucrare între domni și țară, în domeniul scrisului și al ctitoriilor
de artă”.69 Istoricii români, în comparație cu cei străini, știu mai bine realitățile
spațiului românesc. Cei ce vor ctiti trebuie să știe să se „ferească de primejdii și să ﬁe
mai învățați să dea răspunsuri la sfaturi: ori de taină, ori de oștire, ori de voroave,
la Domni și la noroade de cinste”. 70
”Destrămarea familiei” cantacuzine și tensionarea relațiilor sale cu domnitorul
și familia sa, au început, după anul 1700, ca urmare a conﬂictelor latente mai vechi
și diferendelor, după anul 1700, privind sistemul de alianțe sau ”protectoratul” unei
mari puteri. Cantacuzinii erau, potrivit opțiunilor strategice, împărțiți în trei grupări
de gândire, astfel: partida conservatoare, ce se pronunța pentru menținerea status
quo; gruparea ce opta pentru o alianță central-europeană sau un protectorat asigurat
de Casa de Austria; partida care dorea o alianță antiotomană cu Rusia, care să permită
obţinerea independenței sau a unui protectorat țarist.
Cele trei grupări aveau argumentele lor și planuri proprii de acțiune, fapt ce va
conduce, însă, și la ”destrămarea domeniului cantacuzin”.71 Se produce o ruptură între
domnitor și cei mai mulți dintre cantacuzini, determinată, în principal, de ”aromele
puterii domnești” de care doreau să beneﬁcieze și colaboratorii săi cei mai apropiați,
precum și de complicitatea unor boieri și a otomanilor. Ștefan Cantacuzino, ﬁul lui
Constantin Cantacuzino, a urmat la domnie lui Constantin Brâncoveanu. A continuat
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politica externă promovată de predecesorul său. Descoperit de turci, a fost mazilit și
ucis, la Constantinopol, împreună cu Constantin Cantacuzino, tatăl și mentorul său
în problemele statale și de politică externă.
Epoca brâncovenească s-a deschis inﬂuențelor occidentale care au început
să prevaleze asupra celor orientale. Astfel s-a creat o sinteză originală națională, o
simbioză între tradiția și cultura răsăritene și cultura occidentală.
Epoca brâncovenească nu se încheie însă cu martiriul marelui domnitor și al
ﬁilor săi, ci, prin realizările sale remarcabile în diferitele domenii de activitate, care
vor dăinui peste veacuri, consolidând eonul existențial românesc.
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SITUAȚIE STRATEGICĂ FOARTE
COMPLICATĂ, SOLUȚII DIFICILE,
RISC IMPREVIZIBIL
Redacția US
Unul dintre cele mai importante evenimente dramatice de la acest început
de secol, cu implicații extrem de periculoase în evoluția mediului de securitate, îl
reprezintă, fără îndoială, criza ucraineană. Această criză nu se compară cu cele din
Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat, sau cu cele din Nordul Africii, întrucât
Ucraina este o țară situată pe o falie strategică – Marea Neagră - Marea Baltică –, deja
reactivată. Odată cu debutul acestei crize (debut care nu a fost, totuși, surprinzător),
tensiunile Est-Vest s-au accentuat într-un mod periculos și, probabil, pe termen
lung. Desigur, Vestul (din care facem parte și noi, cei din România europeană și
euroatlantică) acuză Rusia, care se presupune că dorește să refacă, probabil, spațiul
de odinioară al URSS, în timp ce Rusia, prin vocea lui Vladimir Putin, dar nu numai,
acuză Vestul pentru reactivarea NATO și încercarea de a încercui, îndigui, izola și
pune la zid Rusia. Vestul percepe propriile-i acțiuni ca o modalitate de extindere a
spațiului democratic, de libertate și de prosperitate (cât o ﬁ el de liber și de prosper
rămâne de văzut în condițiile crizei actuale) în beneﬁciul său și al țărilor care doresc
să adere la acest spațiu. Între aceste țări, se situează, bineînțeles, și Ucraina.
Rusia nu înțelege însă Ucraina în termeni de suveranitate, libertate și
prosperitate, ci în termeni mai degrabă limitativi și restrictivi, adică de țară-tampon
între Est și Vest, de țară de siguranță strategică pentru propriul ei areal, de țară
dependentă de ea, de țară a ei. Anexarea rapidă a Crimeii, după metode considerate
demult apuse (dar care se practică și în alți termeni decât cei pe care îi preferă
Rusia) și izbucnirea unui război complicat, hibrid (după conceptul american, însușit
și de NATO) au creat un ”fait accompli” greu de contracarat, dar și de acceptat.
Rebelii ruși și pro-ruși din Estul Ucrainei (care erau și sunt cetățeni ucraineni
și nu inamici ai Ucrainei) s-au dovedit a ﬁ (dacă acesta este adevărul) niște luptători
foarte bine pregătiți, capabili să doboare, în primele patru luni de război cu țara lor,
Ucraina, 14 avioane și elicoptere ale armatei ucrainene și să lovească din prima,
cu o singură rachetă, un Boeing al unei companii malaieziene, ulterior să treacă
la contraofensivă rapidă și să încercuiască o parte din unitățile armatei Ucrainei,
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chiar în zilele desfășurării reuniunii de Bruxelles a țărilor Uniunii Europene și a
summit-ului NATO.
Este limpede pentru oricine că aici este mâna Rusiei, dar o astfel de mână
este greu de strâns și de constrâns, întrucât în pumnul ei se aﬂă rachetele balistice
intercontinentale Topol, Topol M și Bulava și o forță nucleară uriașă care, în situații
extreme, se presupune că rușii nu vor ezita să o folosească. Jocul strategic pe muchie
de cuțit din spațiul ucrainean este unul cu miză geopolitică și geostrategică uriașă.
De aceea, summit-ul NATO, planiﬁcat din timp pentru a se desfășura la Newport,
Țara Galilor, nu s-a limitat doar la a marca ﬁnalul de mandat al unui secretar general
și învestirea unui nou secretar general, ci a luat serios în dezbatere criza ucraineană,
pericolul creat de Statul Islamic în plină ofensivă în Irak și în Siria, și de celelalte
mari teme ale degradării continue a mediului internațional de securitate.
Țările NATO de pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică au solicitat
o prezență asiguratorie a NATO, iar NATO și-a reactivat politicile și strategiile pe
măsura noilor riscuri. Dar o prezență permanentă a NATO în aceste țări – unele foste
republici sovietice – ofensează Rusia și, în plus, redeschide vechile tensiuni, consiliul
NATO-Rusia devenind, în urma acestor evenimente, caduc și, deci, inoperabil.
Acordul de încetare a focului dintre conducerea de la Kiev și rebeli constituie
ﬁnalul unei etape foarte primejdioase, mai ales dacă Rusia ar ﬁ invadat prin
surprindere Ucraina, așa cum îi permitea mandatul dat de Parlamentul de la
Moscova lui Vladimir Putin, dar nu și ﬁnalul crizei. NATO a reactivat, ampliﬁcat,
modernizat și operaționalizat NRF, a creat un dispozitiv de apărare, supraveghere
și, la nevoie, de reacție în apărarea țărilor membre din zonă, iar Rusia a precizat că,
până la ﬁnalul anului, își va revizui doctrina de securitate.
Cum bine se știe, Rusia deja se reînarmează, iar Statele Unite, care alocă
cheltuielilor militare un procentaj de 4,4 % dintr-un uriaș PIB, de peste 16 mii
de miliarde de dolari, se dotează, de asemenea, cu cele mai moderne mijloace de
luptă, din clasa celor hipersonice, de ampliﬁcare a undelor, laserilor etc.. Țările
europene membre NATO urmează ca, în următorii zece ani, să sporească alocațiile
pentru apărare la 2% din PIB, ceea ce reprezintă, de asemenea, dincolo de o măsură
de siguranță, un pas spre o cursă a reînarmărilor, întrucât va ﬁ foarte greu să se
stabilească și să se respecte un prag rațional al controlului forțelor și mijloacelor.
Se schimbă oare paradigma strategică a Vestului și a Estului, se reampliﬁcă
tensiunile de odinioară, se redeclanșează, la un nou nivel de confruntare, un război
hibrid, deopotrivă rece și, pe alocuri, ﬁerbinte, informațional, cognitiv, economic
și mediatic – așa cum este el de la spargerea bipolarității –, sau asistăm doar la
o simplă reînnoire a unor vechi paradigme? Se va opri oare Rusia în fața zidului
euroatlantic aﬂat acum nu prin inima Berlinului, ci chiar pe falia strategică Marea
Neagră - Marea Mediterană, mulțumindu-se doar cu ceea ce a recucerit sau a
generat, sau va încerca să-l escaladeze, cu mijloace…hibride, acest nou zid?.
Probabil că nu va merge mai departe, ci se va mulțumi cu atât, luând în continuare
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măsuri de „fortiﬁcare” a aliniamentului atins și de subminare a noului zid.
Dar celelalte focare de tensiune din Orientul Mijlociu, din Orientul Apropiat
și din nordul Africii? Se vor extinde sau vor rămâne într-o zonă în continuare
foarte periculoasă de bulversare strategică, dar controlabilă? Greu de răspuns,
dar declarația summit-ului NATO din 4-5 septembrie din Țara Galilor oferă atât un
răspuns direct, cât și unul care poate ﬁ citit printre rânduri sau în spatele rândurilor
scrise citeț, de-a lungul celor 113 puncte ale Declarației. Deaceea, prezentăm, pentru
cititorii noștri, această declarație, preluată de pe site-ul Președinției României.
(Redacția)

DECLARAŢIA SUMMITULUI NATO
DIN ŢARA GALILOR
adoptată de şeﬁi de stat şi de guvern participanţi la reuniunea
Consiliului Nord-Atlantic din Ţara Galilor
4 - 5 septembrie 2014

1. Noi, şeﬁi de stat şi de guvern din ţările membre ale Alianţei NordAtlantice, ne-am reunit în Ţara Galilor într-un moment crucial pentru securitatea
euro-atlantică. Acţiunile agresive ale Rusiei împotriva Ucrainei au reprezentat o
provocare fundamentală pentru viziunea noastră a unei Europe întregi, libere şi în
pace. Creşterea instabilităţii în vecinătatea noastră sudică, din Orientul Mijlociu
până în Nordul Africii, precum şi ameninţările transnaţionale şi multi-dimensionale,
constituie, de asemenea, provocări la adresa securităţii noastre. Toate acestea pot
avea consecinţe pe termen lung pentru pacea şi securitatea regiunii euro-atlantice şi
stabilitatea în întreaga lume.
2. Alianţa noastră rămâne o sursă esenţială a stabilităţii în această lume
impredictibilă. Împreună, ca democraţii puternice, suntem uniţi în angajamentul
nostru faţă de Tratatul de la Washington, precum şi faţă de obiectivele şi principiile
Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. Având drept fundament solidaritatea, coeziunea
Aliată şi indivizibilitatea securităţii, NATO rămâne formatul transatlantic pentru
o apărare colectivă puternică şi forumul esenţial pentru consultări şi decizii de
securitate între Aliaţi. Cea mai mare responsabilitate a Alianţei este să protejeze şi să
apere teritoriile şi populaţiile noastre împotriva unui atac, aşa cum prevede Art. 5 al
Tratatului de la Washington. Aşa cum am aﬁrmat în Declaraţia Transatlantică pe care
am adoptat-o astăzi, ne-am angajat să consolidăm mai departe legătura transatlantică
şi să asigurăm resursele, capabilităţile şi voinţa politică necesare pentru a ne asigura
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că Alianţa noastră rămâne gata să facă faţă oricărei provocări. Suntem pregătiţi să
acţionăm împreună şi cu hotărâre pentru a apăra libertatea şi valorile noastre comune
privind libertatea individului, drepturile omului, democraţia şi statul de drept.
3. Astăzi ne reaﬁrmăm angajamentul de a îndeplini toate cele trei sarcini
de bază deﬁnite în Conceptul nostru Strategic: apărarea colectivă, managementul
crizelor şi securitatea prin cooperare. Aici, în Ţara Galilor, am adoptat decizii pentru
a face faţă provocărilor de azi şi de mâine. Reaﬁrmăm angajamentul nostru ferm
pentru apărarea colectivă şi pentru garantarea securităţii şi asigurării pentru toţi
Aliaţii; ne adaptăm operaţiile, inclusiv în Afganistan, luând în considerare progresele
obţinute şi provocările rămase; şi ne întărim parteneriatele cu statele şi organizaţiile
din întreaga lume, pentru a construi mai bine securitatea împreună.
4. În ﬁecare zi, trupele noastre asigură securitatea, care este fundamentul
prosperităţii şi modului nostru de viaţă. Suntem îndatoraţi tuturor bărbaţilor şi
femeilor plini de curaj din statele Aliate şi partenere care au servit şi servesc în
operaţiile şi misiunile NATO. Le datorăm eternă recunoştinţă tuturor celor care şi-au
pierdut vieţile sau au fost răniţi şi ne îndreptăm compasiunea către familiile acestora
şi către cei dragi.
5. Pentru a ne asigura că Alianţa noastră este pregătită să răspundă rapid şi ferm
la noile provocări de securitate, am aprobat astăzi Planul de acţiune al NATO pentru
creşterea nivelului de reacţie. Acesta furnizează un pachet coerent şi cuprinzător de
măsuri necesare pentru a răspunde schimbărilor mediului de securitate atât de la
graniţele NATO, cât şi mai îndepărtate, care reprezintă o preocupare pentru Aliaţi.
El răspunde provocărilor Rusiei şi implicaţiilor strategice ale acestora. Totodată,
răspunde riscurilor şi ameninţărilor originare din vecinătatea noastră sudică, din
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. Planul întăreşte apărarea colectivă a NATO.
Întăreşte, de asemenea, capacitatea noastră de management al crizelor. Planul va
contribui la menţinerea NATO ca Alianţă puternică, pregătită, robustă şi reactivă,
capabilă să răspundă provocărilor curente şi viitoare, de oriunde vor apărea.
6. Elementele Planului includ măsuri care răspund atât necesităţii continue de
asigurare a Aliaţilor, cât şi adaptării posturii militare strategice a Alianţei.
7. Măsurile de asigurare includ prezenţă şi activitate militară semniﬁcativă
continue, aeriene, terestre şi maritime în partea estică a Alianţei, ambele pe bază
rotaţională. Ele vor furniza cerinţele de bază pentru asigurare şi descurajare şi sunt
ﬂexibile şi măsurabile ca răspuns la situaţia de securitate în evoluţie.
8. Măsurile de adaptare includ componentele necesare pentru a asigura că
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Alianţa poate răspunde pe deplin provocărilor de securitate pe care le poate avea.
Vom creşte semniﬁcativ capacitatea de răspuns a Forţei de Răspuns a NATO (NRF)
prin dezvoltarea unor pachete de forţe care vor ﬁ capabile să acţioneze rapid şi să
răspundă la potenţiale provocări şi ameninţări. Ca parte a acestei forţe, noi vom
stabili o Grupare Multinaţională de Forţe cu un Nivel de Reacţie Foarte Ridicat
(VHRJTF), ca nouă forţă comună Aliată care va putea ﬁ dislocată în câteva zile pentru
a răspunde provocărilor ce apar, în special la periferia teritoriului NATO. Această
forţă va include o componentă terestră cu forţe corespunzătoare aeriene, maritime
şi de operaţiuni speciale disponibile. Nivelul de reacţie a elementelor VHRJTF va ﬁ
testat prin exerciţii derulate la notiﬁcări în timp scurt. Noi vom stabili, de asemenea,
o prezenţă adecvată de comandă şi control şi unii facilitatori de forţe în teren pe
teritoriile Aliaţilor estici, în orice moment, cu contribuţii din partea Aliaţilor pe bază
rotaţională, concentrate pe scenarii de planiﬁcare şi exerciţii de apărare colectivă.
Dacă este necesar, acestea vor facilita totodată întărirea Aliaţilor de la periferia NATO
pentru descurajare şi apărare colectivă. Vom spori în continuare capacitatea NATO
de a întări rapid şi eﬁcient pe Aliaţii respectivi inclusiv prin pregătirea infrastructurii,
pre-poziţionarea echipamentelor şi mijloacelor de aprovizionare şi desemnarea
bazelor speciﬁce. Sprijinul adecvat al naţiunii gazdă va ﬁ precumpănitor în acest
caz. Ne vom asigura, totodată, că forţele noastre Aliate menţin nivelul de reacţie
adecvat şi coerenţa necesară pentru a desfăşura întreaga paletă de misiuni NATO,
inclusiv descurajarea agresiunii împotriva Aliaţilor NATO şi demonstrarea pregătirii
de a apăra teritoriul NATO. Vom întări Forţele Navale Permanente pentru a avea o
mai bună informare situaţională maritimă şi a derula întregul spectru de operaţiuni
maritime convenţionale.
9. Ne vom asigura ca actuala Structură de Comandă a NATO să se menţină
robustă, suplă şi capabilă să întreprindă toate elementele de comandă şi control
eﬁciente pentru provocări simultane; acest lucru include un focus regional pentru
a beneﬁcia de expertiza regională şi a creşte nivelul de informare situaţională.
Aliaţii contributori vor creşte nivelul de reacţie şi capabilităţile Cartierului General
al Corpului Multinaţional Nord-Est şi vor dezvolta, de asemenea, rolul acestuia
ca şi punct nodal pentru cooperarea regională. Vom dezvolta nivelul de informare
strategică şi vom acorda o atenţie sporită planiﬁcării avansate.
10. Vom stabili un program intensiﬁcat de exerciţii, cu o atenţie sporită pentru
exerciţiile de apărare colectivă, inclusiv exersarea răspunsurilor cuprinzătoare la
scenarii complexe de tip civil - militar. Iniţiativa Forţelor Conectate (CFI), pe care
am agreat-o la Chicago, va ﬁ utilă pentru atingerea coerenţei depline a elementelor de
instruire şi de exerciţiu ale Planului de acţiune al Alianţei pentru creşterea nivelului
de reacţie.
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11. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor de adaptare va ﬁ efectuată pe baza
evoluţiilor mediului strategic din regiunile ce generează preocupări, inclusiv din
periferiile estice şi sudice ale Alianţei, care vor ﬁ monitorizate îndeaproape, evaluate
şi pregătite.
12. Am însărcinat miniştrii apărării cu supravegherea implementării rapide a
Planului de acţiune al Alianţei pentru creşterea nivelului de reacţie, care va începe
imediat.
13. Vom asigura că NATO este capabilă să abordeze eﬁcient provocările
speciﬁce ale ameninţărilor războiului hibrid, care implică utilizarea unei game largi
de măsuri militare, paramilitare şi civile, deschise şi sub acoperire, într-o arhitectură
cu un grad înalt de integrare. Este esenţial ca Alianţa să dispună de instrumentele şi
procedurile necesare pentru a descuraja şi a răspunde eﬁcient ameninţărilor războiului
hibrid, precum şi de capacităţile de întărire a forţelor naţionale. Aceasta include, de
asemenea, dezvoltarea comunicărilor strategice, dezvoltarea scenariilor de exerciţii
pentru războiul hibrid şi întărirea coordonării între NATO şi alte organizaţii, conform
deciziilor relevante adoptate, în scopul îmbunătățirii schimbului de informaţii,
procesului de consultare politică şi coordonării interne. Considerăm binevenită
înﬁinţarea unui Centru de Excelenţă pentru Comunicarea Strategică, acreditat NATO,
în Letonia, aceasta ﬁind o contribuţie utilă la eforturile NATO în acest domeniu. Am
dispus ca activitatea relativă la războiul hibrid să ﬁe reanalizată pe măsură ce Planul
de acţiune al Alianţei pentru creşterea nivelului de reacţie este implementat.
14. Am convenit să inversăm tendinţa de scădere a bugetelor apărării, să
folosim cu maximă eﬁcienţă fondurile noastre şi să promovăm o distribuţie mai
echilibrată a costurilor şi responsabilităţilor. Securitatea şi apărarea noastră în
întregul lor depind atât de volumul cheltuielilor, cât şi de modul în care cheltuim.
Investiţiile sporite ar trebui direcţionate pentru a ne realiza priorităţile în domeniul
capabilităţilor şi Aliaţii trebuie să demonstreze, de asemenea, voinţa politică de a
asigura capabilităţile necesare şi de a disloca forţe atunci când este nevoie de acestea.
O industrie de apărare puternică la nivelul întregii Alianţe, inclusiv o industrie de
apărare mai puternică în Europa şi o cooperare sporită în domeniul industriei de
apărare în Europa şi peste Atlantic, este în continuare esenţială pentru asigurarea
capabilităţilor necesare. Eforturile NATO şi ale UE de a întări capabilităţile de
apărare sunt complementare. Având în vedere actualele angajamente, suntem ghidaţi
de următoarele considerente:
Aliaţii care respectă în prezent valoarea de referinţă a NATO de minimum
2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru cheltuielile pentru apărare îşi vor ﬁxa ca
obiectiv să continue să respecte această valoare. De asemenea, Aliaţii care cheltuiesc
peste 20% din bugetele lor pentru apărare pentru echipamente de importanţă majoră,
176

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
inclusiv pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare aferentă, vor continua să facă
acest lucru.
Aliaţii a căror cotă actuală din PIB destinată cheltuielilor de apărare este sub
acest nivel:
o Vor stopa orice declin din sfera cheltuielilor pentru apărare;
o Îşi vor ﬁxa ca obiectiv sporirea cheltuielilor pentru apărare în termeni reali
pe măsură ce PIB-ul creşte;
o Îşi vor ﬁxa ca obiectiv să avanseze spre asigurarea valorii de referinţă de 2%
într-un interval de un deceniu pentru a-şi realiza Capabilităţile Ţintă NATO şi pentru
a elimina neajunsurile NATO în domeniul capabilităţilor.
Aliaţii care cheltuiesc în prezent mai puţin de 20% din bugetele lor anuale
destinate apărării pentru echipamente de importanţă majoră noi, inclusiv pentru
activitatea de cercetare şi dezvoltare asociată acestora, îşi vor ﬁxa drept obiectiv ca,
într-un deceniu, să-şi sporească investiţiile anuale la 20% sau mai mult din totalul
cheltuielilor pentru apărare.
Toţi Aliaţii:
o Se vor asigura că forţelor lor terestre, aeriene şi maritime corespund
liniilor directoare convenite la nivelul NATO în privinţa capacităţii de dislocare şi
sustenabilităţii şi a altor rezultate cuantiﬁcabile convenite;
o Se vor asigura că forţele lor armate pot opera împreună în mod real, inclusiv
prin implementarea standardelor şi doctrinelor convenite la nivelul NATO.
15. Aliaţii vor analiza anual progresele realizate la nivel naţional. Acest lucru
va ﬁ discutat cu prilejul viitoarelor reuniuni ale miniştrilor apărării şi va ﬁ analizat de
către şeﬁi de stat şi de guvern cu prilejul viitoarelor Summit-uri.
16. Condamnăm în termenii cei mai fermi intervenţia militară ilegală şi în
creştere a Rusiei în Ucraina şi cerem Rusiei să oprească şi să retragă forţele din
interiorul şi de-a lungul graniţelor Ucrainei. Această violare a suveranităţii şi
integrităţii teritoriale a Ucrainei constituie o încălcare gravă a dreptului internaţional
şi o provocare majoră la adresa securităţii euro-atlantice. Nu recunoaştem şi nu
vom recunoaşte „anexarea” ilegală şi ilegitimă a Crimeei de către Rusia. Cerem
ca Rusia să se conformeze dreptului internaţional, obligaţiilor şi responsabilităţilor
sale internaţionale; să pună capăt ocupării ilegitime a Crimeei; să se abţină de la
acţiuni agresive împotriva Ucrainei; să îşi retragă trupele; să oprească ﬂuxul de
armament, echipament, oameni şi bani peste graniţă către separatişti şi să oprească
alimentarea tensiunilor de-a lungul şi peste graniţa ucraineană. Rusia trebuie să îşi
utilizeze inﬂuenţa asupra separatiştilor pentru a de-escalada situaţia şi să întreprindă
paşi concreţi pentru a permite o soluţie politică şi diplomatică, care să respecte
suveranitatea, integritatea teritorială şi graniţele recunoscute internaţional ale
Ucrainei.
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17. Suntem extrem de îngrijoraţi că violenţele şi insecuritatea în regiune
cauzate de Rusia şi de separatiştii sprijiniţi de Rusia conduc la deteriorarea situaţiei
umanitare şi distrugeri materiale în estul Ucrainei. Suntem îngrijoraţi de discriminarea
la care sunt supuşi tătarii originari din Crimeea şi alţi membri ai comunităţilor locale
din peninsula Crimeea. Cerem ca Rusia să întreprindă măsurile necesare pentru a
asigura siguranţa, drepturile şi libertăţile pentru toate persoanele care locuiesc în
peninsulă. Această violenţă şi insecuritate au condus şi la tragica doborâre a avionului
de pasageri Malaysia Airlines MH17, la 17 iulie 2014. Reamintind Rezoluţia 2166
a Consiliului de Securitate al ONU, Aliaţii solicită tuturor statelor şi actorilor din
regiune să asigure acces imediat, sigur şi nerestricţionat la locul prăbuşirii MH17
pentru a permite reluarea investigaţiei şi repatrierea rămăşiţelor victimelor şi
bunurilor aparţinând acestora, aﬂate încă la locul prăbuşirii. Cei care se fac vinovaţi,
în mod direct sau indirect, de doborârea aeronavei MH17 ar trebui să ﬁe traşi la
răspundere şi aduşi în faţa justiţiei cât mai curând posibil.
18. Suntem, de asemenea, îngrijoraţi de modul repetitiv al Rusiei de
nerespectare a dreptului internaţional, inclusiv a Cartei ONU; comportamentul său
faţă de Georgia şi Republica Moldova; violarea aranjamentelor şi angajamentelor
fundamentale de securitate europeană, inclusiv cele din Actul Final de la Helsinki;
ne-implementarea îndelungată a Tratatului privind Forţele Convenţionale în Europa
şi recurgerea la instrumente militare şi de altă natură pentru a-şi forţa vecinii. Aceasta
ameninţă ordinea internaţională bazată pe reguli şi constituie o provocare la adresa
securităţii euro-atlantice. În plus, aceste dezvoltări pot avea efecte pe termen lung
asupra stabilităţii în regiunea Mării Negre, care rămâne o componentă importantă a
securităţii euro-atlantice. Acţiunile actuale ale Rusiei contravin principiilor pe care au
fost ediﬁcate mecanismele de creştere a încrederii în Marea Neagră. Vom continua să
sprijinim, după cum va ﬁ cazul, eforturile în plan regional depuse de statele riverane
Mării Negre vizând asigurarea securităţii şi stabilităţii.
19. Atât timp cât Rusia continuă să intervină militar, să înarmeze separatiştii
şi să alimenteze instabilitatea în Ucraina, vom sprijini sancţiunile impuse de UE, G7
şi alţii, care reprezintă o componentă esenţială a eforturilor internaţionale generale
menite a răspunde conduitei destabilizatoare a Rusiei, a o determina să de-escaladeze
şi să ajungă la o soluţie politică la criza creată prin acţiunile sale. Printre acestea
se numără măsurile luate de Aliaţi, inclusiv Canada, Norvegia şi SUA, precum şi
deciziile UE de limitare a accesului la pieţele de capital pentru instituţii ﬁnanciare
de stat din Federaţia Rusă, de restricţionare a comerţului cu armament, de stabilire a
unor restricţii de export pentru produse cu dublă utilizare cu destinaţii ﬁnale în scop
militar, de limitare a accesului Rusiei la tehnologii sensibile din sectoarele de apărare
şi energetic şi alte măsuri.
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20. Aliaţii au avut deja şi vor continua să aibă, pe parcursul activităţilor în
derulare, o discuţie strategică referitoare la securitatea euro-atlantică şi Rusia. Această
discuţie constituie baza viziunii NATO asupra modului de abordare şi mecanismelor
referitoare la raporturile Alianţei cu Rusia în viitor.
21. Timp de mai bine de două decenii, NATO a depus eforturi pentru a ediﬁca
un parteneriat cu Rusia, inclusiv prin mecanismul Consiliului NATO - Rusia, bazat
pe Actul Fondator NATO - Rusia şi Declaraţia de la Roma. Rusia şi-a încălcat
angajamentele conţinute în acestea, a încălcat şi dreptul internaţional, înşelând
astfel încrederea care a stat la baza cooperării noastre. Deciziile pe care le-am luat
la Summit demonstrează respectul nostru pentru arhitectura europeană de securitate
bazată pe norme.
22. Continuăm să credem că un parteneriat între NATO şi Rusia bazat pe
respectarea dreptului internaţional ar ﬁ de valoare strategică. Continuăm să aspirăm
la o relaţie de cooperare, constructivă cu Rusia, incluzând măsuri reciproce de
creştere a încrederii şi transparenţei şi înţelegere reciprocă crescută a posturii forţelor
nucleare non-strategice ale NATO şi Rusiei din Europa, bazată pe preocupări şi
interese de securitate comune, într-o Europă în care ﬁecare ţară este liberă să îşi
aleagă viitorul. Ne exprimăm regretul că, în prezent, nu sunt întrunite condiţiile
pentru o astfel de relaţie. Pe cale de consecinţă, decizia NATO de a suspenda orice
cooperare practică civilă şi militară între NATO şi Rusia rămâne în vigoare. Canalele
politice de comunicare rămân, totuşi, deschise.
23. Alianţa nu doreşte confruntarea şi nu constituie o ameninţare pentru Rusia.
Dar nu putem şi nu vom face compromisuri în ceea ce priveşte principiile care stau
la baza Alianţei noastre şi a securităţii în Europa şi America de Nord. NATO este
atât transparentă, cât şi predictibilă şi suntem hotărâţi să ne demonstrăm trăinicia
şi rezistenţa, aşa cum am făcut-o de la înﬁinţarea Alianţei noastre. Natura relaţiilor
Alianţei cu Rusia şi aspiraţiile noastre de parteneriat vor depinde de observarea unei
schimbări clare şi constructive în acţiunile Rusiei, care să demonstreze respectarea
dreptului internaţional şi a obligaţiilor şi responsabilităţilor sale internaţionale.
24. O Ucraină independentă, suverană şi stabilă, angajată ferm spre democraţie
şi statul de drept, este esenţială pentru securitatea euro-atlantică. În această perioadă
când securitatea Ucrainei este subminată, Alianţa continuă să sprijine pe deplin
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul graniţelor
ei recunoscute internaţional. Sprijinul larg pentru Rezoluţia Adunării Generale
a Naţiunilor Unite 68/262 privind integritatea teritorială a Ucrainei demonstrează
respingerea pe plan internaţional a „anexării” ilegale şi ilegitime a Crimeei de către
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Rusia. Suntem extrem de preocupaţi de continuarea escaladării acţiunilor agresive în
estul Ucrainei. Vedem o campanie concertată de violenţă a Rusiei şi a separatiştilor
sprijiniţi de Rusia, cu scopul destabilizării Ucrainei ca stat suveran.
25. Elogiem poporul Ucrainei pentru angajamentul său faţă de libertate şi
democraţie şi pentru hotărârea de a-şi decide propriul viitor şi cursul politicii externe
fără interferenţe din exterior. Salutăm desfăşurarea de alegeri prezidenţiale libere şi
corecte la 25 mai 2014, în condiţii diﬁcile, şi semnarea Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană la 27 iunie 2014, care demonstrează consolidarea democraţiei
în Ucraina şi aspiraţia europeană a Ucrainei. În acest context, aşteptăm cu nerăbdare
alegerile pentru Rada Supremă, din octombrie 2014.
26. Încurajăm Ucraina să promoveze în continuare un proces politic inclusiv,
bazat pe valori democratice şi respectarea drepturilor omului, a minorităţilor şi a
statului de drept. Salutăm Planul de Pace al Preşedintelui Poroshenko şi chemăm
toate părţile să-şi îndeplinească angajamentele, inclusiv pe acelea făcute la Geneva
şi Berlin. Chemăm Rusia să se angajeze într-un dialog constructiv cu guvernul
ucrainean. Sprijinim activ eforturile diplomatice în curs către o soluţie politică
sustenabilă a conﬂictului, care respectă suveranitatea, independenţa şi integritatea
teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor ei recunoscute internaţional.
27. Elogiem şi sprijinim pe deplin acţiunile altor organizaţii internaţionale
care contribuie la de-escaladare şi caută o soluţie paşnică la criză, în special acţiunile
OSCE şi ale Uniunii Europene. Salutăm desfăşurarea rapidă a Misiunii Speciale de
Monitorizare a OSCE, care trebuie să poată opera fără piedici şi să aibă acces la toate
regiunile Ucrainei pentru a-şi îndeplini mandatul. Salutăm, de asemenea, decizia
Uniunii Europene de a lansa o misiune sub egida Politicii de Securitate şi Apărare
Comune pentru a sprijini Ucraina în domeniul reformei sectorului civil de securitate,
inclusiv poliţie şi stat de drept.
28. Recunoscând dreptul Ucrainei de a restabili pacea şi ordinea şi de a-şi apăra
poporul şi teritoriul, încurajăm Forţele Armate şi serviciile de securitate ucrainene să
continue să exercite maximă reţinere în operaţia lor aﬂată în derulare, astfel încât să
evite producerea de victime în rândul populaţiei civile locale.
29. Ucraina este un partener de durată şi special al Alianţei. În contextul
reuniunii noastre de aici, din Ţara Galilor, ne-am întâlnit cu Preşedintele Poroshenko
şi am adoptat o Declaraţie comună. Apreciem, în mod deosebit, contribuţiile trecute
şi prezente ale Ucrainei la toate operaţiile Aliate curente, precum şi pe cele la
Forţa de Răspuns NATO. Încurajăm şi vom continua să sprijinim implementarea
de către Ucraina a reformelor ample, prin Programul Naţional Anual, în cadrul
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Parteneriatului nostru Distinctiv. Am iniţiat eforturi suplimentare pentru a sprijini
reforma şi transformarea sectoarelor de securitate şi apărare şi pentru a promova o
interoperabilitate mai mare între forţele Ucrainei şi cele ale NATO. Aceste eforturi
sunt destinate să consolideze abilitatea Ucrainei de a-şi furniza propria securitate.
Salutăm participarea Ucrainei la Iniţiativa privind Consolidarea Interoperabilităţii
cu state partenere NATO şi interesul Ucrainei faţă de oportunităţile consolidate din
cadrul Iniţiativei şi aşteptăm cu interes viitoarea participare a Ucrainei.
30. Ocuparea nelegitimă, de către Rusia, a Crimeei şi intervenţia militară
în estul Ucrainei au generat preocupări legitime multor parteneri ai NATO din
Europa de Est. Aliaţii vor continua să sprijine dreptul partenerilor de a face alegeri
independente şi suverane de politică externă şi de securitate, fără presiune sau
coerciţie externe. Aliaţii rămân, totodată, angajaţi în sprijinul lor pentru integritatea
teritorială, independenţa şi suveranitatea Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei şi
Republicii Moldova.
31. În acest context, vom continua să sprijinim eforturile pentru soluţionarea
paşnică a conﬂictelor din Caucazul de Sud, precum şi din Republica Moldova, pe
baza principiilor şi normelor de drept internaţional, a Cartei ONU şi Actului Final
de la Helsinki. Persistenţa acestor conﬂicte prelungite continuă să ﬁe o chestiune
de preocupare deosebită, care subminează oportunităţile cetăţenilor din regiune de
a-şi atinge potenţialul deplin ca membri ai comunităţii euro-atlantice. Cerem tuturor
părţilor să se angajeze constructiv şi cu voinţă politică întărită în soluţionarea paşnică
a conﬂictelor, în cadrul formatelor de negociere stabilite.
32. Suntem deosebit de preocupaţi de instabilitatea în creştere şi multiplicarea
ameninţărilor transnaţionale şi multi-dimensionale în regiunea Orientului Mijlociu şi
a Nordului Africii. Aceste ameninţări afectează direct securitatea locuitorilor din zonă,
ca şi pe a noastră. De aceea, subliniem nevoia de calmare şi încetare a violenţelor.
Continuăm să sprijinim aspiraţiile legitime ale popoarelor din această regiune de
pace, securitate, democraţie, justiţie, prosperitate şi pentru păstrarea propriilor lor
identităţi. Vom continua să monitorizăm cu atenție situația şi să explorăm opţiunile
pentru o posibilă asistenţă pe care NATO o poate furniza în sprijinul eforturilor
bilaterale şi internaţionale de promovare a stabilităţii şi să contribuim la oferirea unui
răspuns la intensiﬁcarea crizelor în zonă şi la ameninţările din regiunea Orientului
Mijlociu.
33. Aşa-numitul „Stat Islamic în Irak şi Levant” (ISIL) reprezintă o ameninţare
gravă pentru popoarele irakian şi sirian, pentru întreaga regiune extinsă şi pentru
naţiunile noastre. Suntem revoltaţi faţă de recentele atacuri barbare ale ISIL asupra
populaţiei civile, în particular de direcţionarea deliberată şi sistematică a atacurilor
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asupra unor întregi grupuri etnice şi comunităţi religioase. Condamnăm cu deosebită
fermitate acţiunile violente şi laşe ale ISIL. Dacă securitatea oricărui Aliat este în
pericol, nu vom ezita să luăm toate măsurile necesare de asigurare a apărării noastre
colective. Deteriorarea rapidă a situaţiei de securitate din Irak şi extinderea ameninţării
reprezentate de către ISIL subliniază necesitatea unei soluţii politice bazate pe un
guvern irakian cu caracter incluziv, cu reprezentarea tuturor componentelor sectare.
În plus, în lumina consecinţelor umanitare dramatice ale crizei şi a repercusiunilor
asupra securităţii şi stabilităţii regionale, mai mulţi Aliaţi au furnizat deja şi oferă şi
în prezent asistenţă de securitate şi umanitară Irakului, pe baze bilaterale.
34. Reaﬁrmăm angajamentul continuu al NATO pentru parteneriatul NATO
- Irak, prin care vom revitaliza efortul nostru de a ajuta Irakul în crearea unor forţe
de securitate mai eﬁciente. Acest parteneriat cuprinde, în cadrul Programului de
Parteneriat şi Cooperare Individual existent, cooperarea în domenii precum: dialog
politic; educație și formare; reacţie la terorism; construcţia instituţiilor de apărare;
securitatea frontierelor; şi strategii de comunicare. Aliaţii şi partenerii ar trebui
să continue să sprijine coordonarea asistenţei umanitare pentru Irak prin canale
adecvate. Salutăm rolul pe care Centrul de Coordonare Euro-Atlantic pentru Răspuns
la Dezastre îl joacă. Am convenit, de asemenea, că NATO va ajuta la coordonarea
între Aliaţi şi parteneri a asistenței de securitate pentru sprijinirea Irakului; acest
sprijin ar putea include şi ajutor în coordonarea furnizării transportului pentru
oferirea asistenţei. Dacă guvernul Irakului va formula o solicitare, NATO va ﬁ gata să
evalueze măsuri în cadrul Iniţiativei NATO de Construire a Capacităţii de Apărare şi
a Aspectelor de Securitate Conexe, urmărind lansarea unui astfel de efort în viitorul
apropiat. NATO va sprijini eforturile bilaterale curente ale Aliaţilor şi Partenerilor
prin solicitarea şi coordonarea, pe baze voluntare, a activelor din sfera de informaţii,
de supraveghere şi de recunoaştere. În plus, Aliaţii vor urmări să crească nivelul
colaborării în ceea ce priveşte schimbul de informaţii referitor la luptătorii străini
care revin în ţările de origine.
35. Continuăm să urmărim cu serioasă îngrijorare criza în curs de desfășurare
în Siria. Condamnăm în termenii cei mai fermi campania de violență a regimului
Assad împotriva poporului sirian, care a produs haosul din prezent și devastarea din
această țară. Solicităm guvernului sirian să respecte pe deplin prevederile tuturor
Rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și
să se angajeze imediat într-un proces de tranziție politică autentică în conformitate cu
Comunicatul de la Geneva din 30 iunie 2012. Credem că o tranziție politică negociată
este esențială pentru a pune capăt vărsării de sânge. Subliniem rolul important al
opoziției moderate în protejarea comunităților în faţa amenințărilor atât ale tiraniei
regimului sirian, cât şi ale extremismului ISIL. Mai mult de trei ani de lupte au avut
consecințe umanitare dramatice și un impact în creștere la adresa securității statelor
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din regiune. În ciuda unor posibile efecte de destabilizare a economiilor și societăților,
Turcia, stat membru NATO, și Iordania, partenerul nostru regional, precum și statul
vecin Liban, găzduiesc cu generozitate milioane de refugiați și strămutați sirieni.
Desfășurarea rachetelor Patriot pentru apărarea populației și teritoriului Turciei este
o dovadă puternică a determinării și a capacității NATO de a apăra și de a descuraja
orice potențială amenințare împotriva vreunui Aliat.
36. Salutăm ﬁnalizarea cu succes a Misiunii Comune a Organizației pentru
Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) / Organizației Națiunilor Unite și a Aliaților
de îndepărtare și eliminare a armelor chimice declarate de Siria, așa cum s-a solicitat
prin Rezoluția nr. 2118 a Consiliului de Securitate al ONU și prin deciziile Consiliului
Executiv OIAC. Aliații NATO au avut un rol-cheie în asigurarea acestui succes,
precum și în distrugerea materialelor chimice însele. Rămânem serios îngrijorați de
apariţia, în continuare, a informaţiilor privind folosirea agenților chimici ca arme
în Siria. Douăsprezece facilități de producere a armelor chimice sunt în așteptarea
distrugerii și rămân întrebări privind caracterul complet și exactitatea declarației Siriei
privind armele chimice. Somăm guvernul Assad să răspundă tuturor întrebărilor în
suspensie privind declarația sa față de OIAC, să abordeze toate problemele rămase și
să ia măsuri pentru asigurarea conformării depline cu obligațiile sale din Convenția
Armelor Chimice (CAC), Rezoluția CSONU 2118 și deciziile Consiliului Executiv
al OIAC.
37. ISIL, prin recentul avans în Irak, a devenit o amenințare transnațională.
Regimul Assad a contribuit la emergența ISIL în Siria și la expansiunea sa în afara
teritoriului sirian. Prezența ISIL atât în Siria, cât și în Irak este o amenințare la adresa
stabilității regionale. A devenit un obstacol-cheie la reglementarea politică în Siria
și un risc serios la stabilitatea și integritatea teritorială a Irakului. Popoarele sirian
și irakian și celelalte din regiune au nevoie de sprijinul comunității internaționale
pentru contracararea acestei amenințări. Este nevoie de o abordare internațională
coordonată.
38. Suntem profund îngrijorați de violențele în curs și deteriorarea situației
de securitate din Libia, care amenință să submineze obiectivele pentru care poporul
libian a suferit atât de mult și care reprezintă o amenințare pentru regiunea extinsă.
Îndemnăm toate părțile să înceteze violențele și să se angajeze fără întârziere în eforturi
constructive cu scopul de a promova un dialog politic incluziv în interesul poporului
libian, ca parte a procesului democratic. Recunoscând rolul central al ONU în
coordonarea eforturilor internaționale în Libia, sprijinim puternic eforturile continue
ale Misiunii de Sprijin a ONU în Libia (UNSMIL) pentru realizarea unei încetări
imediate a focului, pentru reducerea tensiunilor și pentru a contribui la reconcilierea
națională. Operațiunea noastră Uniﬁed Protector a demonstrat determinarea NATO,
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împreună cu partenerii arabi regionali, de a proteja poporul libian. În baza deciziei
NATO din octombrie 2013, ca urmare a solicitării autorităților libiene, continuăm
să ﬁm pregătiți să sprijinim Libia cu consiliere privind construcția instituțiilor de
securitate și pentru dezvoltarea unui parteneriat de durată, care ar putea conduce
la statutul de membru al Libiei în Dialogul Mediteranean, care ar ﬁ cadrul normal
pentru cooperarea noastră.
39. Deşi în Mali a fost restabilită ordinea constituţională, recunoaştem că
terorismul şi traﬁcul ilegal de arme, droguri şi persoane din regiunea Sahel-Sahara
ameninţă securitatea regională şi propria noastră securitate. Salutăm eforturile ONU
şi subliniem importanţa unui angajament ferm al comunităţii internaţionale pentru
abordarea provocărilor complexe de securitate şi politice din această regiune. În
acest sens, salutăm strategiile cuprinzătoare cu privire la Sahel ale Uniunii Africane
şi Uniunii Europene. Salutăm, de asemenea, şi angajamentul militar robust şi credibil
al aliaţilor în regiunea Sahel-Sahara, care contribuie la reaﬁrmarea suveranităţii
şi integrităţii teritoriale ale respectivelor state africane şi la securitatea Alianţei.
NATO este pregătită să exploreze, la cererea statelor interesate, cum poate contribui
la abordarea acestor provocări, în deplină coordonare cu ONU, UE şi eforturile
regionale şi bilaterale.
40. În regiunea de importanţă strategică a Balcanilor de Vest, valorile
democratice, statul de drept şi relaţiile de bună vecinătate continuă să joace un rol
major în menţinerea păcii şi stabilităţii durabile. Alianţa rămâne puternic angajată în
consolidarea stabilităţii şi securităţii regiunii şi va continua să sprijine în mod activ
aspiraţiile de integrare euro-atlantică ale statelor din zonă. Aliaţii şi partenerii lor
din Balcanii de Vest contribuie activ la menţinerea păcii regionale şi internaţionale,
inclusiv prin intermediul formatelor de cooperare regională.
Apreciem progresul Serbiei în construirea unui parteneriat mai solid cu NATO
şi încurajăm Belgradul să continue eforturile în această direcţie. De asemenea,
apreciem progresul realizat în Kosovo şi încurajăm continuarea eforturilor în vederea
consolidării instituţiilor democratice şi a domniei legii într-un Kosovo multietnic.
Alegerile parlamentare din 8 iunie 2014 s-au desfăşurat în mare parte conform
standardelor internaţionale, reprezentând, în acelaşi timp, o piatră de hotar. Aşteptăm
cu încredere formarea rapidă a unui guvern reprezentativ şi, inclusiv, capabil să
continue dialogul Belgrad – Priştina facilitat de UE. Apreciem îmbunătăţirea situaţiei
de securitate şi progresul realizat în cadrul dialogului. Salutăm angajamentul ambelor
părţi faţă de acordul Belgrad – Priştina din 19 aprilie 2013 şi încurajăm continuarea
eforturilor în vederea implementării integrale a acestui acord.
41. Ne-am întâlnit ieri într-o reuniune extinsă privind Afganistanul şi, împreună
cu partenerii noştri din Forţa Internaţională de Securitate şi Asistenţă (ISAF), am
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adoptat o Declaraţie a Summit¬-ului din Ţara Galilor privind Afganistanul.
42. Timp de peste un deceniu, Aliaţii NATO şi statele partenere din întreaga
lume au fost alături de Afganistan în cea mai mare operaţie din istoria Alianţei. Acest
efort fără precedent a întărit securitatea globală şi a contribuit la asigurarea unui
viitor mai bun pentru bărbaţii, femeile şi copiii afgani. Ne exprimăm recunoştinţa
faţă de personalul afgan şi internaţional care şi-a dat viaţa ori a fost rănit în acest
efort.
43. Odată cu încheierea ISAF în decembrie 2014, natura şi întinderea
angajamentului nostru faţă de Afganistan se vor modiﬁca. Avem în vedere trei
tipuri de activităţi, care vor ﬁ complementare şi se vor susţine reciproc: pe termen
scurt, Aliaţii NATO şi statele partenere sunt gata să continue instruirea, consilierea
şi sprijinirea Forţelor Naţionale Afgane de Securitate (ANSF) după 2014 prin
intermediul misiunii Resolute Support, care nu va îndeplini sarcini de luptă; pe termen
mediu, ne reaﬁrmăm angajamentul de a contribui la susţinerea ﬁnanciară a ANSF;
pe termen lung, rămânem decişi să întărim parteneriatul NATO cu Afganistanul. Ne
bizuim pe angajamentul şi cooperarea Afganistanului.
44. Recunoaştem importanţa distinctă a dezvoltării cooperării regionale
şi a relaţiilor de bună vecinătate pentru securitatea şi stabilitatea Afganistanului.
Rămânem hotărâţi să sprijinim poporul afgan în efortul de a ediﬁca o ţară stabilă,
suverană, democratică şi unitară, în care prevalează statul de drept şi buna guvernare,
în care sunt pe deplin protejate drepturile omului, în mod special drepturile femeilor,
inclusiv participarea deplină a acestora la procesul decizional, precum şi drepturile
copiilor. În activitatea noastră, alături de Guvernul Afganistanului şi întreaga
comunitate internaţională, ne menţinem obiectivul de a nu mai ﬁ ameninţaţi vreodată
de terorişti aﬂaţi în Afganistan. Angajamentul nostru faţă de Afganistan va continua.
45. Salutăm Forţa Kosovo (KFOR) pentru rezultatele obţinute de-a lungul
celor peste 15 ani, în îndeplinirea mandatului său, conform Rezoluţiei Consiliului de
Securitate al ONU 1244. KFOR va continua să contribuie la asigurarea unui mediu
de securitate sigur şi stabil şi a libertăţii de mişcare în Kosovo în strânsă cooperare cu
autorităţile din Kosovo şi cu Uniunea Europeană, aşa cum a fost deja convenit. KFOR
va continua, de asemenea, să sprijine dezvoltarea unui Kosovo multietnic, paşnic şi
stabil. Alianţa va continua să ofere asistenţă Forţei de Securitate Kosovo pe teren şi
va evalua în permanenţă caracterul / natura unui (eventual) sprijin suplimentar pentru
aceasta.
46. Vom continua să menţinem o prezenţă a KFOR robustă şi credibilă
pentru a-şi îndeplini mandatul. O îmbunătăţire durabilă a situaţiei de securitate şi
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implementarea cu succes a acordurilor convenite în dialogul facilitat de UE între
Belgrad şi Priştina vor permite NATO să analizeze o posibilă modiﬁcare a prezenţei
sale în teren. Orice reducere a trupelor sale va ﬁ analizată în funcţie de repere şi
indicatori clari şi va ﬁ decisă în funcţie de condiţiile din teren, şi nu în funcţie de un
anumit calendar.
47. Operaţia Active Endeavour din Marea Mediterană va continua să se
adapteze pentru a face faţă riscurilor de securitate într-o zonă de interes strategic pentru
Alianţă. Pirateria din Somalia nu a fost eradicată. NATO a contribuit la o reducere
constantă a activităţii de piraterie în largul coastei somaleze prin intermediul Operaţiei
Ocean Shield, în coordonare cu alţi actori internaţionali relevanţi, inclusiv UE şi alte
state, potrivit deciziilor relevante adoptate. Am convenit să continuăm implicarea
NATO în combaterea pirateriei în largul coastei somaleze până la sfârşitul anului
2016, prin optimizarea utilizării infrastructurii NATO. Ambele operaţii contribuie la
consolidarea capacităţii de supraveghere maritimă a Alianţei, a interoperabilităţii şi
a implicării partenerilor.
48. Responsabilitatea cea mai importantă a Alianţei este de a proteja şi apăra
teritoriile şi populaţiile noastre împotriva atacurilor, după cum este speciﬁcat în
articolul 5 al Tratatului de la Washington. Nimeni nu trebuie să pună la îndoială
hotărârea NATO de a acţiona în cazul în care securitatea unuia dintre Aliaţi ar ﬁ
ameninţată. NATO va menţine întreaga gamă de capabilităţi necesare pentru
descurajarea şi apărarea împotriva oricărei ameninţări la adresa siguranţei şi
securităţii populaţiilor noastre, oriunde o astfel de ameninţare ar apărea.
49. Descurajarea, bazată pe un mix relevant de capabilităţi nucleare,
convenţionale şi de apărare balistică, rămâne un element central al strategiei noastre
generale.
50. Atâta timp cât armele nucleare există, NATO va rămâne o alianţă nucleară.
Forţele nucleare strategice ale Alianţei, în special cele ale Statelor Unite, reprezintă
garanţia supremă pentru securitatea Aliaţilor. Forţele nucleare independente ale
Marii Britanii şi Franţei au un rol de descurajare particular şi contribuie la capacitatea
generală de descurajare şi la securitatea Alianţei. Circumstanţele în care ar putea ﬁ
necesară analizarea folosirii armelor nucleare sunt extrem de îndepărtate.
51. Forţele convenţionale ale Aliaţilor reprezintă o contribuţie esenţială
la capacitatea de descurajare împotriva unei game largi de ameninţări. Acestea
contribuie la oferirea unei asigurări vizibile a coeziunii Alianţei, precum şi la
evidenţierea capacităţii şi angajamentului Alianţei de a răspunde preocupărilor de
securitate ale ﬁecărui Aliat.
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52. Apărarea antirachetă joacă un rol complementar rolului armelor nucleare în
vederea descurajării; nu reprezintă un înlocuitor pentru acestea. Această capabilitate
are exclusiv un scop defensiv.
53. Controlul armamentelor, dezarmarea şi neproliferarea continuă să joace un
rol important în asigurarea obiectivelor de securitate ale Alianţei. Atât succesele, cât
şi eşecurile înregistrate în aceste domenii pot avea un impact direct asupra nivelului
de ameninţări perceput de către NATO. În acest context, este deosebit de importantă
respectarea angajamentelor asumate în baza prevederilor tratatelor din domeniul
dezarmării şi neproliferării, inclusiv Tratatul privind forţele nucleare cu rază medie
de acţiune (Tratatul INF), care este un element important al securităţii euro-atlantice.
În acest sens, Aliaţii cer Federaţiei Ruse să menţină viabilitatea Tratatului privind
forţele nucleare cu rază medie de acţiune, prin asigurarea respectului deplin şi
veriﬁcabil al prevederilor acestuia.
54. Ameninţarea proliferării rachetelor balistice la adresa populaţiilor,
teritoriului şi forţelor europene ale NATO continuă să crească, iar apărarea antirachetă
constituie o componentă a unui răspuns mai amplu pentru contracararea acesteia.
La Summit-ul de la Lisabona, în 2010, am decis să dezvoltăm capabilitatea NATO
de apărare împotriva rachetelor balistice (BMD) pentru a îndeplini sarcina noastră
principală de apărare colectivă. Apărarea antirachetă va deveni parte integrală a
posturii de apărare generale a Alianţei şi va contribui la indivizibilitatea securităţii
Alianţei.
55. Obiectivul acestei capabilităţi este de a furniza acoperire deplină şi
protecţie pentru toate populaţiile, teritoriul şi forţele europene ale NATO împotriva
ameninţărilor crescânde generate de proliferarea rachetelor balistice, având la bază
principiile indivizibilităţii securităţii Aliaţilor şi solidarităţii NATO, distribuirii
echitabile a riscurilor şi sarcinilor, precum şi provocării rezonabile, luând în
considerare nivelul ameninţării, disponibilitatea şi fezabilitatea tehnică potrivit celor
mai recente evaluări comune ale ameninţării, agreate de Alianţă. Dacă eforturile
internaţionale vor reduce ameninţările generate de proliferarea rachetelor balistice,
capabilitatea NATO de apărare antirachetă se va adapta corespunzător.
56. La Summit-ul de la Chicago din 2012, am declarat atingerea Capabilităţii
NATO BMD interimare ca prim pas relevant din punct de vedere operaţional, care
oferă maximum de acoperire, corespunzător mijloacelor disponibile, pentru protecţia
populaţiilor, teritoriului şi forţelor europene Aliate din sud împotriva unui atac cu
rachete balistice. Capabilitatea NATO BMD interimară este aptă din punct de vedere
operaţional.
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57. Astăzi, remarcăm cu satisfacţie că dislocarea Aegis Ashore la Deveselu,
România respectă calendarul pentru a ﬁ ﬁnalizată la orizontul anului 2015. Aegis
Ashore va ﬁ pusă la dispoziţia NATO şi va furniza o creştere semniﬁcativă a
capabilităţii NATO BMD. Totodată, remarcăm cu satisfacţie dislocarea avansată a
navelor Aegis cu capabilităţi BMD la Rota, Spania. Pe fondul capabilităţii interimare,
nave Aegis cu capabilităţi BMD vor putea ﬁ puse suplimentar la dispoziţia NATO.
58. Astăzi, remarcăm cu satisfacţie că au fost oferite contribuţii naţionale
voluntare suplimentare, iar un număr de Aliaţi dezvoltă, inclusiv prin cooperare
multinaţională, sau achiziţionează capabilităţi BMD adiţionale, care ar putea ﬁ puse
la dispoziţia Alianţei. Obiectivul nostru rămâne să furnizăm Alianţei o capabilitate
NATO BMD operaţională care să furnizeze acoperire deplină şi protecţie pentru toate
populaţiile, teritoriul şi forţele europene ale NATO, bazate pe contribuţii naţionale
voluntare, inclusiv pe senzori şi interceptori ﬁnanţaţi prin resurse naţionale, pe
aranjamente de găzduire şi pe extinderea Capabilităţii Stratiﬁcate de Apărare
Antirachetă în Teatrele de Operaţii (ALTBMD). Doar sistemele de comandă şi
control ale ALTBMD şi extinderea lor la apărarea teritoriului sunt eligibile pentru
ﬁnanţarea din fonduri comune.
59. Remarcăm potenţialele oportunităţi de cooperare în domeniul apărării
antirachetă şi încurajăm Aliaţii să exploreze posibilitatea de a oferi contribuţii
naţionale voluntare suplimentare, inclusiv prin cooperare multinaţională, pentru a
furniza capabilităţi relevante şi de a utiliza sinergii potenţiale pentru planiﬁcarea,
dezvoltarea, achiziţionarea şi dislocarea lor. Totodată, remarcăm că BMD este vizată
de două proiecte de Apărare Inteligentă.
60. Similar tuturor operaţiunilor NATO, va ﬁ asigurat controlul politic deplin
al Aliaţilor asupra acţiunilor militare întreprinse conform acestei capabilităţi. În acest
scop, vom continua să aprofundăm controlul politic al NATO BMD pe măsură ce
capabilitatea se dezvoltă. Apreciem ﬁnalizarea analizei Alianţei asupra aranjamentelor
necesare pentru capabilitatea interimară NATO BMD şi remarcăm că Alianţa va
ﬁ pregătită să utilizeze contribuţii Aliate suplimentare pe măsură ce acestea vor ﬁ
puse la dispoziţia Alianţei. Dispunem totodată Consiliului să urmărească regulat
implementarea capabilităţii NATO BMD, inclusiv înaintea reuniunilor ministeriale
de externe şi de apărare, şi să elaboreze un raport cuprinzător asupra progreselor
înregistrate şi problemelor ce necesită atenţie pentru dezvoltarea sa viitoare, până la
următorul summit.
61. Rămânem pregătiţi să colaborăm cu state terţe, de la caz la caz, pentru a
creşte transparenţa şi încrederea şi pentru a spori eﬁcienţa apărării antirachetă. Au
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fost întreprinşi paşi iniţiali care ar putea conduce la diferite forme de cooperare cu
state terţe în domeniul apărării antirachetă. La fel ca la Chicago în 2012, reaﬁrmăm
că apărarea antirachetă a NATO nu este îndreptată împotriva Rusiei şi nu va submina
capabilităţile strategice de descurajare ale Rusiei. Apărarea antirachetă a NATO este
proiectată să apere împotriva potenţialelor ameninţări venind din afara spaţiului
euro-atlantic.
62. Alianţa reaﬁrmă angajamentul său de lungă durată în domeniul controlului
armamentelor, ca element-cheie al securităţii euro-atlantice, şi subliniază importanţa
implementării depline şi a respectării angajamentelor, pentru restabilirea încrederii.
Activitatea militară unilaterală a Rusiei în şi în jurul Ucrainei a subminat pacea,
securitatea şi stabilitatea în regiune; respectarea selectivă a prevederilor Documentului
Viena şi Tratatului Cer Deschis, precum şi refuzul de a pune în aplicare Tratatul
privind Forţele Convenţionale în Europa (CFE), au erodat impactul pozitiv al acestor
instrumente de control al armamentelor. Aliaţii fac un apel la Federaţia Rusă să
respecte pe deplin aceste angajamente. Aliaţii sunt hotărâţi să menţină, să întărească şi
să modernizeze regimul de control al armamentelor convenţionale în Europa, pe baza
principiilor fundamentale şi a angajamentelor, inclusiv reciprocitate, transparenţă şi
consimţământul statului gazdă.
63. La ultimul nostru Summit de la Chicago ne-am stabilit obiectivul ambiţios
de a realiza Forţele NATO 2020: moderne, forţe strâns conectate echipate, pregătite,
instruite şi comandate astfel încât să ﬁe în măsură să îndeplinească Nivelul de
Ambiţie NATO şi în acest mod să poată opera împreună şi cu partenerii în orice
mediu. Considerăm că obiectivul rămâne valid şi reaﬁrmăm angajamentul nostru
de a-l îndeplini. Planul de Acţiune al Alianţei pentru creşterea nivelului de reacţie
completează şi întăreşte Forţele NATO 2020 prin îmbunătăţirea gradului nostru de
pregătire şi reacţie, în ansamblu.
64. NATO are nevoie, acum mai mult ca niciodată, de forţe moderne, robuste
şi capabile la un nivel ridicat de pregătire, în aer, la sol şi pe mare, astfel încât să
facă faţă provocărilor curente şi viitoare. Suntem hotărâţi să continuăm să întărim
capabilităţile noastre. Astfel, astăzi am agreat Pachetul referitor la Planiﬁcarea
Apărării cu o serie de priorităţi, precum întărirea şi consolidarea pregătirii şi
exerciţiilor; comanda şi controlul, inclusiv pentru solicitările de operaţiuni aeriene;
informaţii, supraveghere şi recunoaştere; capacităţile NATO de apărarea antirachetă,
în concordanţă cu deciziile luate la Summit-urile din 2010 de la Lisabona şi din
2012 de la Chicago, inclusiv contribuţiile naţionale voluntare; apărarea cibernetică;
precum şi îmbunătăţirea solidităţii şi pregătirii forţelor noastre terestre atât pentru
apărarea colectivă, cât şi pentru răspunsul la crize. Îndeplinirea acestor priorităţi va
creşte capabilităţile colective ale Alianţei şi va pregăti mai bine NATO să facă faţă
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ameninţărilor şi provocărilor curente şi viitoare. Am convenit acest Pachet pentru a
orienta investiţiile noastre în domeniul apărării şi a îmbunătăţi capacităţile de care
Aliaţii dispun la nivel naţional. În acest context, capacităţile aeriene întrunite necesită
atenţie pe termen lung.
65. Vom continua să punem accentul pe cooperarea multinaţională. Ca urmare
a iniţiativei Sistemului Întrunit de Intelligence, Supraveghere şi Recunoaştere
(JISR) lansată la Summit-ul nostru de Chicago, suntem în graﬁc pentru a furniza
o capacitate operaţională iniţială de sprijinire a operaţiilor NATO şi a rotaţiilor
Forţei de Răspuns a NATO, începând cu 2016. În acest context, notăm progresul în
dezvoltarea sistemului de Supraveghere Terestră al Alianţei care va deveni disponibil
pentru dislocare operaţională în 2017. În plus, Sistemul Aeropurtat de Avertizare
Timpurie şi Control al NATO va continua să ﬁe modernizat pentru a-şi menţine
deplina capacitate operaţională. JISR este un exemplu al avantajelor derivate din
cooperarea multinaţională în dezvoltarea capacităţilor şi utilizarea acestora între
Aliaţi, care permit beneﬁcii semniﬁcative în plan operaţional şi la capitolul costuri.
Pe aceeaşi linie, o serie de Aliaţi au înﬁinţat un grup multinaţional de utilizatori
dedicat sistemului aerian pilotat de la distanţă MQ-9, în special în vederea dezvoltării
interoperabilităţii şi reducerii costurilor totale.
66. Similar, subliniem că, de la momentul lansării iniţiativei Apărării
Inteligente la Summit-ul nostru de la Chicago, un număr din ce în ce mai mare de
proiecte multinaţionale au fost înﬁinţate pentru a ajuta Aliaţii să armonizeze cerinţele,
să pună în comun resursele şi să obţină beneﬁcii tangibile în materie de eﬁcacitate
operaţională, precum şi în ce priveşte eﬁcienţa costurilor. Construim pe aceste baze
pozitive, în special pentru a aborda cerinţele prioritare ale Alianţei în materie de
capacităţi. În mod concret, două grupuri de Aliaţi au hotărât să lucreze asupra,
respectiv la sporirea disponibilităţii Muniţiilor de Înaltă Precizie şi la furnizarea unei
capabilităţi privind o bază aeriană dislocabilă şi au semnat Scrisori de Intenţie în
acest sens. Alte două grupuri de Aliaţi au decis să creeze proiecte concrete pentru
ameliorarea schimburilor de informaţii din domeniul JISR în operaţii şi Sistemul de
Apărare Antirachetă, inclusiv în ce priveşte pregătirea navală.
67. Astăzi, am andosat de asemenea Conceptul Naţiunilor-Cadru. Acesta
se concentrează pe grupuri de Aliaţi care lucrează în format multinaţional pentru
dezvoltarea în comun de forţe şi capacităţi necesare Alianţei, facilitate de o naţiunecadru. Implementarea acestuia va contribui la echiparea Alianţei cu seturi de forţe şi
capacităţi coerente, în mod special în Europa. Va ajuta la demonstrarea de către Aliaţii
europeni a disponibilităţii de a face mai mult pentru securitatea noastră comună şi, de
asemenea, de a ameliora balanţa furnizării de capacităţi între SUA şi Aliaţii europeni,
precum şi între Aliaţii europeni înşişi. Pentru a implementa acest concept, astăzi, un
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grup de zece Aliaţi, având Gemania ca naţiune-cadru şi axându-se pe dezvoltarea
de capacităţi, s-a angajat, prin intermediul unei scrisori comune, să lucreze în mod
sistematic împreună să aprofundeze şi să intensiﬁce cooperarea pe termen lung,
pentru a crea, în diferite conﬁguraţii, un număr de proiecte multinaţionale care să
abordeze domenii prioritare ale Alianţei vizând un spectru larg de capacităţi. Aliaţii
se vor concentra iniţial pe crearea de seturi coerente de capacităţi în domeniile
suportului logistic, protecţiei chimice, biologice, radiologice şi nucleare; executarea
focului de la sol, din aer şi din mare; şi cartiere generale mobile. Alt grup de şapte
Aliaţi, având Marea Britanie drept naţiune-cadru, a convenit astăzi să creeze
Forţa Expediţionară Întrunită (JEF), o forţă dislocabilă rapid, capabilă să conducă
întregul spectru de operaţii, de mare intensitate. JEF va facilita dislocarea eﬁcientă
a capacităţilor şi unităţilor militare existente şi în curs de formare. În plus, un grup
de şase naţiuni, având Italia drept naţiune-cadru şi în baza legăturilor regionale, se
va concentra pe ameliorarea unui număr de capacităţi Aliate din domenii precum
stabilizarea şi reconstrucţia, furnizarea de facilitatori, ameliorarea modului de
utilizare a formaţiunilor terestre şi comandă şi control. Sunt în curs de dezvoltare şi
alte grupări în conformitate cu Conceptul Naţiunilor-Cadru.
68. Doi Aliaţi şi-au anunţat intenţia de creare a unei Forţe Expediţionare
Întrunite Combinate, care va ﬁ operaţională în 2016 şi va ﬁ disponibilă pentru întreg
spectrul de operaţii, inclusiv cele de mare intensitate.
69. Continuăm să construim pe experienţa câştigată în operaţii recente şi să
ne îmbunătăţim interoperabilitatea prin Iniţiativa Forţelor Conectate (CFI). Astăzi,
am andosat un pachet substanţial aferent CFI care urmăreşte şase rezultate concrete,
inclusiv exerciţiul de mare vizibilitate Trident Juncture 2015, cu 25.000 de trupe,
ce va ﬁ găzduit de Spania, Portugalia şi Italia; un program de exerciţii mai amplu şi
mai intens începând cu 2016; şi un cartier general dislocabil pentru Comandamentul
Componentei de Operaţii Speciale. Ca o componentă-cheie în furnizare Forţelor
NATO 2020, Iniţiativa Forţelor Conectate ia în considerare întreaga paletă de misiuni,
inclusiv cele mai solicitante, demonstrând astfel coeziune constantă şi determinarea
Alianţei. Furnizează structura pentru ca Aliaţii să se pregătească şi să exerseze de o
manieră coerentă; întăreşte întreaga paletă a instruirii multinaţionale şi multiarme;
promovează interoperabilitatea, inclusiv cu partenerii; şi fructiﬁcă progresele în
domeniul tehnologiei, cum ar ﬁ cadrul Federativ al Interconectării Misiunilor, care va
spori schimbul de informaţii în cadrul Alianţei şi cu partenerii în sprijinul pregătirii,
exerciţiilor şi operaţiilor.
70. În acest context, NATO va continua să lucreze îndeaproape cu UE, după
cum s-a stabilit, pentru a se asigura că iniţiativele noastre Smart Defence şi Pooling
and Sharing sunt complementare şi se întăresc reciproc şi sprijină dezvoltarea de
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capacităţi şi interoperabilitatea în scopul evitării duplicărilor şi maximizării eﬁcienţei
la capitolul costuri. Salutăm eforturile naţiunilor NATO şi statelor membre UE, în
special în domeniile transportului strategic şi realimentării în zbor, sprijinului medical,
supravegherii maritime, comunicaţiilor satelitare şi formării, precum şi eforturile
mai multor naţiuni în sfera sistemelor aeriene pilotate de la distanţă. Salutăm, de
asemenea, eforturile naţionale în aceste domenii, precum şi în altele depuse de Aliaţii
europeni şi parteneri, care vor ﬁ beneﬁce ambelor organizaţii. Succesul eforturilor
noastre va continua să depindă de transparenţa reciprocă şi deschiderea dintre cele
două organizaţii. Încurajăm utilizarea cât mai extinsă a mecanismelor NATO - UE
existente în acest scop.
71. Importanţa economică şi geopolitică a domeniului maritim în secolul 21
continuă să crească. NATO trebuie să se adapteze unui mediu de securitate maritim
complex, mai aglomerat, cu dezvoltare rapidă şi impredictibilitate sporită. Acest
aspect necesită o întărire a capabilităţilor maritime ale Alianţei, care nu ar trebui
privite separat, ci ca parte integrală a instrumentelor NATO în vederea prezervării
intereselor Alianţei. Prin urmare, vom continua să intensiﬁcăm şi să extindem
implementarea Strategiei Maritime Aliate, consolidând mai departe eﬁcienţa Alianţei
în domeniul maritim şi contribuţiile sale în ceea ce priveşte descurajarea şi apărarea
colectivă, managementul crizelor, securitatea prin cooperare şi securitatea maritimă.
Vom revigora Forţele Navale Permanente ale NATO prin ﬂexibilizarea procesului de
generare a forţei şi duratei contribuţiilor naţionale, astfel încât acestea să nu mai ﬁe
utilizate pentru operaţiuni îndelungate sau cu sarcini mai reduse ca proﬁl. În plus,
vom consolida educaţia şi instruirea acestora, valoarea exerciţiului, în special la
nivelele superioare. Vom încerca să identiﬁcăm modalităţi de creştere suplimentară
a eﬁcienţei întregului spectru de capabilităţi maritime ale Alianţei. Implementarea
Strategiei Maritime Aliate are în vedere elemente importante precum: o coordonare
mai mare, cooperare şi complementaritate între organizaţiile internaţionale relevante,
inclusiv UE, potrivit deciziilor relevante adoptate, precum şi cooperarea cu statele
partenere şi non-partenere. Apreciem adoptarea Strategiei de Securitate Maritimă a
UE în iunie 2014, care va aduce contribuţii potenţiale la securitatea tuturor Aliaţilor.
72. În timp ce Alianţa priveşte spre viitor, atacurile şi ameninţările cibernetice
vor continua să devină din ce în ce mai frecvente, soﬁsticate şi potenţial dăunătoare.
Pentru a face faţă acestei provocări continue, am andosat documentul Politica întărită
în domeniul apărării cibernetice, care contribuie la îndeplinirea sarcinilor principale
ale Alianţei. Documentul reaﬁrmă principiile indivizibilităţii securităţii Aliaţilor,
precum şi ale prevenţiei, detectării, rezistenţei, recuperării şi apărării. Reaminteşte
faptul că responsabilitatea fundamentală a NATO în domeniul apărării cibernetice
este de a-şi apăra propriile reţele, precum şi faptul că asistenţa către Aliaţi trebuie
acordată în concordanţă cu spiritul solidarităţii, cu sublinierea responsabilităţii
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Aliaţilor de a-şi dezvolta capacităţile relevante în vederea protejării reţelelor
naţionale. De asemenea, documentul menţionează faptul că dreptul internaţional,
inclusiv dreptul internaţional umanitar şi Carta ONU, se aplică în domeniul cibernetic.
Atacurile cibernetice pot atinge un nivel care să ameninţe prosperitatea, securitatea
şi stabilitatea naţională şi euro-atlantică. Impactul acestora poate ﬁ la fel de dăunător
pentru societăţile moderne ca şi un atac convenţional. Prin urmare, considerăm că
apărarea cibernetică este parte a sarcinii de bază a NATO privind apărarea colectivă.
O decizie pentru stabilirea situaţiei în care un atac cibernetic ar putea să conducă la
invocarea art. 5 va ﬁ luată de Consiliul Nord-Atlantic de la caz la caz.
73. Suntem hotărâţi, determinaţi să dezvoltăm în continuare capacităţile
noastre naţionale în domeniul apărării cibernetice şi vom întări securitatea cibernetică
a reţelelor naţionale de care NATO depinde pentru îndeplinirea sarcinilor principale,
astfel încât să ajutăm la ediﬁcarea unei Alianţe puternice şi pe deplin protejată.
Cooperarea strânsă bilaterală şi multilaterală joacă un rol-cheie în ceea ce priveşte
întărirea capacităţilor de apărare cibernetică ale Alianţei. Vom continua să integrăm
apărarea cibernetică în cadrul operaţiunilor NATO şi a planurilor operaţionale
şi de contingenţă, precum şi întărirea schimburilor de informaţii, inclusiv în ceea
ce priveşte conştientizarea anumitor situaţii, între Aliaţi. Parteneriatele puternice
joacă un rol-cheie în abordarea riscurilor şi ameninţărilor cibernetice. Prin urmare,
vom continua să ne angajăm activ în chestiunile cibernetice împreună cu naţiunile
partenere relevante, de la caz la caz, şi cu alte organizaţii internaţionale, inclusiv cu
UE, după cum am agreat, şi vom intensiﬁca cooperarea cu operatorii economici prin
intermediul Parteneriatului Cibernetic NATO - Operatori economici. Inovaţiile şi
expertiza tehnologice din sectorul privat sunt cruciale pentru a da posibilitatea NATO
şi Aliaţilor să atingă obiectivele Politicii întărite în domeniul apărării cibernetice. Vom
îmbunătăţi nivelul activităţilor NATO de educaţie, pregătire şi exerciţii în domeniul
cibernetic. Vom dezvolta capacităţile cibernetice NATO construind, într-o primă
etapă, pe capacităţile cibernetice estoniene, luând în considerare, în acelaşi timp,
capacităţile şi cerinţele Şcolii NATO privind Sistemele de Informaţii şi Comunicaţii
şi alte entităţi NATO de pregătire şi educaţie.
74. NATO recunoaşte importanţa unor industrii de apărare inclusive,
sustenabile, inovative şi competitive global, care includ întreprinderi mici şi mijlocii,
pentru dezvoltarea şi susţinerea capacităţii naţionale de apărare şi bazei industriale şi
tehnologice din domeniul apărării în întreaga Europă şi în America de Nord.
75. Proliferarea armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masă (ADM),
precum şi a vectorilor purtători ai acestora de către state şi actori ne-statali continuă
să prezinte o ameninţare pentru populaţiile, teritoriile şi forţele noastre. Alianţa este
hotărâtă construiască o lume mai sigură pentru toţi şi să creeze condiţiile pentru o
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lume fără arme nucleare, în concordanţă cu Tratatul privind Neproliferarea Nucleară,
într-o manieră care promovează stabilitatea internaţională şi este bazată pe principiul
securităţii nediminuate pentru toţi. Abordarea provocărilor serioase ale proliferării
rămâne o prioritate internaţională urgentă.
76. Facem apel la Iran să folosească oportunitatea extinderii Planului Comun
de Acţiune până la 24 noiembrie 2014, pentru a face alegerile strategice care vor
reinstaura încrederea în natura exclusiv paşnică a programului său nuclear. Facem în
continuare un apel către Iran să se conformeze deplin obligaţiilor sale internaţionale,
inclusiv toate rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate ONU şi ale
Consiliului Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).
Subliniem, totodată, importanţa cooperării Iranului cu AIEA pentru rezolvarea tuturor
problemelor în suspensie, în mod deosebit a celor legate de posibila dimensiune
militară a programului său nuclear.
77. Suntem profund îngrijoraţi de programele nucleare şi balistice şi de
activităţile de proliferare întreprinse de Republica Populară Democrată Coreeană
(RPDC) şi facem un apel către acest stat pentru a se conforma pe deplin rezoluţiilor
Consiliului de Securitate al ONU şi Declaraţiei Comune din 2005 a Discuţiilor în
format hexagonal. Solicităm RPDC să abandoneze toate programele nucleare şi
balistice existente, într-o manieră completă, veriﬁcabilă şi ireversibilă, precum şi
să înceteze imediat toate activităţile legate de aceste programe. Condamnăm, cu
fermitate, lansarea din decembrie 2012, de către RPDC, cu utilizarea tehnologiei
speciﬁce rachetelor balistice, testul nuclear efectuat de RPDC în luna februarie 2013,
precum şi alte diverse lansări de rachete balistice cu rază scurtă şi medie, începând
cu luna februarie 2014. Solicităm RPDC să se abţină de la orice alte teste nucleare,
de la lansări care utilizează tehnologia rachetelor balistice, precum şi de la orice alte
provocări.
78. Viitoarea Conferinţă de revizuire a Tratatului privind Neproliferarea
Nucleară (NPT), din 2015, constituie o oportunitate pentru statele părţi de a reaﬁrma
sprijinul pentru acest Tratat, precum şi pentru pilonii săi privind neproliferarea,
dezarmarea şi utilizarea paşnică a energiei nucleare. Aliaţii sprijină eforturile depuse
pentru succesul acestei conferinţe. Facem un apel pentru aderarea universală la
Tratat şi pentru respectarea NPT şi a Protocolului Adiţional al Acordului de Garanţii
Nucleare AIEA şi solicităm punerea în aplicare, pe deplin, a Rezoluţiei 1540 a
Consiliului de Securitate al ONU şi salutăm continuarea eforturilor în baza Rezoluţiei
1977. Facem un apel către toate statele să se angajeze în combaterea efectivă a
proliferării armelor de distrugere în masă, prin universalizarea Convenţiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice, Convenţiei pentru Interzicerea Armelor Biologice şi
Toxice, Tratatului pentru Interzicerea Totală a Testelor Nucleare şi prin Iniţiativa de
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Securitate în domeniul Proliferării. De asemenea, facem un apel către toate statele
să continue procesul de consolidare a securităţii materialelor nucleare şi surselor
radioactive, în interiorul graniţelor lor, aşa cum au fost invitate să procedeze la
Summit-ul Securităţii Nucleare din 2010 (Washington), din 2012 (Seul) şi din 2014
(Haga). Ne vom asigura, de asemenea, că NATO se poziţionează pentru contracararea
ameninţărilor chimice, biologice şi radionucleare, (CBRN), inclusiv prin intermediul
Task-Force-ului Întrunit Combinat în domeniul CBRN.
79. Terorismul reprezintă o ameninţare directă asupra securităţii cetăţenilor din
ţările NATO şi, în sens mai larg, asupra stabilităţii şi prosperităţii internaţionale şi va
rămâne o ameninţare în viitorul predictibil. Este o ameninţare globală care nu cunoaşte
graniţe, naţionalitate sau religie; o provocare cu care comunitatea internaţională
trebuie să lupte şi pe care trebuie să o abordeze împreună. Reaﬁrmăm angajamentul
nostru de a lupta împotriva terorismului cu neclintită determinare în concordanţă cu
dreptul internaţional şi principiile Cartei ONU. Aliaţii NATO sunt expuşi unei game
variate de ameninţări teroriste. NATO trebuie să joace un rol, inclusiv prin intermediul
cooperării militare cu partenerii săi pentru a construi capacităţile acestora de a face
faţă unor astfel de ameninţări, precum şi prin întărirea schimbului de informaţii.
Fără a aduce vreun prejudiciu legislaţiei sau responsabilităţilor naţionale, Aliaţii se
vor strădui continuu să ﬁe informaţi la zi în ceea ce priveşte ameninţarea evolutivă
din partea terorismului; să se asigure că dispune de capacităţile adecvate pentru a
preveni, proteja împotriva şi a răspunde ameninţărilor teroriste; şi să se angajeze
alături de parteneri şi alte organizaţii internaţionale, după caz, pentru promovarea
înţelegerii reciproce şi cooperării practice în vederea sprijinirii Strategiei Globale
Contra Terorismului a ONU, inclusiv în domenii precum Managementul Riscului
Explozibililor. Construind pe baza Programului nostru de Lucru privind Apărarea
Împotriva Terorismului, vom continua să îmbunătăţim capacităţile şi tehnologiile
noastre, inclusiv apărarea împotriva Dispozitivelor Explozive Improvizate şi
a ameninţărilor Chimice, Biologice, Radiologice şi Nucleare. Vom menţine
problematica terorismului şi a ameninţărilor asociate la un nivel ridicat pe agenda de
securitate a NATO.
80. Ţările membre NATO formează o comunitate unică de valori, devotată
principiilor libertăţii individuale, democraţiei, drepturilor omului şi statului de
drept. Alianţa este convinsă că aceste valori comune şi securitatea noastră sunt
mai puternice atunci când acţionăm împreună cu reţeaua noastră vastă de parteneri
din întreaga lume. Vom continua să contribuim în mod activ la întărirea securităţii
internaţionale prin intermediul parteneriatelor cu ţările relevante şi cu alte organizaţii
internaţionale, în conformitate cu Politica noastră a Parteneriatelor de la Berlin.
81. Parteneriatele sunt şi vor continua să reprezinte un element esenţial
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al modului în care funcţionează NATO. Partenerii au acţionat împreună cu noi în
Afganistan, Kosovo şi în alte operaţii, plătind cu sacriﬁcii alături de trupele Alianţei şi
au acţionat împreună cu noi pentru combaterea terorismului şi a pirateriei. Partenerii
aduc contribuţii semniﬁcative la activităţile noastre practice de cooperare în câteva
domenii diferite, inclusiv în ceea ce priveşte Trust Fund-urile. Împreună cu partenerii
noştri am construit o reţea extinsă pentru asigurarea securităţii prin cooperare. Aliaţii
sunt hotărâţi să menţină această moştenire şi să construiască pe baza oferită de
aceasta, întrucât parteneriatele noastre joacă un rol crucial în promovarea păcii şi
a securităţii internaţionale. De aceea, la acest Summit, ne exprimăm angajamentul
comun de a consolida cooperarea practică şi dialogul politic cu partenerii noştri
care împărtăşesc viziunea noastră privind asigurarea securităţii prin cooperare într-o
ordine internaţională bazată pe supremaţia dreptului. Vom continua să construim
capacităţi de apărare şi interoperabilitate prin intermediul unor iniţiative precum
Programul de Perfecţionare a Educaţiei în Domeniul Apărării şi Programul de
Dezvoltare Profesională. Vom continua, de asemenea, să promovăm transparenţa,
controlul şi integritatea în sectoarele apărării din ţările interesate prin Programul de
Ediﬁcare a Integrităţii.
82. În acest an, am sărbătorit 20 de ani de la înﬁinţarea Parteneriatului pentru
Pace (PfP). PfP şi Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic sunt şi vor continua să
facă parte din viziunea noastră despre o Europă unitară, liberă şi care se bucură de
pace. Acestea au dat naştere unor legături politice din Europa, prin Caucaz, până în
Asia Centrală. Acestea au constituit, de asemenea, baza cooperării practice pentru
combaterea ameninţărilor comune la adresa securităţii noastre, inclusiv în domeniul
securităţii umane. Forţa motrice a acestei cooperări o constituie valorile şi principiile
comune la care au aderat toţi Aliaţii şi partenerii în documentele fondatoare ale PfP.
Acestea includ angajamentul de a se abţine de la folosirea forţei sau ameninţarea cu
folosirea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau a independenţei politice a oricărui
stat, de a respecta frontierele recunoscute la nivel internaţional şi de a soluţiona orice
dispută prin mijloace paşnice. Aceste principii sunt la fel de importante astăzi ca
oricând şi trebuie să ﬁe promovate în mod neechivoc în întreaga comunitate euroatlantică.
83. Ne reaﬁrmăm angajamentul în privinţa Dialogului Mediteranean (MD) şi a
Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul (ICI), precum şi a principiilor care stau la baza
acestora. MD şi ICI sunt în continuare două formate de parteneriat complementare,
deşi distincte. Privim cu interes aprofundarea dialogului nostru politic şi a cooperării
noastre practice în cadrul ambelor forumuri, construind pe baza oferită de mulţi ani
de progres constant. Ne manifestăm în continuare deschiderea pentru a accepta noi
membri din regiunea mediteraneană şi din regiunea Orientului Mijlociu în aceste
forumuri.
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84. În acest an sărbătorim, de asemenea, 20 de ani de la înﬁinţarea
Dialogului Mediteranean. Astăzi, întrucât regiunea mediteraneană se confruntă
cu provocări de securitate enorme cu o gamă largă de implicaţii pentru
securitatea euro-atlantică, importanţa acestui forum, care aduce împreună ţăricheie de la graniţa sudică a NATO, este mai evidentă decât oricând. Întărirea
dimensiunii politice a MD va contribui la combaterea riscurilor din regiune.
Suntem pregătiţi să continuăm să cooperăm cu partenerii noştri din MD pentru
a beneﬁcia de cele mai multe dintre oportunităţile oferite de parteneriatele
lor cu NATO, inclusiv de programele de parteneriat şi cooperare individuale.
85. Sărbătorim, de asemenea, 10 ani de la înﬁinţarea Iniţiativei de Cooperare de
la Istanbul (ICI), care a contribuit în tot acest timp la promovarea înţelegerii şi a
cooperării în domeniul securităţii cu partenerii noştri din regiunea Golfului. Îi
încurajăm pe partenerii noştri din cadrul ICI să dea dovadă de iniţiativă pentru a
beneﬁcia pe deplin de oportunităţile oferite de parteneriatul lor cu NATO, inclusiv de
programele de parteneriat şi cooperare individuale.
86. Ne intensiﬁcăm, de asemenea, eforturile pentru a interacţiona cu şi a ne
deschide spre acei parteneri din întreaga lume care pot contribui semniﬁcativ la
abordarea preocupărilor comune din domeniul securităţii. Politica Parteneriatelor
de la Berlin a creat oportunităţi sporite pentru aceste ţări de a coopera cu NATO în
mod individual, la nivel politic şi practic. Salutăm faptul că unii dintre partenerii
noştri din întreaga lume au proﬁtat de aceste oportunităţi prin sprijinul oferit pentru
operaţii şi implicarea lor în cooperarea în domeniul securităţii şi dialogul pentru a
spori înţelegerea comună a intereselor noastre comune de securitate.
87. Vom căuta, de asemenea, să dezvoltăm în continuare relaţiile cu organizaţiile
regionale şi internaţionale relevante, precum Consiliul de Cooperare al Golfului şi
Liga Arabă, şi să rămânem deschişi în privinţa implicării altora, inclusiv în contextul
crizelor regionale.
88. Întrucât operaţiile combatante din Afganistan se încheie, ne vom asigura
că legăturile create între forţele armate din ţările Aliate şi cele partenere vor rămâne
la fel de puternice ca întotdeauna. Am luptat împreună. Ne concentrăm acum asupra
pregătirii şi a instruirii în comun. De aceea am adoptat o Iniţiativă cuprinzătoare
privind Interoperabilitatea cu Partenerii pentru a ne consolida capacitatea de a
combate împreună cu partenerii noştri provocările de securitate. Aici, în Ţara Galilor,
miniştrii noştri ai apărării au lansat Platforma de Interoperabilitate, în cadrul unei
întâlniri cu 24 de parteneri, care şi-au demonstrat angajamentul de a-şi consolida
interoperabilitatea cu NATO. Aceşti parteneri au fost invitaţi să coopereze cu noi
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pentru a asigura progresul dialogului şi cooperării practice pe teme din domeniul
interoperabilităţii. Miniştrii apărării s-au întâlnit, de asemenea, cu cinci parteneri
care aduc contribuţii deosebit de semniﬁcative la operaţiile NATO pentru a aborda
tema aprofundării în continuare a dialogului şi cooperării practice ca parte a
oportunităţilor sporite din cadrul Iniţiativei privind Interoperabilitatea cu Partenerii.
Suntem pregătiţi să analizăm posibilitatea includerii şi a altor parteneri în măsura în
care contribuţiile şi interesele lor o vor justiﬁca.
89. Astăzi, am decis să lansăm Iniţiativa privind Construirea Capacităţilor
de Apărare şi de Securitate Conexe pentru a ne întări angajamentul faţă de ţările
partenere şi a ajuta Alianţa să proiecteze stabilitate fără dislocarea unor forţe
combatante numeroase, ca parte a contribuţiei de ansamblu a Alianţei la securitatea şi
stabilitatea internaţionale şi prevenirea conﬂictelor. Iniţiativa se bazează pe expertiza
extinsă a NATO în privinţa sprijinului, consilierii şi asistenţei oferite ţărilor pentru
construirea capacităţilor de apărare şi securitate conexe. Pe baza cooperării noastre
strânse şi în urma solicitărilor lor, am convenit să oferim oportunitatea de a beneﬁcia
de această iniţiativă Georgiei, Iordaniei şi Republicii Moldova. De asemenea,
suntem pregătiţi să invităm şi alţi parteneri interesaţi, ne-parteneri şi să cooper[m cu
organizaţii internaţionale şi regionale care au interesul să-şi dezvolte capacităţile lor
de apărare şi securitate conexe prin intermediul acestei iniţiative, pe baza solicitărilor
primite din partea acestora. Reaﬁrmăm deschiderea NATO de a oferi sprijin Libiei
în domeniul construirii capacităţilor de apărare şi securitate conexe atunci când
condiţiile o vor permite. Vom depune aceste eforturi în complementaritate şi strânsă
cooperare cu alte organizaţii internaţionale, în special cu Organizaţia Naţiunilor
Unite, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
după caz. Unele ţări partenere pot oferi ele însele viziuni şi contribuţii la eforturile
NATO de construire a capacităţilor. Salutăm desemnarea secretarului general adjunct
al NATO în calitatea de Coordonator Special pentru Construirea Capacităţilor de
Apărare, precum şi înﬁinţarea unui centru militar în cadrul Structurii de Comandă a
NATO, pentru a asigura un răspuns oportun, coerent şi eﬁcient al Alianţei, luând în
calcul eforturile depuse de parteneri şi unii Aliaţi, pe bază de voluntariat.
90. Acordăm o mare importanţă asigurării unei participări active a femeilor
în prevenirea, managementul şi soluţionarea conﬂictelor, precum şi în eforturile şi
cooperarea din perioadele post-conﬂict. Rămânem angajaţi în prevenirea conﬂictelor
şi violenţelor sexuale şi legate de problematica de gen. De la ultimul Summit de la
Chicago, am făcut progrese semniﬁcative în implementarea Rezoluţiei CSONU 1325
privind Femeile, Pacea şi Securitatea şi altor rezoluţii colaterale. La acest moment,
implementăm rezultatele Revizuirii Implicaţiilor Practice ale Rezoluţiei CSONU
1325 privind operaţiile. Împreună cu partenerii noştri din Consiliul Parteneriatului
Euro-Atlantic şi alţi parteneri , au fost dezvoltate o Politică Revizuită de
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Implementare şi un Plan de Acţiune privind Femeile, Pacea şi Securitatea. Stabilirea
unei poziţii permanente de Reprezentant Special al NATO pentru Femei, Pace şi
Securitate subliniază implicarea şi angajamentul activ al Alianţei în acest domeniu.
S-a consolidat cooperarea NATO cu statele partenere, organizaţiile internaţionale şi
societatea civilă, şi este necesară continuarea eforturilor în această direcţie. Eforturile
noastre continue de integrare a perspectivelor de gen în activităţile Alianţei în toate
cele trei sarcini de bază ale NATO vor contribui la un NATO mai modern, mai pregătit
şi mai pro-activ. Am solicitat Consiliului să pregătească un raport de evaluare privind
implementarea Rezoluţiei CSONU 1325 şi ale altor rezoluţii colaterale pentru
următorul nostru Summit.
91. Reaﬁrmăm angajamentul ferm al NATO pentru implementarea Rezoluţiei
CSONU 1612 şi a altor rezoluţii colaterale privind protecţia copiilor afectaţi de conﬂicte
armate şi rămânem profund preocupaţi de efectele devastatoare ale conﬂictelor
armate asupra copiilor. NATO va continua să-şi îndeplinească responsabilităţile, ca
parte a efortului internaţional mai larg şi să substanţieze iniţiativele deja adoptate,
în vederea integrării adecvate a acestei problematici în planiﬁcarea şi desfăşurarea
operaţiilor şi misiunilor, precum şi în procesul de instruire, monitorizare şi raportare.
Prin urmare, în strânsă cooperare cu ONU, NATO va evalua modalităţile de a ﬁ
pregătită, pentru a face faţă oriunde şi oricând s-ar putea confrunta cu problematica
Copiii şi Conﬂictele Armate.
92. Politica Uşilor Deschise, conform Articolului 10 din Tratatul de la
Washington, reprezintă unul dintre cele mai mari succese ale Alianţei. Rundele
succesive de extindere a NATO au întărit stabilitatea şi securitatea naţiunilor noastre.
Progresul ferm al integrării euro-atlantice implică reformă, consolidează securitatea
colectivă şi asigură stabilitatea necesară prosperităţii. Uşile NATO vor rămâne
deschise tuturor democraţiilor europene care împărtăşesc valorile Alianţei, care sunt
dispuse şi capabile să-şi asume responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea
de membru, care sunt în măsură să aplice principiile Tratatului şi a căror integrare va
contribui la securitatea spaţiului nord-atlantic. Ne reaﬁrmăm angajamentul puternic
pentru integrarea euro-atlantică a partenerilor care aspiră să se alăture Alianţei, în
baza meritelor individuale. Deciziile privind extinderea aparţin doar NATO. Ne
încurajăm partenerii să continue implementarea reformelor necesare şi a deciziilor
de promovare a aspiraţiilor lor şi de pregătire a procesului de integrare, iar noi vom
continua să le oferim sprijin politic şi practic. Astăzi, am andosat decizii care duc mai
departe Politica Uşilor Deschise, pe baza progresului individual al ﬁecăruia dintre
partenerii care aspiră să se alăture Alianţei.
93. NATO recunoaşte eforturile semniﬁcative ale Georgiei de a-şi consolida
democraţia şi de a-şi moderniza forţele militare şi instituţiile de apărare. Salutăm
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dezvoltarea democratică a Georgiei, inclusiv prin transferul paşnic al puterii ca
urmare a alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2012, respectiv 2013. Încurajăm
Georgia să continue implementarea reformelor, inclusiv consolidarea instituţiilor
democratice, continuarea reformelor în justiţie şi asigurarea respectării depline
a statului de drept. NATO apreciază, în mod deosebit, contribuţia substanţială
a Georgiei la operaţia ISAF şi recunoaşte sacriﬁciile făcute de trupele georgiene
în Afganistan. Împreună cu oferta Georgiei de a participa la Forţa de Răspuns a
NATO, aceste contribuţii demonstrează rolul Georgiei de contributor la securitatea
noastră comună. La Summit-ul din 2008, de la Bucureşti, am convenit că Georgia va
deveni membru al NATO şi reaﬁrmăm toate elementele acelei decizii, ca şi deciziile
ulterioare. De atunci, Georgia a făcut progrese semniﬁcative şi s-a apropiat de NATO
prin implementarea de reforme ambiţioase şi valoriﬁcând Comisia NATO - Georgia
şi Programul Naţional Anual. Consemnăm că relaţia Georgiei cu Alianţa conţine
instrumentele necesare pentru a continua avansarea Georgiei către calitatea ﬁnală
de membru al NATO. Astăzi am andosat un pachet substanţial pentru Georgia care
include construirea de capacităţi de apărare, pregătire, exerciţii, relaţii consolidate
şi oportunităţi întărite pentru interoperabilitate. Aceste măsuri au drept scop să
consolideze capabilităţile de apărare şi interoperabilitate ale Georgiei cu Alianţa, care
vor ajuta Georgia să avanseze în pregătirile sale spre calitatea de membru în Alianţă.
94. Reiterăm sprijinul nostru continuu pentru integritatea teritorială şi
suveranitatea Georgiei în cadrul frontierelor ei recunoscute internaţional. Salutăm
conformarea deplină a Georgiei la Acordul de încetare a focului mediat de UE şi alte
măsuri multilaterale de construire a încrederii. Salutăm angajamentul Georgiei de a
nu folosi forţa şi cerem Rusiei reciprocitate. Continuăm să cerem Rusiei să renunţe
la recunoaşterea regiunilor georgiene Osetia de Sud şi Abhazia ca state independente
şi să-şi retragă forţele din Georgia. Încurajăm toţi participanţii la Discuţiile de la
Geneva să joace un rol constructiv şi, de asemenea, să continue să conlucreze strâns
cu OSCE, ONU şi UE pentru căutarea unei soluţii paşnice a conﬂictului în teritoriul
recunoscut internaţional al Georgiei.
95. Salutăm progresul semniﬁcativ realizat de Muntenegru în ceea ce
priveşte procesul de reformă şi rolul său constructiv în regiunea Balcanilor de Vest,
precum şi contribuţia sa la securitatea internaţională, inclusiv prin contribuţia sa la
angajamentul nostru în Afganistan. Ca recunoaştere a progresului Muntenegrului în
parcursul său către NATO, Alianţa a convenit să deschidă discuţii intensiﬁcate cu
Muntenegru şi a decis ca miniştrii de externe să evalueze progresele Muntenegrului,
nu mai târziu de sfârşitul anului 2015, pentru a decide dacă Muntenegru va primi o
invitaţie de a se alătura Alianţei. Aceste discuţii vor avea loc în conexiune cu procesul
MAP (Membership Action Plan). Între timp, încurajăm Muntenegru să-şi continue
eforturile în direcţia provocărilor rămase, în special cele cu privire la statul de drept
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şi la ﬁnalizarea reformei sectorului de securitate. Salutăm, de asemenea, creşterea
sprijinului opiniei publice în Muntenegru pentru integrarea în NATO şi încurajăm
continuarea eforturilor în acest domeniu.
96. Reiterăm acordul convenit la Summit-ul de la Bucureşti din 2008, aşa cum
s-a întâmplat şi la Summit-urile ulterioare, de a adresa Fostei Republici Iugoslave a
Macedoniei o invitaţie de a se alătura Alianţei imediat ce este identiﬁcată, în cadrul
ONU, o soluţie acceptabilă ambelor părţi în privinţa problemei numelui şi recomandăm
cu fermitate intensiﬁcarea eforturilor în această direcţie. O soluţie timpurie şi aderare
ulterioară vor contribui la securitatea şi stabilitatea regiunii. Încurajăm şi sprijinim
continuarea eforturilor în procesul de reformă internă, în special în ceea ce priveşte
asigurarea unui dialog democratic eﬁcient, libertatea mass-media, independenţa
justiţiei şi o societate multietnică pe deplin funcţională bazată pe implementarea
deplină a Acordului Cadru de la Ohrid. Încurajăm, de asemenea, eforturi suplimentare
de dezvoltare a relaţiilor de bună vecinătatea. Apreciem contribuţia îndelungată
a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei la operaţiile noastre în rolul său activ
în cooperarea regională. Apreciem, în mod deosebit, angajamentul solid al Fostei
Republici Iugoslave a Macedoniei pentru procesul de integrare în NATO.
97. Continuăm să sprijinim pe deplin aspiraţiile de integrare ale BosnieiHerţegovina. Ne exprimăm încrederea că alegerile generale din octombrie se vor
desfăşura liber şi democratic şi sperăm că acestea vor genera o coaliţie de guvernare
eﬁcientă, pregătită să gestioneze aspectele legate de aspiraţiile euro-atlantice ale
statului. Luăm notă de eforturile întreprinse începând din 2012 de a ajunge la un
acord politic privind înregistrarea în proprietatea statului a bunurilor imobile din
domeniul apărării. Este regretabil că s-au făcut progrese puţine pentru conformarea
cu condiţiile stabilite de miniştrii afacerilor externe ai NATO la Tallinn, în aprilie
2010. Având în vedere că miniştrii de externe aliaţi vor monitoriza activ evoluţiile,
încurajăm conducerea Bosniei-Herţegovina să facă paşii necesari astfel încât primul
său ciclu Membership Action Plan (MAP) să ﬁe activat cât mai curând. Apreciem
contribuţiile Bosniei-Herţegovina la operaţiile conduse de NATO şi salutăm rolul
constructiv în dialogul şi securitatea regionale.
98. Aici, în Ţara Galilor, miniştrii noştri de externe s-au întâlnit cu omologii
lor din Bosnia-Herţegovina, Georgia, Muntenegru şi Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei. Miniştrii au discutat progresele obţinute de aceste state, procesul de
integrare euro-atlantică şi alte aspecte-cheie ale Summit-ului, inclusiv situaţia
internaţională de securitate. NATO este recunoscător acestor parteneri pentru
contribuţiile lor semniﬁcative pe care aceştia continuă să le facă în sprijinul
obiectivelor NATO şi ale stabilităţii şi securităţii internaţionale.
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99. În lumina experienţelor operaţionale înregistrate de NATO şi a mediului
de securitate complex în evoluţie, o abordare cuprinzătoare politică, civilă şi militară
are o importanţă esenţială în gestionarea crizelor şi asigurarea securităţii prin
cooperare. Mai mult decât atât, aceasta contribuie la asigurarea eﬁcienţei securităţii
şi apărării noastre comune, fără a prejudicia angajamentele Alianţei referitoare la
apărarea colectivă. Astăzi, reaﬁrmăm deciziile noastre adoptate la Summit-urile de
la Lisabona şi Chicago. Abordarea cuprinzătoare facilitează asigurarea unei coerenţe
sporite la nivelul propriilor structuri şi activităţi ale NATO. Mai mult decât atât,
NATO şi-a dezvoltat o capabilitate civilă redusă, dar adecvată în conformitate cu
deciziile Summit-ului de la Lisabona. Ca parte a contribuţiei NATO la o abordare
cuprinzătoare a comunităţii internaţionale, ne vom consolida cooperarea cu ţările
partenere şi alţi actori, inclusiv cu alte organizaţii internaţionale, ca Organizaţia
Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare
în Europa, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, în conformitate cu deciziile
adoptate. Ne vom asigura că lecţiile învăţate relative la abordarea cuprinzătoare,
inclusiv din ISAF, vor ﬁ continuate şi aplicate la diferite componente ale activităţii
Alianţei, precum şi la noile iniţiative, incluzând, după caz, Planul de acţiune al
Alianţei pentru creşterea capacităţii de reacţie, Iniţiativa Forţelor Conectate,
Construirea Capacităţilor de Apărare şi în Domenii de Securitate Conexe şi Iniţiativa
de Interoperabilitate cu Partenerii.
100. În spiritul abordării cuprinzătoare şi în lumina unui mediu de securitate
schimbător în Europa, miniştrii noştri de externe s-au întâlnit cu Înaltul Reprezentant
al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, cu Preşedintele în exerciţiu
al OSCE şi Secretarul General al Consiliului Europei pentru a discuta aprofundarea
cooperării. Într-un moment în care valorile şi principiile care stau la baza instituţiilor
importante din spaţiul euro-atlantic sunt supuse provocărilor, Aliaţii subliniază
necesitatea de a conlucra pentru a asigura îndeplinirea obiectivului împărtăşit al unei
Europe întregi, libere şi care să se bucure de pace. Aşteptăm cu nerăbdare continuarea
dialogului pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
101. Cooperarea NATO cu Organizaţia Naţiunilor Unite consolidează
securitatea internaţională. Salutăm dialogul politic derulat constant între cele două
organizaţii pe teme de interes comun. Suntem încurajaţi de cooperarea practică
sporită dintre personalul organizaţiilor noastre, inclusiv schimburile privind cele
mai bune practici şi lecţii învăţate în operaţii, activităţi de formare şi exerciţii, şi
împărtăşirea expertizei. Exprimăm angajamentul de a explora modalităţi în vederea
întăririi sprijinului practic acordat operaţiilor de menţinere a păcii desfăşurate de
ONU, inclusiv prin aprofundarea cooperării dintre NATO şi ONU în ediﬁcarea de
capacităţi în domeniul apărării şi sferei de securitate.
202

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
102. Uniunea Europeană rămâne un partener unic şi esenţial pentru NATO.
Cele două organizaţii împărtăşesc valori comune şi interese strategice. În spiritul
deplinei deschideri reciproce, transparenţei, complementarităţii şi respectului pentru
autonomia şi integritatea instituţională atât a NATO, cât şi a UE, precum şi în
concordanţă cu cele agreate de cele două organizaţii, vom continua să conlucrăm
strâns în operaţii de gestionare a crizelor, să extindem consultările politice şi să
promovăm complementaritatea celor două organizaţii pentru a spori securitatea şi
stabilitatea comune. Mediul strategic actual a evidenţiat necesitatea de a consolida
şi mai mult parteneriatul nostru strategic şi de a întări eforturile comune, precum şi
mesajul nostru comun.
103. NATO recunoaşte importanţa unei apărări europene mai puternice şi
mai capabile, care va conduce la întărirea NATO, va ajuta la sporirea securităţii
tuturor Aliaţilor şi va genera o distribuţie echitabilă a sarcinilor, beneﬁciilor şi
responsabilităţilor derivate din statutul de membru al Alianţei. În acest context,
salutăm deciziile statelor membre UE de a întări apărarea europeană şi capacitatea
de gestionare a crizelor, inclusiv la Consiliul European din decembrie 2013.
104. Exprimăm interesul pentru continuarea dialogului şi cooperării dintre
NATO şi UE. Consultările noastre s-au extins pentru a acoperi teme care preocupă
ambele organizaţii, inclusiv provocări de securitate cum ar ﬁ apărarea cibernetică,
proliferarea armelor de distrugere în masă, combaterea terorismului şi securitatea
energetică. Vom căuta, de asemenea, să lucrăm mai strâns într-o serie de alte
domenii, inclusiv securitatea maritimă, construcţia de capacităţi în domeniul apărării
şi securităţii şi să abordăm ameninţările hibride, în concordanţă cu deciziile luate.
105. Aliaţii care nu sunt membri ai UE continuă să aibă contribuţii
semniﬁcative la eforturile UE de consolidare a capacităţilor sale de soluţionare a
provocărilor comune de securitate. Pentru parteneriatul strategic dintre NATO şi UE,
implicarea cât mai extinsă a Aliaţilor ce nu sunt membri UE în aceste eforturi este
esenţială. Încurajăm măsuri reciproce suplimentare în această arie pentru a sprijini
un parteneriat strategic întărit.
106. Salutăm raportul Secretarului General privind relaţiile NATO – UE. Îl
încurajăm să continue să lucreze îndeaproape cu Înaltul Reprezentant al UE şi cu
liderii altor instituţii UE relevante pentru numeroasele domenii de cooperare aferente
parteneriatului strategic NATO – UE şi să înainteze un raport Consiliului în timp util
până la viitorul Summit.
107. În concordanţă cu activităţile sale cele mai recente în contextul crizei
dintre Rusia şi Ucraina, OSCE joacă un rol important în soluţionarea provocărilor
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de securitate din zona euro-atlantică. Sprijinim pe deplin eforturile depuse de OSCE
şi continuăm să lucrăm îndeaproape cu OSCE în domenii precum prevenirea şi
soluţionarea conﬂictelor, reabilitarea post-conﬂict şi să abordăm noile ameninţări de
securitate. Suntem hotărâţi să aprofundăm cooperarea noastră atât la nivel politic, dar
şi operaţional, în toate domeniile de interes.
108. Salutăm accentul sporit plasat de Uniunea Africană pe soluţionarea
ameninţărilor de securitate transnaţionale şi eforturile sale în creştere de ediﬁcare
a capacităţii africane pentru a răspunde rapid la conﬂicte emergente. Încurajăm o
cooperare politică şi practică aprofundată între NATO şi Uniunea Africană pentru
a sprijini crearea de către UA a unei capacităţi africane de [menţinere] a păcii şi
securităţii mai robuste. La cererea Uniunii Africane, NATO va continua să ofere
sprijin tehnic şi este pregătită să exploreze, în consultare cu UA, oportunităţi de
extindere a asistenţei logistice, în domeniul formării şi planiﬁcării, în sprijinul
trupelor africane de menţinere a păcii. Salutăm progresul recent în ceea ce priveşte
crearea unui cadru legal adecvat pentru cooperarea NATO – UA.
109. O aprovizionare constantă şi sigură cu energie, diversiﬁcarea rutelor,
a furnizorilor şi a resurselor energetice, precum şi interconectivitatea reţelelor de
energie au în continuare o importanţă critică. În timp ce aceste chestiuni sunt în primul
rând în responsabilitatea guvernelor naţionale şi a altor organizaţii internaţionale,
NATO urmăreşte cu atenţie schimbările relevante din domeniul securităţii energetice,
inclusiv în ceea ce priveşte criza ruso-ucraineană şi instabilitatea în creştere din
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. Vom continua să ne consultăm şi să dezvoltăm
capacitatea noastră de a contribui la securitatea energetică, concentrându-ne pe
zonele unde NATO poate aduce un plus de valoare. În special, vom întări capacitatea
noastră de conştientizare asupra dezvoltărilor din domeniul energetic cu implicaţii
de securitate asupra Aliaţilor şi Alianţei; vom dezvolta în continuare competenţa
NATO în ceea ce priveşte sprijinirea protecţiei infrastructurii energetice critice; şi
vom continua să lucrăm în vederea îmbunătăţirii semniﬁcative a eﬁcienţei energetice
a forţelor noastre militare şi, în acest sens, am luat notă de Cadrul de Apărare Verde.
De asemenea, vom îmbunătăţi eforturile în ceea ce priveşte pregătirea şi educaţia,
vom continua să ne implicăm cu ţările partenere, de la caz la caz, şi să ne consultăm
cu organizaţiile internaţionale relevante, inclusiv cu Uniunea Europeană, după caz.
Astăzi am luat notă de raportul de progres privind rolul NATO în domeniul securităţii
energetice şi am însărcinat Consiliul să continue să raﬁneze rolul NATO în domeniul
securităţii energetice în concordanţă cu principiile şi directivele agreate la Summitul de la Bucureşti şi direcţiile oferite de Summit-urile subsecvente şi de Conceptul
Strategic. Am dat sarcină Consiliului să redacteze un nou raport de progres pentru
următorul summit.
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110. Constrângeri-cheie de mediu şi resurse, inclusiv riscuri medicale,
schimbări climatice, puţinătatea resurselor de apă şi creşterea nevoilor energetice vor
continua să marcheze mediul de securitate viitor în domenii de interes pentru NATO
şi vor continua să aibă potenţialul de a afecta semniﬁcativ operaţiile şi planiﬁcarea
NATO.
111. La Summit-ul de la Lisabona din 2010, Aliaţii au convenit asupra unui
program ambiţios de reformă incluzând revizuiri ale Agenţiilor şi Structuri de
Comandă ale NATO; reforma resurselor; reforma cartierelor generale şi o revizuire
deplină a tuturor structurilor angajate în dezvoltarea de capacităţi NATO. Şeﬁi de
state şi de guvern au luat notă de progresele în domeniu la Summit-ul de la Chicago
din 2012. De atunci, NATO şi-a continuat reforma prin instituirea de noi politici,
transformarea structurilor sale şi simpliﬁcarea procedurilor pentru ameliorarea
eﬁcienţei şi pentru a se asigura că Alianţa este agilă şi în măsură să răspundă la
multiplele provocări şi ameninţări cu care se confruntă.
112. NATO s-a adaptat pentru a permite continuarea reformei ﬁnanciare, a
fructiﬁcat eforturile Staff-ului Internaţional şi a Staff-ului Militar Internaţional şi
şi-a dezvoltat Structura de Comandă şi a atins un nivel de coerenţă mai mare între
Agenţiile sale. Deşi au fost realizate progrese semniﬁcative în procesul de reformă al
Alianţei, iniţiativele curente trebuie să ﬁe în continuare operaţionalizate şi vor mai ﬁ
necesare eforturi suplimentare. Am decis că este necesar să se lucreze în continuare
în domenii precum concretizarea capacităţilor ﬁnanţate în comun, reformarea
administraţiei, transparenţei şi responsabilităţii, în special în ceea ce priveşte
managementul resurselor ﬁnanciare ale NATO. Aşteptăm cu interes un nou raport
privind progresele în legătură cu aceste reforme până la următorul nostru Summit.
113. Ne exprimăm aprecierea pentru generoasa ospitalitate care ne-a fost
oferită de către Guvernul Marii Britanii şi populaţiei din Ţara Galilor. Deciziile pe
care le-am adoptat la acest Summit ne vor ajuta să menţinem în siguranţă naţiunile
şi cetăţenii noştri, să menţinem legătura dintre Europa şi America de Nord puternică,
precum şi stabilitatea în regiunea noastră şi în întreaga lume. Ne vom reîntâlni în
Polonia în 2016.
Departamentul de Comunicare Publică
06 Septembrie 2014
Sursa: http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=15216&_PRID=lazi
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TROMPETA RUSEASCĂ –
ÎNTRE MIMETISM OCCIDENTAL
ŞI PROPAGANDĂ SOVIETICĂ
Luminiţa KOHALMI1

The Russian Trumpet – between Western
Mimicry and Soviet Propaganda
Abstract
The Russian propaganda machine can become a major threat for the
countries from Eastern Europe. Putin is using Western models of communication
and Stalinist propaganda techniques to undetermine the democratic values.
With the increasing of the Russia Today covering area, Russia’s propaganda
effort has a global dimension. Russia’s communication strategy towards
Crimea has a lot of common places with NATO communication strategy
towards Kosovo.
Keyword: propaganda, communication, global dimension, communication
strategy
loşca lui Vladimir Putin, Russia Today, face pui de aur şi în România. La
sfârşitul lunii august a acestui an, postul de televiziune de propagandă al
Moscovei îşi devoala planurile în ţara noastră prin demersurile întreprinse de Dan
Muşetoiu, un jurnalist român. Acesta declara că intenţionează să lanseze un proiect
editorial cu numele de Russia Today, depunând la Oﬁciul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci (OSIM) o cerere pentru înregistrarea brand-ului respectiv.
Russia Today este un post de televiziune înﬁinţat în 2005, susţinut din bugetul
federal al Rusiei, prin Agenţia Federală de Presă şi Comunicare în Masă. Conform
Agenţiei de ştiri Mediafax, canalul emite în limba engleză, în arabă, spaniolă şi în
rusă şi este printre cele mai urmărite canale străine de ştiri în multe ţări, în Statele
Unite ﬁind depăşit doar de BBC World News. Russia Today a fost deseori criticat
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pentru tenta pro-rusă pe care o au programele difuzate. Ziarul Adevărul susţine
că, în cazul crizei din Crimeea, spre exemplu, televiziunea a susţinut punctul de
vedere al Kremlinului, spunând că peninsula nu este ocupată, ci păzită de grupuri de
autoapărare locale, spre deosebire de presa occidentală, care a anunţat prezenţa unor
trupe alcătuite din soldaţi ruşi, în Ucraina. Presa internaţională relata, în contextul
tensiunilor din Ukraina, că o prezentatoare a televiziunii a demisionat din postul pe
care îl ocupa în reţeaua ﬁnanţată de Kremlin, după ce a recunoscut că adevărul din
spatele informaţiilor transmise este distorsionat. Ea a mai spus că prezentatoarele
canalului TV fac „muncă pentru Putin“ şi răspândesc „minciuni“.
Chiar dacă unii dintre moderatorii TV preferaţi de Putin, Dmitry Kiselev, gazda
emisiunii “Vesti Nedeli” sau “Ştirile săptămânii”, emisiune difuzată pe canalul TV
Rossiya care ajunge în casele a 90% dintre ruşi, declara că Rusia este încă “singura
ţară din lume capabilă să transforme SUA în nisip radioactiv”, preşedintele Rusiei
foloseşte, în loc de armă nucleară, o trompetă. Este vorba de un mix de propagandă
şi dezinformare de sorginte sovietică, tehnici upgradate după reţete occidentale, ale
căror efecte asupra inimilor şi minţilor publicului vizat poate ﬁ la fel de devastator
ca şi arma nucleară.
Există opinii conform cărora Vladimir Putin proﬁtă de reﬂexele condiţionate
formate de propaganda sovietică secole de-a rândul: “Antiamericanismul,
antioccidentalismul de azi cade pe solul fertil, cultivat pe durata a mai multe decenii
de mașina propagandistică a PCUS, care controla nu numai sistemul învățământului
politic, ci și sistemul educațional, de pregătire profesională și etică a copiilor”2.
În ultimele şase luni, maşina de propagandă rusească a folosit două strategii
consacrate pe populaţia autohtonă, susţine Martha Bayles3: “marea minciună” – o
relatare istorică pornită de la premise false, conform căreia forţele democratice din
Ucraina sunt compuse din fascişti ajutaţi de SUA, gata să îi extermine pe etnicii ruşi;
şi “marea confuzie” – o campanie de zvonuri bizare, teorii conspirative şi fantasme
paranoice legate responsabilitatea SUA privind prăbuşirea avionului cu 298 de
pasageri la bord, de pe ruta MH17, aparţinând Air Malaysia.
În ceea ce priveşte publicul occidental, până şi preşedintele SUA, Barack Obama
a remarcat că propaganda rusească legată de Ukraina este absurdă, respingând astfel
pretenţiile lui Vladimir Putin că invazia Crimeei ar ﬁ fost necesară pentru protecţia
etnicilor ruşi, dar şi pretenţiile ruşilor că intervenţia ar ﬁ legitimată prin precedentele
stabilite de Occident în Kosovo şi Irak. În ciuda discursurilor liderilor politici
propovăduitori ai democraţiei, Russia Today, principala trompetă a Kremlinului,
pare să ﬁ convins surprinzător de mulţi americani şi europeni că puterea de la Kiev
a fost acaparată, cu suportul SUA şi al ţărilor UE, de fascişti şi neo-nazişti, că viaţa
etnicilor ruşi din regiune e ameninţată şi că aceştia trec prin umiilinţe de neacceptat.
În iulie 2012, o televiziune rusească difuza un interviu cu o femeie din Slaviansk.
2

http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/08/15/un-nou-brand-rusesc-masina-propagandei/
http://www.bostonglobe.com/opinion/2014/07/28/putin-propaganda-highlights-need-for-public-diplomacy/
9tyuKdtfqG2YqjR5mTd3IM/story.html
3
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Aceasta povestea că soldaţii ucrainieni au bătut în cuie, răstingnindu-l astfel pe o
tablă de anunţuri, pe un băieţel de trei ani, în prezenţa mamei sale, obligând-o pe
aceasta să se uite cum ﬁul ei moare.
Mimetismul rusesc este evident dacă avem în vedere similitudinile dintre
strategia ruşilor de comunicare pe situaţia din Ucraina în 2014 şi strategia NATO
de comunicare din Kosovo în 1999. Pentru legitimarea intervenţiei militaare din
Kosovo, NATO a desfăşurat o campanie de asociere a sârbilor, în relaţia lor cu
populaţiile minoritare, cu naziştii (prin teme precum „puriﬁcare etnică”, „lagăre”,
„violuri”, „gaze”, „gropi comune”, „masacrele de la Sarajevo”). După ce luni de zile
CNN a difuzat imagini înduioşătoare cu refugiaţi albanezi, Joschka Fischer, ministrul
de externe al Germaniei, vorbea despre un „război etnic în stilul anilor 1930-1940”
în fosta Iugoslavie (Le Monde, 10 aprilie 1999), iar Rudolf Scharping, ministru
al apărării în Germania, referindu-se la situaţia din Kosovo, a folosit expresia de
„genocid” (Le Monde, 3 aprilie 1999). Bill Clinton, preşedintele SUA, aﬁrma că,
faţă de situaţia din Kosovo, există îngrijorări privind desfăşurarea unor „eforturi
deliberate şi sistematice de genocid” (New Statesman, 15 noiembrie 1998). Tony
Blair, prim-ministrul Marii Britanii, spunea: „Jur că îl vom înfrânge pe Miloşevici,
cu hidosul său genocid rasial” (The Guardian, 28 octombrie 1998). Astfel că, aşa
cum aﬁrma Lionel Jospin, prim-ministrul Franţei, „pentru a face ordine... în numele
adevărului şi justiţiei” (Le Monde, 27 martie 1999), NATO a bombardat Iugoslavia
timp de 78 de zile. Tema a fost dezvoltată şi ampliﬁcată mai apoi de mass-media
scrisă şi audio-vizuală, vorbindu-se despre „o nouă listă a lui Schindler”, „pogrom”,
„genocid”, „masacru”, „gropi comune”, „crematorii”, „arderea morţilor pentru
ştergerea urmelor”, „violuri” etc.
Dincolo de asimilarea unor modele occidentale de inﬂuenţare prin comunicare
a maselor, Rusia, implicată în operaţiunile politice şi militare desfăşurate la graniţele
României, vede comunicarea cu elitele, cu liderii, diferit faţă de SUA, punând accent
pe „dezorganizarea inamicului”. Vladimir Lefebvre este inventatorul controlului
reﬂexiv, folosit pentru a servi unui partener sau unui inamic o informaţie pregătită
special, pentru a-l determina pe acesta să ia o decizie predeterminată, dorită
de iniţiatorul acţiunii. Există opinii conform cărora caracterul şi personalitatea
preşedintelui georgian Mikheil Saakashvili au făcut din acesta o ţintă a unei operaţii
ruse de control reﬂexiv, în timpul invaziei Rusiei în Georgia din 2008. Alte operaţii
informaţionale ale Rusiei în regiune au fost un atac cibernetic asupra Estoniei din
2007 sau campania proactivă de discreditare a ideii că lituanienii sau letonii au
ﬁecare propria identitate naţională.
Experţii în probleme de securitate naţională şi-au bazat calculele şi teoriile,
o perioadă îndelungată de timp, pe dimensiunile tradiţionale ale puterii, respectiv
pe cele diplomatice, economice şi militare. Puterea naţională este contextuală şi ea
poate ﬁ evaluată, având în vedere toate elementele sale constitutive, doar în raport
cu alţi jucători, respectiv cu situaţiile în care puterea este exercitată. Un stat cu multe
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capabilităţi militare poate părea puternic, dar capabilităţile ar putea să nu ﬁe adecvate
pentru un anumit inamic sau pentru un anume tip de conﬂict.
Începând din 1990, tot mai mulţi strategi şi specialişti, din domenii precum
cel politic sau al relaţiilor internaţionale, susţin că informaţia este o faţetă a societăţii
contemporane şi o includ între elementele puterii naţionale. Bartlett, Holman şi
Somes au arătat că mediul dinamic de securitate va altera relativa utilitate a celorlalte
trei elemente - diplomatic, militar şi economic. Aceştia sugerau că strategii ar trebui
să ia în considerare şi alte forme de inﬂuenţare, inclusiv inﬂuenţele generate de media
asupra câmpului de luptă4.
În SUA, primele menţiuni în documente oﬁciale, guvernamentale, referitoare
la includerea informaţiei între elementele puterii naţionale, sunt consemnate în timpul
administraţiei Reagan. Au existat şi alte documente aparţinând domeniului securităţii
naţionale, cu referiri la informaţii, însă nivelul la care erau tratate acestea nu era unul
strategic. În SUA este acceptat astăzi faptul că informaţia reprezintă un element al
puterii naţionale, împreună cu puterea diplomatică, militară şi economică. În acelaşi
timp, informaţia este un vehicul pentru celelalte elemente ale puterii naţionale, atunci
când este vorba de activităţi cu impact informaţional. Pentru a umple golurile din
documentele oﬁciale, Kuehl şi Neilson propun următoarea deﬁniţie a informaţiei:
“folosirea conţinutului informaţiei şi a tehnologiei ca instrumente strategice, pentru
a modela fundamentele forţelor politice, economice, militare şi culturale, pe termen
lung, cu scopul de a afecta comportamentul global al guvernelor, al organizaţiilor
multinaţionale şi al societăţii, pentru a sprijini securitatea naţională”5.
Informaţia şi variatele tehnologii care ajută la diseminarea acesteia sunt
critice pentru lumea modernă. Viaţa personală a cetăţeanului a suferit schimbări
dramatice prin folosirea calculatoarelor şi a echipamentelor de telecomunicaţii,
acestea modiﬁcând, de exemplu, scopurile interacţiunilor sociale sau maniera în care
se face comerţ şi guvernare. Revoluţia tehnologică, căreia i-am fost martori începând
din anii 1970, ne-a forţat să consacrăm expresia „epoca informaţională” pentru a
recunoaşte inﬂuenţa pe care calculatorul şi cip-ul o au asupra vieţii noastre de zi cu
zi. Mijloacele prin care comunicăm astăzi sunt foarte diferite faţă de cele pe care le
foloseam chiar şi acum un deceniu, iar impactul viitoarelor inovaţii tehnologice este
greu de previzionat. Trebuie să acceptăm faptul că metodele folosite în comunicare
sunt într-o constantă transformare.
Această realitate are, pentru experţi în domeniul securităţii naţionale, implicaţii
strategice. Statele trebuie să aibă acum relaţii nu doar cu alte state, ci şi cu o mulţime
de actori subnaţionali şi nonstatali. Într-o lume interconectată, şi diplomaţia arată
altfel datorită capacităţii mass-media de a transmite informaţii şi imagini, cu o viteză
uimitoare, oriunde în lume, pe de altă parte, dar şi deoarece comunicaţiile de azi sunt
4

Henry Bartlett, Paul Holman, Timothy Somes, “The Art of Strategy and Force Planning”, Strategy and Force
planning- U.S. Naval War College, 1995, pag. 164
5
Daniel Kuehl, Robert Neilson, “Evolutionary Change in Revolutionary Times: A Case for a New National Security Educational Program”, National Security Strategy Quarterly, nr. 5, 1999, pag. 46
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transnaţionale, audienţele autohtone ﬁind diﬁcil de izolat în raport cu cele străine.
Trăim într-o lume în care conectivitatea este în creştere. Pentru a ilustra impactul
revoluţiei informaţionale asupra diplomaţiei, cercetătorul danez Jan Mellisen a
folosit celebra fotograﬁe din 1945 cu Roosvelt, Stalin şi Churchill la conferinţa de
la Yalta. Cei trei lideri au călătorit cu vaporul, încet şi privat, către Yalta, locul în
care şi-au împărţit reconstrucţia Europei, şi au pus la cale noua ordine mondială.
După ce s-au înţeles, au călătorit, tot încet, cu vaporul, către ţările lor şi, când au
ajuns acasă, publicul a fost informat despre deciziile luate. Mellisen a comparat acest
unic eveniment cu summit-urile din secolul XXI care ocupă ecranele televizoarelor
din orice colţ al lumii, de când încep până se încheie. Ne place sau nu, relaţiile
internaţionale se întâmplă astăzi în timp real, în faţa unor audienţe globale.
Şi celelalte două elemente ale puterii naţionale, cel militar şi cel economic,
au suferit schimbări substanţiale în lumea interconectată. Doctrina militară a SUA,
de exemplu, vorbeşte de conceptul de „dominaţie informaţională”, deﬁnit ca ﬁind
„gradul de superioritate informaţională care îi permite posesorului să folosească
sistemele şi capabilităţile de informaţii pentru a obţine un avantaj operaţional întrun conﬂict sau pentru a controla situaţia în conﬂictele de scurtă durată, în timp ce
sunt corupte capabilităţile similare ale adversarului”. Teoreticienii militari susţin că
dominaţia informaţională este esenţială pentru succesul operaţiilor militare, context
în care deﬁnesc informaţiile de care este nevoie şi procedurile ce trebuie urmărite
astfel încât informaţiile să ﬁe folosite la timpul potrivit, la momentul potrivit şi
pentru scopurile dorite.
Economiştii vorbesc despre producerea şi folosirea informaţiei ca despre
bunurile de inventar moderne şi măsurabile, ca despre un mijloc de schimb sau
despre o ţintă de creştere. Cu alte cuvinte, în economie cunoştinţele şi informaţiile
sunt bunuri care pot ﬁ mişcate mii de kilometri în fracţiuni de secundă.
Informaţia, ca element al puterii naţionale, vizează doi poli, ambii deﬁnind
obiective aﬂate în spectrul îngrijorărilor legate de securitate. Un pol este de esenţă
tehnologic, e vorba de cel al siguranţei şi securităţii cyberspaţiului. Celălalt pol este
de esenţă politică şi ideologică, strategia informaţională ﬁind văzută din această
perspectivă ca un mijloc de promovare a identităţii şi a valorilor unei naţiuni, în
concordanţă cu interesele acesteia, ca o expresie a „soft power” a unui stat. Dintre
cei doi poli, cel tehnologic a primit până acum mai multă atenţie. În cele mai mute
situaţii, cei doi poli informaţionali sunt trataţi în mod distinct.
Există expresii consacrate, cum ar ﬁ „autostrada informaţională” (expresie
popularizată de preşedintele Clinton după ce fusese lansată în presa americană),
„epoca informaţională” (în 1995, în „The Economist” se nota că Internetul devenise
simbolul epocii informaţionale) sau „cyberspaţiul” (termen consacrat de romancierul
William Gibson în 1995), expresii care vizează atât componenta tehnologică, cât şi
pe cea ideologică a informaţiei, şi care au contribuit într-o măsură semniﬁcativă la
ridicarea informaţiei la rang de element al puterii naţionale.
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În ceea ce îl priveşte pe Vladimir Putin, chiar dacă a aﬁrmat că Internetul este
o creaţie a CIA, sub preşedinţia autoritară a acestuia Rusia şi-a crescut expertiza în
utilizarea tehnologiilor contemporane pentru a cenzura opiniile libere şi pentru a
inunda canalele de comunicare cu propagandă camuﬂată sub forma opiniilor private.
Pe fondul ambiţiilor geopolitice ale preşedintelui Putin, propaganda rusească
poate să se transforme într-un risc major pentru ţările din Estul Europei, subminând
integritatea instituţiilor şi valorilor democratice, precum şi spiritul naţional. Pe de
altă parte, în lipsa unor instrumente eﬁciente de contracarare a propagandei ruseşti,
aceasta poate creşte poziţia şi statutul Rusiei autoritare în dinamicile globale, în
dauna capitalismului, a economiei de piaţă şi a pluripartidismului parlamentar.
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MAREA NEAGRĂ –
SPAȚIU DE COOPERARE
SAU DE CONFRUNTARE?
Gheorghe VÂLCEANU
Rezumat
Marea Neagră, este, într-un fel, siameza Mării Baltice. Ambele mări
sunt partea de debut a două coridoare (culoare) strategice esențiale maritime
esențiale pentru ieșirea la oceanul cald: culoarul strategic Baltic și culoarul
strategic Marea Neagră – Marea Mediterană. De aceea, într-un fel, și
problemele lor sunt asemănătoare. Mai mult, prin cele două mări trec două
dintre cele mai mari conducte de transport gazifer și petrolifer din Europa:
North Stream, deja în funcțiune, și South Stream, unul din marile proiecte ale
Rusiei gazifere ;i petrolifere. De unde rezultă că fostele coridoare strategice de
odinioară devin, azi, mari coridoare de transport energetic, de o importanță
vitală atât pentru Europa de Vest și pentru Europa Centrală, cât și pentru
Rusia. Ca atare, aceste două mări ar trebui tratate ca zone de interes vital
europene și euro-asiatice, ca zone de cooperare și construcție securitară,
îndeosebi energetică, și nu ca spații de confruntare geopolitică. Și, de fapt,
așa și sunt aceste două zone de conexiune geopolitică esențială dintre Est și
Vest. Însă, recenta activare a faliei strategice Marea Neagră- Marea Baltică
ridică din nou semne de întrebare în legătură cu rolul și locul acestor mări
în dinamica și construcția mediului de securitate europeană și euro-asiatic.
În fond, axul care reunește cele două mări trece chiar prin inima geograﬁcă
a Europei. Odată cu criza din Ucraina, cad oare toate proiectele generoase
cooperative și de parteneriat strategic între Est și Vest? Cu siguranță, nu.
Cuvinte-cheie: Marea Neagră, Marea Baltică, falie strategică, spațiu de
cooperare, spațiu de confruntare, zonă geopolitică esențială
MER NOIR – ZONE DE COOPERATION OU DE CONFRONTATIONS?
Résumé
La Mer Noir est, autrement dire, la siamoise de la Mer Balte. Toutes les
deux sont des zones de début pour les deux couloirs stratégiques essentiales
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pour la sortie vers l’Océan chaud: le couloir stratégique Balte et le couloir
stratégique Mer Noir – Mer Méditerranée. Pour ça, d’une telle manière,
leurs problèmes se ressemblent aussi. De plus, par les deux mers passent des
deux de les plus grandes gazoducs et oléoducs de l’Europe: North Stream,
déjà en fonction, et South Stream, un grand projet de la Russie gazière et
pétrolifère. D’où on résulte que les anciens corridors stratégique nettement
militaires d’autrefois, deviennent, aujourd’hui, des grandes corridors de
transport énergétique, d’importance vitale tant pour l’Europe de Oust et pour
l’Europe Centrale, que pour la Russie. Donc, on devrait traiter toutes les deux
mers comme des zones d’intérêt vital européenne et eurasiatique, comme des
régions de coopération et de construction sécuritaire, notamment énergétique,
et non comme des espace de confrontation géopolitique. Et, en effet, toutes
les deux région de connexion géopolitique essentielle entre l’Est et l’Ouest en
y sont. Mais, la récente réactivation de la faille stratégique Mer Noir - Mer
Balte relève de nouveau des signes d’interrogation sur le rôle et la place de
ces mers dans la dynamique et dans la construction de l’environnement de
sécurité européenne et eurasiatique. En effet, l’axe qui réunit les deux mars
passe même par le cœur géographique de notre chère Europe. A cause de
la crise d’Ukraine, tous les projets généreux coopératifs et de partenariats
stratégiques Est-Ouest tombent-ils? Surement, non!
Mots-clefs: Mer Noir, Mer Balte, faille stratégiques, espace de coopération,
espace de confrontation, zone géopolitique essentielle
trăvechiul Pontus Euxinius este încă în curs de redescoperire. Țările
riverane, cele care fac parte din zona extinsă a Mării Negre și, în general,
continentul european și cel asiatic știu destul de puțin despre această mare încă
misterioasă, care ascunde multe secrete despre vremurile geologice și umane de
odinioară. Este foarte posibil ca ea să ofere, pentru cercetătorii din viitor, ca și Oceanul
Arctic, un front de lucru imens, în folosul civilizației noastre, al resurselor energetice
și, desigur, al conviețuirii noastre în această regiune atât de frământată odinioară, în
care se întâlnesc, se ciocnesc și se întrepătrund, fenomene, resurse, civilizații, culturi,
mentalități, traume, fapte sublime și realități încă necunoscute. Spre exemplu, toată
lumea știe că Marea Mediterană s-a prăbușit, în urma unui fapt cosmic sau geoﬁzic
încă neexplicat, peste lăcușorul care rămăsese aici din Marea Tetis supraînălțând-l cu
150 de metri, că sub această adâncime de 150 de metri nu există viață, pentru că nu
există oxigen, pentru că nu există curenți verticali și, ca atare, tot ce s-a depozitat în
adâncuri este posibil să ﬁ rămas așa cum, a fost atunci. Dar hidrogenul sulfurat din
adâncuri, în anumite condiții, ar putea transforma draga noastră mare într-o uriașă
bombă care, dacă ar exploda, ar prilejui, poate, un al doilea Potop al lui Noe, oceanul
planetar năpustindu-se din nou în craterul uriaș.
Neîndoielnic, Marea Neagră are încă resurse (mai ales energetice, dar nu
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numai) care se cer descoperite. De-a lungul zbuciumatei existențe a țărilor de aici,
în condițiile unei dispute aproape permanente dintre marii actori interesați de această
zonă, nimeni nu a avut răgazul necesar pentru a cerceta temeinic Marea Neagră,
mai mult decât a făcut-o, la vremea lui, savantul român Grigore Antipa. Se pare
că nici acum nu există acest răgaz. Destrămarea spațiului sovietic, zbaterea țărilor
riverane (Turcia, România, Bulgaria, Georgia și, iată, acum și Ucraina) pentru a intra
în structurile Uniunii Europene și în cele ale Alianței Nord-Atlantice și a-și asigura
astfel un suport solid de stabilitate, securitate și prosperitate, pe de o parte, și, pe de
altă parte, frustrările Rusiei după destrămarea Uniunii Sovietice și modul în care
această mare putere nucleară percepe extinderea NATO și a UE au dat naștere nu
la noi parteneriate și la noi construcții de securitate, ci la noi și complicate tensiuni.
Activarea faliei strategice Marea Neagră - Marea Baltică și criza ucraineană au
efecte extrem de serioase mai ales în Marea Neagră. Rusia a preluat, în mare parte,
frontierele Uniunii Sovietice de la Marea Neagră, cu excepție celor ale Georgiei și a
ce a mai rămas din cele ale Ucrainei. Nimic din ce a fost bătut în cuie mai înainte, prin
independența și suveranitatea Ucrainei, prin recunoașterea ei de către toate celelalte
țări din lume, nu a contat, atunci când a fost vorba de interesele strategice ale Rusiei
la Marea Neagră. Probabil că Rusia se va opri aici și nu va întinde mai mult coarda,
deși, dacă ea consideră că jumătate din Marea Neagră îi aparține și, în plus dorește
să facă joncțiunea cu Transnistria, cu Odessa și cu alte ținuturi pe care ea le are în
colimatorul ei geopolitic, e greu de presupus că ar putea cineva s-o împiedice altfel
decât printr-un război care ar distruge lumea.
Oricum, deja tensiunile sunt prea mari, iar cei doi coloși care s-au confruntat
în timpul Războiului Rece se confruntă și acum, ca și cum nimic nu s-ar ﬁ întâmplat.
Numai că, de data aceasta, Rusia nu mai beneﬁciază de întregul areal al Tratatului
de la Varșovia și nici măcar de toate republicile unionale, una dintre cele mai mari
– Ucraina – trecând cu arme și bagaje de partea cealaltă a unei cortine geopolitice
care trece acum chiar prin inima ei. Centrarea efortului geopolitic se face acum pe
Marea Neagră. Războiul Crimeii, primul și cel de Al Doilea Război Mondial par
simple certuri de cartier în comparația cu ce s-ar putea întâmpla în zona Mării
Negre și pe falia strategică Marea Neagră - Marea Baltică, dacă dialogul, sancțiunile
economice reciproce și buna măsură ar ceda locul armelor. NATO și-a trimis deja
elementele sale înaintate în Țările Baltice și în România, Statele Unite și Franța
și-au trimis nave de război în Marea Neagră, Rusia a trecut deja la modernizarea
Flotei Mării Negre, aducând aici unul dintre primele șase submarine clasice din clasa
Varșavianka, după cum scriu ziarele, pe numele lui Novorosiisk, nedetectabil pe
radare. Până în luna august, Flota Mării Negre a Rusiei trebuia să primească deja 11
nave militare suplimentare, care se adaugă la cele peste 30 staționate la Novorosiisk
și la Sevastopol. Probabil că, între timp, a sosit și submarinul Rostov-pe Don, așa
cum declara cu câtva timp în urmă amiralul Victor Șirkov.
Aceste submarine au un deplasament de aproape 4000 de tone, echipaje
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compuse din 52 de membri, sunt diesel electrice dezvoltă o viteză de croazieră de 20
de noduri și au o autonomie de 700-1000 km și de 45 de zile, cu propulsie electrică,
în imersiune.1 Este un submarin de atac, echipat cu rachete anti-navă P-800 Onix, cu
o bătaie de 300 km, și cu rachete de croazieră K-560 Caliber care, ca și Tomahawkurile americane, au o bătaie de 2.500 km.
Cu alte cuvinte, Rusia își modernizează și își înarmează Flora Mării Negre,
concomitent cu înarmarea și modernizarea tuturor celor patru ﬂote (Flora Mării
Baltice, Flota Mării Negre, Flota Mării Nordului și Flota Paciﬁcului). Reamintim
aici că, ﬂotele respective vor primi 20 de submarine nucleare care vor avea la bord
rachete balistice intercontinentale Bulava și alte mijloace de ultimă generație, cele
mai multe dintre ele din categoria hipersonică (de peste 20 de ori viteza sunetului.
NATO și-a adus și ea, în Marea Neagră, nave de război performante, a organizat
exerciții și și-a conectat dispozitivul cu cel al Turciei, ale României și Bulgariei,
precum și cu cel polonez și cu cel al țărilor Baltice.
Cu alte cuvinte, nu este de glumit. Acțiunile Rusiei din cadrul crizei ucrainene,
indiferent care ar ﬁ justiﬁcarea lor, sunt considerate de către NATO și Uniunea
Europeană ca extrem de periculoasă și, de aceea, pe lângă măsurile de sancționare
economică a Rusiei, Occidentul, îndeosebi prin superputerea americană, și-a
desfășurat, pentru orice eventualitate, și dispozitivul militar.
Uniunea Europeană nu este însă pregătită pentru un război în Marea Neagră
sau pe falia strategică Marea Neagră - Marea Baltică, așa cum nici Rusia nu este
încă. De aceea, este puțin probabil că lucrurile vor merge mai departe decât au mers.
Uniunea Europeană nu are mijloacele necesare pentru a contracara Rusia și nici nuși propune așa ceva. Singurele mijloace de care dispune Uniunea Europeană sunt
sancțiunile economice. Aceste sancțiuni pot produce mult rău economiei rusești – și
așa foarte fragilă –, dar și Europa va suporta aceste efecte, mai ales că se apropie
generalul Iarnă. Oricum, Rusia nu este interesată să oprească gazul de care are nevoie
Uniunea Europeană, întrucât s-ar ruina ea însăși, chiar dacă marea Chină ar putea să
preia rapid cantitățile de gaz pe care Rusia le exporta în UE.
Navele rusești și navele NATO don Marea Neagră se supraveghează reciproc
și, probabil, vor continua să se supravegheze așa multă vreme de aici încolo.
Este puțin probabil că Rusia va renunța la Crimeea, iar criza ucraineană nu este
însă rezolvată. Separatiștii din Est vor negocia la sânge autonomia lor, iar această
autonime va însemna o apropiere semniﬁcativă de Rusia, ca și cum ar face parte
efectivă din Rusia.
Flota rusească din Marea Neagră nu vizează însă un război cu ﬂota americană
adusă în această mare, nici cu ce europeană, ci doar controlul resurselor pe care
va începe în curând să le exploateze. Este foarte probabil ca, într-un viitor nu prea
îndepărtat, Rusia să domine efectiv Marea Neagră, iar țările riverane să nu aibă,
1
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practic, nici un cuvânt de spus, așa cum a fost dintotdeauna. Sinergia Mării Negre,
Organizația Economică de Cooperare la Marea Neagră, Black Sea Force și toate
celelalte structuri și funcțiuni generate de țările riverane și susținute de Uniunea
Europeană, din momentul în care Uniunea și-a dat cât de cât seama (pentru că, la
drept vorbind, nici acum UE nu știe, nu înțelege și nu vrea să înțeleagă pe deplin
importanța strategică imensă a Mării Negre) vvorp trebui reconﬁgurate și în funcție
de prezența masivă, de puterea economică și militară și de interesele Rusiei.
Nimic nu este nou sub soare, războiul Crimeii de odinioară se reia, mai exact,
se continuă, dar cu alte mijloace și într-o altă viziune strategică în care se înfruntă și
se confruntă trei blocuri uriașe: Rusia, Uniunea Europeană și Turcia, ultimele două
girate și susținute puternic, dar în limitele interesului american, de către Statele Unite.
Cu alte cuvinte, până la proba contrarie, probabil că, spre liniștea riveranilor și
neliniștea ﬁrmelor care exploatează resursele din această mare, nu va ﬁ cine știe ce
furtună în Marea Neagră, ci doar vânt din prova.
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ROMÂNIA ÎN FAŢA NOILOR
PROVOCĂRI LA ADRESA
SECURITĂŢII NAŢIONALE
CA MEMBRĂ A NATO
ŞI A UNIUNII EUROPENE
Alexandru-Marius TUDOR1

Rezumat
Începutul de mileniu aduce în prim plan lumea și relațiile internaționale
care au devenit mult mai complexe decât erau înainte. Paradoxal este faptul
că, astăzi, când perioada Razboiului Rece s-a încheiat și continentul european
are o șansă reală să se integreze pe baza valorilor democrației și economiei de
piață, a respectului drepturilor fundamentale ale omului, securitatea a început
să ﬁe din nou o chestiune foarte controversată. Departe de a ﬁ o excepție,
România este cu atât mai sensibilă la acest fenomen cu cât, de aproape 150
de ani, devenirea noastră statală a avut ca pilon central concepția etatistă
și centralizatoare a suveranității. Suveranitatea poporului nu există în afara
puteri statale.2
Cuvinte-cheie: relații internaționale, democrație, economie de piață,
drepturile omului, suveranitate, putere.
Abstract
The beginning of the millennium brings to the fore the world and the
international relations that have become more complex than before. The
paradox is that today, when the Cold War ended and the European continent
has a real chance to integrate the values of democracy and market economy,
respect for fundamental human rights, security began to be again very
1
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Vasile Popa, Implicaţiile globalizării asupra securităţii naţionale, editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucurşti, 2005, pg. 24-27
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controversial. Far from being an exception, Romania is more sensitive to this
phenomenon as for almost 150 years our state had as the central pillar and
centralizing conception of sovereignty. Sovereignty does not exist outside the
state.
KEY WORDS: international relations, democracy, market economy, human
rights, sovereignty, power.

I. Introducere
reşterea interdependenței în relaţiile internaţionale generată de globalizare
aduce şi noi aspecte ale noţiunii de “securitate naţională şi internaţională”.
Creşte numărul factorilor externi care inﬂuenţează funcţionarea stabilă a societăţii.
Starea securităţii internaţionale inﬂuenţează din ce în ce mai mult posibilitatea de
garantare a securităţii naţionale. De aceea, menţinerea stabilităţii la nivel global,
acordarea asistenţei în crearea unor astfel de mecanisme internaţionale ce ar asigura
o dezvoltare durabilă şi echilibrată, vor deveni o prioritate şi una din principalele
probleme pentru comunitățile regionale3.
Ca o consecinţă a globalizării, numeroase evoluţii şi procese transnaţionle
au un impact semnifacativ asupra securităţii naţionale. Pe lângă stimularea creşterii
economice şi deschiderea societăţilor putem pune în evidenţă unele inconveniente ale
procesului de globalizare, ce pot conduce la destabilizarea unor state, vulnerabilizarea
unor regiuni întregi, faţă de ﬂuctuaţiile spontane ale economiei mondiale. Este
ediﬁcatoare inﬂuenţa pozitivă a mondializării asupra comunităţii democratice, care
include 30 la sută din populația lumii, disputând de 70 la sută din bogății, ce îi
garantează şi stimulează libertatea şi prosperitatea, stabilitatea şi securitatea4.
Unii specialişti în securitate sesizează că, în opoziţie cu situaţia mai sus arătată,
ca element negativ al globalizării, situaţia arcului de instabilitate care se întinde din
Orientul Apropiat până pe litoralul Asiatic generează o zona complexă, marcată
profund de probleme de mare gravitate, gen: sărăcie, ineﬁcacitatea guvernării,
dezechilibrul puterii, şomaj foarte ridicat, fundamentalism islamic, extremism, şi
ceea ce este mai grav, absența securităţii. Principalele pericole ale lumii actuale:
terorismul, tirania, guvernele pervertite, proliferarea armelor de distrugere în masă,
tensiunile etnice, eșecurile de guvernare, penuria de resurse, rivalitățile geopolitice,
traﬁcul de stupeﬁante şi crima organizată, găsesc aici un teren fertile de aﬁrmare.
Aceste lucruri au un impact foarte mare asupra securităţii naţionale,
democraţiei, stabilităţii şi progresului economic al statului. De aceea, guvernele iau
măsuri de protejare a teritoriului propriu faţă de noile amenințări, prin alinierea la
coaliția antiteroristă internaţională, colaborarea cu alte părţi pentru dezamorsarea

C
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conﬂictelor internaţionale, împiedicarea proliferării armelor de distrugere în masă,
sporirea creşterii economice, în condiţiile dezvoltării pieţelor libere şi a liberului
schimb, elaborarea de programe de acţiune cooperativă cu centre de putere mondiale,
transformarea şi adaptarea instituiților de securitate internațională la cerințele
secolului XXI5.
De-a lungul timpului, marii artizani ai lumii vor lua probabil diferite măsuri
asupra diverselor state sau organizaţii teroriste prin intermediul organizațiilor
internaţionale însărcinate cu securitatea internațională, precum NATO, OSCE, sau
ONU, aceasta din urmă ﬁind considerată gardianul lumii. Astfel, spre exemplu, nu
de puține ori se vor lua măsuri prin impunerea de embargouri economice către state
ca Iran, Coreea de Nord, etc. din cauza regimurilor totalitare de aici, regimuri care ﬁe
sprijină terorismul, ﬁe încearcă să-şi dezvolte programele de construcție a armelor
de distrugere în masă.6
După evenimentele din 11 septembrie 2001, s-a adoptat o nouă strategie
a organizațiilor de securitate internaţională împotriva unor guverne care, prin
comportamentul lor, nu vor să ia în seamă cerințele acestor organisme şi anume
intervențiile militare preventive.
Un exemplu concludent îl constituie intervențiile în Afganistan, Irak, precum
și în zona fostei Iugoslavii. La nivel economic, securitatea statelor-națiune este
afectată de globalizare prin particularitățile desfăşurării procesului tranzacțiilor
internaţionale, în cadrul statal strâmt, depășit, tranzacții ce însumează aproape toate
investițiile directe străine, peste 35 % din investițiile directe globale (PIB) şi mai
mult de 75 % din comerțul mondial.
Împreună cu creşterea pieţelor ﬁnanciare internaţionale, învechirea sistemelor
statelor-națiune controlează revărsarea de investiţii de capital şi dictează politica
monetară şi ﬁscală a guvernelor care doresc să atragă aceste investiţii de capital7.
Consistenta potențialului global de promovare a securităţii şi stabilităţii,
dată de aportul concentrat al statelor şi organizațiilor internaţionale, asigură însăşi
consistența securităţii naţionale a statelor.
Pentru a putea înțelege mai bine zona de securitate în care se aﬂa România şi
menirea ei, vom face o simplă analiză a zonei balcanice. Aprofundând problematică
Balcanilor, vom constata o multitudine de factori ce afectează, în prezent, securitatea
statelor regiunii.
Un raport recent al comisiei internaţionale pentru Balcani, publicat de Institute
5

Natalia Albu, Problema asigurării securităţii naţionale în condiţiile procesului de globalizare, Iasi, 2007, pg. 117
Nota redacției : Cât de morale sau cât de corecte sunt aceste măsuri, rămâne de văzut. Exemplele de până acum
creează serioase semne de îndoială cu privire atât la statele care țin cu orice preț să se doteze cu astfel de arme
nucleare, chiar dacă nu le folosesc la nimic, cât și de către celelalte state, mai ales de către marile puteri, ținând
seama că ele însele dispun de astfel de arme și continuă să se înarmeze cu cele mai moderne mijloace, începând cu
cele nucleare și continuând cu cele generate de noile tehnologii. Dar, prin tratatele de neproliferare, de reducere a
armamentelor etc., o parte dintre statele lumii au hotărât că nu vor continua această cursă a înarmării nucleare și au
semnat documente în acest sens, pe care trebuie să le respecte.
7
General de Brigadă Olaru Iordache, Noi valenţe ale parteneriatului pentru pace, în Observatorul Militar, nr 19,
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for War and Peace Reporting, arată că actori importanți care domină la nivel regional
au contribuit la menţinerea climatului dominant de criminalitate şi corupție, mai ales
în regiunea de vest a Balcanilor, care face ca statele slabe din zonă să se găsească,
în egala măsură, aproape atât de eșec cât de succes. Neavând mize reale în aceste
teritorii, aﬁrmă raportul, reprezentanții internaționali insistă în producerea de
rezultate rapide în probleme complexe, cochetează cu ingineria socială, însă nu sunt
considerați responsabili când politicile lor dau greș.
Exemple de măsuri ineﬁciente, luate fără a se cunoaște cu exactitate speciﬁcul
zonei, pentru soluționarea unor situaţii care stăteau să explodeze (şi care chiar
au explodat) sunt cele puse în aplicare în cazul Serbiei, cu provincial Kosovo, al
Macedoniei sau chiar al Bosniei.
Pentru rezolvarea situaţiilor din această zonă din vestul Balcanilor, se propune
declararea independenței provinciei Kosovo, organizarea de referendumuri pe tema
relaţiilor existente între Serbia şi Muntenegru, precum şi desﬁințarea Oﬁciului
Înalților Oﬁciali din Bosnia şi Herțegovina, precum şi o mai mare implicare a
Uniunii Europene în regiune. O altă situaţie generatoare de conﬂict este cea din
imediata vecinătate a României si anume Republica Moldova, unde nici după 20
de ani după căderea comunismului în regiune, nu se văd progrese. Aceasta fostă
republică a URSS, devenită o țară membră a Națiunilor Unite, a fost guvernată o
lungă perioadă de timp de un regim cvasicomunist comunistă care a menținut, până
de curând, țara departe de drumul său spre apropierea şi integrarea ei în Uniunea
Europeană, acutizând starea mizeră în care se aﬂa populația majoritar românească
de acolo şi menținând nerezolvat conﬂictul transnistrean, el ﬁind doar înghețat. Deși
s-au desfășurat alegeri aici, comuniștii au reușit, al vremea respectivă, fraudarea
acestora şi reprimarea brutală a manifestațiilor populației pentru libertate8. În cele din
urmă, datorită schimbărilor de la est de Prut, Republica Moldova a semnat Acordul
de Asociere cu Uniunea Europeană și, de acum încolo, drumul acestei țări românești
spre Uniune a intrat în linie dreaptă. Însă declanșarea crizei ucrainene menține încă
tensionat estul și nordul teritoriilor din vecinătatea României. La aceasta se adaugă
situația teritoriului transnistrean, menținută așa din interese geopolitice potrivnice
României și Uniunii Europene.
Menţinerea acestei zone de instabilitate la granița cu România şi la granița
estică a Uniunii Europene duce la o stare de insecuritate regională profundă şi la
căutarea de soluţii pentru rezolvarea situaţiei, știut ﬁind faptul că regimul transnistrean
încurajează criminalitatea și nu numai.
II. Implicațiile securităţii globale asupra securităţii naţionale a României
În eforturile de dezvoltare a unei cooperări pentru neproliferarea armelor
de distrugere în masă şi a dispozitivelor de lansare a acestora, de înăsprire a
8

Natalie Albu, Ibidem
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reglementărilor existente în domeniu, de combaterea terorismului internaţional, şi
a celorlalte pericole transfrontaliere, statele au o implicare puternică și permanentă.
În primul rând, din punct de vedere politic, statele sunt interesate şi se preocupă şăşi coordoneze pozițiile şi să acționeze în comun pentru a contribui la găsirea unor
soluţii la aceste probleme majore, ca şi la conﬂictele care, persistând, pot afecta grav
pacea şi stabilitatea în mediul lor geograﬁc imediat şi apoi în cel global, toate având
o strânsă legătură între ele9.
Printr-o politică de securitate naţională activă și dinamică, securitatea statală
reuşeşte o implicare complexă în securitatea internaţională. În ultimii ani, politicile
de apărare a teritoriului naţional, de diplomație preventivă ale statelor se combină cu
politici ofensive de promovare a interesului proprii, care susțin stabilitatea globală în
diferite regiuni de pe mapamond.
Există o inﬂuenţă covârșitoare a securităţii globale asupra celei naţionale
a României, percepută ca pe o interacțiune dinamică, într-o continuă mișcare şi
transformare, o deplină securitate internaţională însemnând o deplină securitate
naţională şi invers. Chiar dacă o astfel de aﬁrmație pare greu de susținut, în sensul
că securitatea și stabilitatea unui state sau chiar a majorității statelor nu reprezintă
o premisă suﬁcientă pentru securitatea globală și ici securitatea globală nu excluse
situațiile și realitățile insecuritate din anumite zone ale lumii, condiția unei bune
securități a tuturor statelor este aceea ca ﬁecare stat să-și asigure un climat de
securitate și stabilitate. Securitatea globală este un efect al securității statelor, dar, la
rândul ei, și ea devine o cauză a securității naționale, întrucât între cele două tipuri de
securitate există o intercondiționare dinamică.
Ca modalităţi de implicare a securităţii globale în securitatea statelor, pot ﬁ
menționate10:
- Restructurarea şi sporirea organismelor globale şi regionale economice,
politice şi militare cu rol în securitatea multilaterală a statelor;
- Intervenția organizațiilor globale și regionale în securitatea de prevenire și
stopare a crizelor şi conﬂictelor regionale;
- Aportul nemijlocit al comunităţii internaţionale la combaterea terorismului
fără frontiere şi terorii armelor de distrugere în masă;
- Implicarea coalițiilor militare internaţionale sub mandat internaţional, în
procesul de securitate, stabilizare şi democratizare a statelor fragile din punct de
vedere politic, cuprinse de conﬂicte violente;
- Aportul ONU şi al altor organizaţii şi organisme internaţionale, instituții
economice şi ﬁnanciare la combaterea sărăciei, element ce afectează serios securitatea
statelor;
- Intervenția organizațiilor şi organismelor internaţionale pentru combaterea
proliferării crimei organizate transfrontaliere şi migrației haotice a populației,
9
10

http://www.sferapoliticii.ro/sfera/126-127/art13-cucu.html
David HELD, Transformări globale. Politică, economie şi cultură, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, pg. 51-52
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reducerea vulnerabilităţilor ţărilor la dezastre, prin prevenirea, acolo unde este
posibil, a apariției unor situații complexe, cu evoluții imprevizibile, care necesită
intervenții urgente şi acordarea asistenţei medicale;
- Efortul internaţional comun pentru stoparea degradării mediului înconjurător
şi înlăturarea dezechilibrelor ecologice, de control a resurselor deﬁcitare ale planetei
(apă potabilă, hrană, energie), de combatere a bolilor, de soluționare a efectelor
schimbărilor climatice și de înlăturare, pe cât posibil, a cauzelor dependente de
oameni care duc la astfel de schimbări;
- Creşterea rolului instituțiilor internaţionale de securitate în dezvoltarea
relaţiilor civil-militar, ca fundament al consolidării securităţii naţionale;
- Demersul instituțiilor internaţionale de consolidare a demersurilor umanitare
ale securităţii, asigurarea protecției drepturilor şi libertăților omului, combaterea
discriminării şi a violenţei împotriva minorităților etnice şi a refugiaților, creşterea
numărului operațiunilor umanitare sprijinite de ONU, OSCE, NATO.

III. România în fața noilor provocări la adresa securităţii, ca membră
NATO şi UE. Rolul României în elaborarea, actualizarea și punerea în operă a
Politicii Europene de Securitate şi Apărare
România a luptat dintotdeauna, aşa cum a putut, cum i s-a cerut sau cum i s-a
impus pentru a-şi păstra valorile naţionale: independența, suveranitatea, integritatea
şi unitatea teritoriului şi cetățenilor săi, după cum se stipulează şi în normativele
statului de drept11.
După 20 ani de tranziție post-comunistă, România a ajuns în ﬁnal la vârsta
maturității, învățând să treacă de la totalitarism la un regim democratic. A înţeles că
integrarea în structurile cele mai puternice existente în prezent în lume o vor face
mai puternică pe ea însăşi şi că, ajutându-le pe acestea să îşi îndeplinească scopurile,
şi le va îndeplini pe cele proprii. În acest sens, după ce a realizat demersurile şi a
îndeplinit criteriile de aderare, a ajuns membru deplin în Uniunea Europeană, după
ce, la 29 martie 2004, a pășit în NATO ca stat aliat. În prezent, România trebuie să
facă faţă unor noi provocări care țin de valoriﬁcarea calităţii de membru al UE şi
NATO. La rândul lor, în prezent, UE şi NATO sunt entităţi aﬂate într-un dinamic
proces de transformare şi reformă instituţională ca urmare a dinamicii mediului
internaţional de securitate.
În acest context, proﬁlul şi conduita viitoare a României trebuie să valoriﬁce
oportunitățile existente în cadrul organizațiilor europene şi euroatlantice, cu scopul de
a facilita și promova politici coerente, având ca obiectiv continuarea şi aprofundarea
procesului de modernizare a societăţii româneşti, implicând atât consolidarea
11

Constituţia României modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 (art. 1, 2 şi 4)
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economică şi instituţională, cât şi creşterea standardelor de viaţă ale cetățenilor săi.
În urma semnării Tratatului de aderare a României la UE la 25 aprilie 2005,
România a dobândit dreptul de a exercita rolul de observator activ la nivelul tuturor
instituțiilor comunitare, ﬁind necesară asigurarea prezenței reprezentaților români la
nivelul instituțiilor europene şi al grupurilor de lucru ale acestora.
Începând cu data aderării României la UE, ţara noastră are obligaţia de a aplica
în întregime acquis-ul comunitar, cu excepția directivelor la care au fost obţinute
perioade de tranziție în cadrul negocierilor de aderare. În acest context, Ministerul
Integrării Europene va monitoriza îndeplinirea angajamentelor de către instituţiile
publice. Din partea Ministerului Apărării, au fost desemnate, prin ordin al ministrului,
două persoane care sunt implicate în procesul de prenotiﬁcare. MApN are calitatea
de avizator în ceea ce priveşte actele normative naţionale privind transpunerea unor
directive comunitare. Participarea Armatei Române la operații în sprijinul păcii şi
de gestionare a crizelor este un alt element care subliniază viabilitatea organismului
militar românesc în plan internaţional. Începând din anul 1991, România a participat
la mai multe operații de acest tip, respectiv în IFOR/ KFOR conduse de NATO în
Bosnia şi Herțegovina, ALBA şi MAPE în Albania, UNMIK în Kosovo, la operațiile
Somalia, din Angola, din Irak și din Afganistan. Totodată, România a participat la
misiunile de poliție ale Uniunii Europene (EUPM) din Bosnia şi Herțegovina şi la
operațiunea militară “Concordia“ a Uniunii Europene din Macedonia12.
Odată cu admiterea României ca stat membru cu drepturi depline în NATO,
politica de apărare naţională a dobândit un caracter pro-activ pronunțat. Ca o
consecinţă, responsabilitățile României nu se mai limitează la politici care asigură
apărarea teritoriului naţional ori la diplomația preventivă, ci se extind la politici care
promovează ofensiv interesele României şi care sprijină stabilitatea globală în orice
regiune în care NATO are misiuni. Pentru primul deceniu al secolului al XXI-lea
obiectivele politicii de apărare a României au fost:
- consolidarea statutului României ca stat membru NATO şi UE şi dezvoltarea
unui proﬁl strategic adecvat în cadrul acestor organizaţii;
- continuarea reformei organismului militar pentru dezvoltarea unei capacități
de apărare credibile, moderne şi eﬁciente;
- întărirea controlului civil şi democratic asupra armatei şi perfecționarea
mecanismelor de realizare a acestuia, în conformitate cu principiile şi valorile
democraţiei constituționale;
- consolidarea statutului României de contribuitor la securitatea regională şi
globală13.
România şi-a asumat un rol activ în sud-estul Europei şi reprezintă un factor de
stabilitate în regiune, promovând relaţiile de bună vecinătate cu toate statele vecine
şi contribuind la întărirea cooperării regionale. Localizarea geograﬁcă a României
12
13

Ibidem
Carta albă a securităţii şi apărării naţionale, Guvernul României, Bucureşti, 2004
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oferă Alianței o nouă deschidere către zone importante cum sunt zona Caucazului şi
Asia Centrală, zone în care România are o inﬂuenţă deosebită şi, de aceea, implicarea
sa trebuie să ﬁe maximă14.
România îşi asumă un rol activ în soluţionarea tuturor problemelor Alianței,
devenind mult mai responsabilă la problemele de securitate regională şi globală, prin:
- promovarea păcii şi stabilităţii regionale;
- asumarea unui rol sporit în rezolvarea problemelor arcului de instabilitate
reprezentat de zona Balcanilor de Vest, Orientul Mijlociu, Caucaz;
- contribuția cu forțe credibile, oriunde şi oricând Alianța va ﬁ solicitată să
intervină. Reforma Armatei României va trebui să conducă în continuare la:
- modernizarea structurii de forțe armate capabile să îndeplinească toată gama
de misiuni NATO;
- disponibilitatea forțelor armate de asimilare a noilor tehnologii și de
modernizare a conceptului strategic în cadrul structurii de forțe NATO;
- creşterea în continuare gradului de interoperabilitate, dislocare şi
sustenabilitate a forțelor armate;
- dezvoltarea inițiativelor bilaterale cu alte armate partenere;
- disponibilitatea de participare la mai multe operații multinaționale15.
Transformările vor ﬁ produse în continuare atât de redistribuirea bazelor
militare, cât şi de poziţiile strategice deținute de riverani şi de prezenţa străină în
regiune în format bi şi multinațional. Practic, toate statele din regiune au relații
instituționalizate cu NATO, ca membri sau ca parteneri.

În loc de concluzie
Dezvoltarea societăţii globale, creşterea impactului comunicațiilor şi al
schimbului de informaţii în politica internaţională, cât mai ales deﬁnirea noilor
parametri de evoluție şi a noilor actori internaționali vor reprezenta oportunități, dar
şi riscuri la adresa securităţii României.
Într-o lume a interdependenței globale, a multiplicării acțiunilor actorilor
non-statali pe scena internaţională, securitatea României nu mai poate ﬁ deﬁnită în
parametri exclusiv naționali şi va depinde fundamental de asigurarea stabilităţii în
plan regional şi global.
Securitatea naţională este și va ﬁ proiectată și reproiectată dinamic și continuu
în interiorul NATO şi UE, în funcţie de politicile speciﬁce celor două organizaţii.
Esenţa securităţii României o va constitui asigurarea unei coeziuni şi logici
interne a tuturor transformărilor în curs de desfășurare sau care vor ﬁ impuse de
necesitățile ulterioare, în cadrul unui sistem care va permite continuitatea politicilor
14

Raportul privind desfăşurarea procesului de reformă şi restructurare a Armatei României în perioada 2004-2012,
Bucureşti, 2004
15
www.mapn.ro
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macro şi adaptarea la nivel micro a cerințelor interne şi internaţionale.
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DINAMICILE SECURITĂŢII
INTERNAŢIONALE ÎN EPOCA
INFORMAŢIONALĂ
Luminița KOHALMI1

The Dynamics of International
Security in the Information Era
Abstract
Recent developments in information and communication technology are
reshaping the societies of many countries around the world. The purpose of
this article is to analyze the impact of the information revolution on security
from the perspective of the international relations theories. Two general
international relations “schools” (realism, liberalism) are scrutinized
with regard to what they can say about security in the digital age. This
article also explores the theory developed around the concept of “softpower”, paying special attention to the role of this approach in the process of
understanding the digital-age security.
Keyword: developments, information and communication technology, hard
power, soft power, digital-age security

P

răbuşirea zidului Berlinului a condus la o bruscă euforie democratică,
iar democraţia politică s-a transformat într-o prioritate absolută, fără de
care nici prosperitatea, nici dreptatea şi nici pacea nu puteau ﬁ concepute. După
acest moment critic, relaţiile internaţionale păreau să se simpliﬁce, iar o nouă ordine
mondială promitea să apară. În ciuda faptului că, în 1989, URSS era prima putere
militară, în poﬁda succeselor propagandistice ale regimurilor totalitare, comunismul
părea să ﬁ sucombat în faţa evidenţei valorii practice a democraţiei formale.
Odată cu falimentul comunismului, capitalismul părea să îşi regăsească ritmul
1
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de creştere. Statele din Europa de Est au început imediat reconstrucţia post-comunistă,
însă cu oameni lipsiţi de resurse materiale, de cunoştinţe economice şi de pregătire
politică. Dacă asemenea progrese ar ﬁ liniare, în sensul în care diversele societăţi
premoderne s-ar îndrepta, încetul cu încetul, către liberalismul democratic, atunci
am avea un tablou în care diverse societăţi s-ar aﬂa în stadii diferite ale aceluiaşi
traseu de la anarhism la modernitate. Realitatea arată însă că omenirea a trăit mii de
ani, şi mai trăieşte încă, în regimuri nici democrate, nici totalitare, adică în societăţi
tradiţionale unde întâlnim o scară largă şi variabilă de drepturi, libertăţi şi garanţii
ale puterii individuale. În consecinţă, după căderea cortinei istoriei peste comunism
unele grupuri de state au intrat într-o etapă postindustrială de dezvoltare, în timp ce
altele se aﬂă într-o perioadă de tranziţie politică şi economică spre modernitate. Pe
de altă parte, apar mereu creaţii inedite în domeniul antidemocraţiei, forme noi de
distrugere a liberalismului democratic. Terorismul internaţional, inclusiv cel de stat,
foarte bine organizat, având un excelent raport între calitate şi preţ, a fost şi continuă
să ﬁe un important instrument politico-strategic. Terorismul apasă din greu pe umerii
vieţii internaţionale şi a constituit, la început de mileniu, mai mult decât un fenomen
marginal.
Pornind de la considerentele expuse anterior, imediat după 1989, s-au conturat
două maniere de explorare a viitorului. Prima este focalizată pe atracţia democraţiei
liberale şi propovăduieşte globalizarea, cel mai fervent avocat al acestei abordări ﬁind T.
Friedman. În cartea sa apărută în 1999, The Lexus and the Olive Tree, acesta îşi expune
pentru prima oară ideile privitoare la globalizare, susţinând că ţările trebuie să îşi sacriﬁce
o parte din suveranitatea economică în favoarea instituţiilor globale (cum ar ﬁ pieţele de
capital şi corporaţiile internaţionale), dar şi că statele trebuie să îşi păstreze tradiţiile locale
(proces pe care Friedman l-a numit „glocalizare”). Cea de-a doua abordare vorbeşte
despre state eşuate, despre dezordine în relaţiile internaţionale, despre pericole
neconvenţionale, principalii exponenţi ai teoriilor amintite ﬁind R.D. Kaplan şi J.
Mearsheimer. În anul 1994, în încercarea de a spulbera visele de pace şi linişte ale
sfârşitului Războiului Rece, R.D. Kaplan, în The Coming Anarchy: Shattering the
Dreams of the Post Cold War, arată că războaiele nu se vor restrânge la un teritoriu
speciﬁc şi că fantasmele religioase vor juca un rol din ce în ce mai mare în relaţiile
internaţionale. J. Mearsheimer aprecia, în 2001, în The Tragedy of Great Power
Politics, că, după colapsul sistemului bipolar, vom asista la resuscitarea, într-o nouă
formă, a rivalităţilor dintre marile puteri, competiţie care a marcat negativ relaţiile
internaţionale încă din secolul al XVII-lea.
S-a comentat mult lucrarea lui S.P. Huntington din 1993, The Clash of
Civilizations, care anticipa ciocniri între mari colectivităţi pe aliniamente religioase.
Huntington susţine că, în lumea de după Războiul Rece, cele mai importante
diferende dintre actorii vieţii internaţionale nu sunt de natură ideologică, politică sau
economică, ci de natură culturală. În timp ce statele naţionale vor rămâne, în opinia
acestuia, principalele unităţi de analiză în afacerile internaţionale, comportamentul lor
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va ﬁ inﬂuenţat decisiv nu de goana după putere şi bogăţie, ci de preferinţe, asemănări şi
deosebiri culturale.
La început de mileniu, printre teoreticienii relaţiilor internaţionale, pare să
domine viziunea pesimistă. Robert Kagan a publicat în 2003, în Policy Review,
un eseu în care analizează, în profunzime, diferenţa de viziune în ceea ce priveşte
sursele de alimentare a conﬂictelor. În opinia acestuia, europenii cred în reglementări,
negocieri şi cooperare între naţiuni, în timp ce Statele Unite ale Americii îşi etalează
forţa în lumea anarhică, în care siguranţa, apărarea şi asigurarea ordinii depind de
puterea militară şi de utilizarea ei. După 11 septembrie 2001, administraţia americană
a exprimat, fără echivoc, hotărârea de a lovi, cu toată forţa de care dispune, când şi de
câte ori va ﬁ nevoie, acolo unde este sau unde se presupune că se aﬂă „duşmanul”. Nu
numai din cauza propriei lor slăbiciuni militare, dar şi din alte motive, europenii nu se
simt ameninţaţi în aceeaşi măsură, motiv pentru care se arată mai înclinaţi să amâne
acţiunea, să trateze, să negocieze, în numele unei concepţii ideale despre morala
relaţiilor internaţionale. Kagan (2003) crede că Europa este mai puţin expusă decât
America din pricina propriei slăbiciuni, negând primejdia din cauza incapacităţii sale
de a răspunde la ameninţări.
În concluzie, sfârşitul Războiului Rece a adus cu sine trei schimbări majore
care au atras atenţia marilor strategi. Prima vizează dinamicile politice şi militare.
Sistemul internaţional bipolar nu mai este valabil, iar lumea pare să se reîntoarcă la
un sistem liber, multipolar, care ar putea însă să ofere SUA posibilitatea de a domina
regiuni militare cheie. Din moment ce această schimbare are ca obiect relaţiile dintre
state, ea trezeşte interesul adepţilor realismului politic.
Cea de-a doua schimbare este, în mare parte, de ordin economic, şi se referă
la creşterea sistemelor de economie de piaţă liberă, ce se intersectează de-a lungul
pieţelor de investiţii şi de schimb. Această schimbare a început să se contureze cu
mult înainte de sfârşitul Războiului Rece şi acum este tot mai pronunţată. Dinamica sa
atrage mai ales şcolile strategice liberal-internaţionaliste şi pe cele de interdependenţă
globală, ale căror promotori susţin, în contradicţie cu realiştii şi neorealiştii, că
dinamicile statale contează mai puţin decât în trecut, că pacea depinde de cooperarea
multilaterală a regimurilor transnaţionale.
Din aceste schimbări a rezultat nu doar o lume nouă, ci şi o relaţie de inﬂuenţare
reciprocă între principalele două şcoli de strategie: realismul politic şi liberalismul
internaţionalist.
Cea de-a treia schimbare a fost generată de revoluţia informaţională, cu
implicaţii precum cea legată de faptul că actori nonstatali dobândesc tot mai multă
putere, interconectivitatea globală conducând astfel la apariţia unei noi ordini
mondiale. Această ultimă schimbare creează probleme tuturor teoreticienilor
strategi. Unii dintre ei o privesc ca presupunând o schimbare a paradigmelor, dar
majoritatea încă încearcă să o încadreze în paradigmele aparţinând realismului sau
liberalismului. Structurile şi dinamicile ordinii globale sunt însă într-o schimbare atât
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de profundă, încât nici realismul politic, nici liberalismul internaţionalist nu par a se
potrivi îndeajuns de bine noilor realităţi generate de epoca informaţională.
Limite ale realismului politic în epoca informaţională
Realismul politic este un comportament de politică externă care presupune, în
esenţă, promovarea intereselor naţionale cu ajutorul puterii brute. Realismul politic – aşa
cum a fost pus în practică de Cardinalul Richelieu, Prinţul Metternich şi de Otto von
Bismarck – depinde de „raison d’état” care include maximizarea libertăţii de acţiune
a statului şi care se aﬂă pe o treaptă mai înaltă decât drepturile individuale. Raţiunea
statului avansează interesele statului şi are ca scop crearea şi păstrarea unei balanţe a
puterii care să împiedice statul să devină hegemonic sau prea puternic, aşteptându-se ca
un astfel de comportament al tuturor statelor să conducă la producerea echilibrului. Întrun mediu multipolar, realismul politic consideră că la baza strategiei stau actele care se
referă la echilibrarea balanţei puterilor, Waltz (1979) apreciind că acestea sunt metode
ce permit păstrarea ordinii şi evitarea haosului. Această strategie cere ca toate alianţele
să ia în calcul doar elementele puterii, fără ţină seama, de exemplu, de diferenţele de
ideologii sau religii. În opinia lui Huntington (1996), o mare putere trebuie să caute
alianţe pentru a izola un rival, chiar şi dacă aceasta presupune să faci „compromisuri
morale şi asocieri odioase”. Astfel privit, realismul politic pare să ﬁe imoral. Din moment
ce se centrează pe stat, paradigma nu recunoaşte decât foarte rar actorii nonstatali. Cu
toate că realismul politic a stat la baza modelării statului timp de mai multe secole, nu
trebuie considerat nici o paradigmă eternă, nici una total epuizată. Kissinger (1994) arăta
că, din perspectivă istorică, acest curent şi-a făcut apariţia în Europa într-o epocă în care
actorii statali începeau să ﬁe recunoscuţi ca forme de bază ale organizării sociale, punând
capăt unei epoci în care s-a încercat integrarea întregii Europe în Marele Imperiu Roman,
binecuvântat de către Biserica Catolică. Astfel, realismul politic s-a depărtat considerabil
de paradigma diplomaţiei ce era la modă în acele vremuri. Acea formă de diplomaţie
presupunea crearea unui imperiu universal, nu a unor sisteme competitive de actori
statali, în vremuri în care lumea se aranja mai degrabă prin căsătorii în interes politic,
nu prin politica de putere, clanurile aristocratice folosindu-se de asemenea uniuni pentru
a-şi mări averea.
Realismul politic stă şi astăzi la baza modelării statului, dar există multe
semnale ce indică faptul că această abordare îşi atinge limitele în reﬂectarea realităţii.
Realismul politic funcţionează cel mai bine acolo unde statele controlează în
totalitate sistemul internaţional, dar actorii nonstatali din comerţ şi societatea civilă,
de exemplu, câştigă putere şi remodelează mediul internaţional. Realismul politic
funcţionează cel mai bine atunci când statele se pot mişca liber şi independent, dar
conexiunile complexe transnaţionale încep să restrângă această libertate. Realismul
este potrivit atunci când interesele naţionale domină procesul luării deciziilor, însă
apar tot mai multe probleme de interes global, care le depăşesc pe cele naţionale.
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Realismul funcţionează cel mai bine atunci când statele folosesc „hard power”, dar
statele şi actorii nonstatali încep să folosească tot mai des „soft power”. Realismul
funcţionează cel mai bine atunci când etica nu ocupă un loc important, însă etica
este din ce în ce mai des luată în calcul de societatea civilă, unii actori expunându-şi
opiniile, în acest sens, prin intermediul canalelor media. Chiar mai mult, realismul
politic funcţionează mai bine atunci când diplomaţia şi strategia pot ﬁ ţinute secrete,
sub controlul statului, departe de public, fără ca statul să ﬁe nevoit să împărtăşească
conţinutul informaţional cu prea mulţi actori, însă revoluţia informaţională face
ca aşa ceva să ﬁe extrem de diﬁcil de realizat, motiv pentru care sunt favorizaţi
actorii ce sunt dispuşi să împărtăşească informaţiile. Într-adevăr, cea mai mare parte
a transformărilor enumerate sunt legate de revoluţia informaţională – acest fenomen
limitând competenţele realismului politic.
Totuşi, realiştii nu dau semne că ar simţi nevoia de a-şi revizui teoriile pentru
a explica impactul revoluţiei informaţionale asupra securităţii. Statul continuă să
ﬁe principalul, uneori chiar unicul actor important. Deﬁniţia clasică (militară) a
securităţii e menţinută, negându-se astfel faptul că actorii nonstatali ar putea avea vreo
fărâmă de putere (militară). Realiştii s-au raportat la revoluţia informaţională în aceeaşi
manieră în care s-au raportat şi la fenomene precum interdependenţa economică
complexă sau globalizarea. Se spune că asemenea fenomene pot afecta politicile sau
structurile statelor, dar că ele nu pot submina sistemul de relaţii internaţionale în care
statul este elementul-cheie.
În general, realiştii apreciază că problemele de securitate din domeniul IT vizează
cu precădere zona economică şi că ele nu se răsfrâng neapărat asupra securităţii statelor.
Există realişti care consideră că domeniul informaţional este relevant în război, dar
îl caliﬁcă drept o componentă tehnologică folosită într-un conﬂict interstatal clasic.
Războiul psihologic apare ca un element central în gândirea militară încă de acum două
mii de ani, de când faimosul strateg chinez Sun Tzu a scris Arta Războiului. Introducerea
elementelor războiului informaţional în studiile strategice şi în planiﬁcarea militară –
care, în general, sunt marcate de gândirea realistă – poate ﬁ caliﬁcată mai degrabă drept o
dovadă de continuitate decât o schimbare dramatică. Unele dintre tehnologii sunt noi, şi
tot nouă este capacitatea globală a inventivilor adversari digitali, dar concepţia de apărare
a informaţiilor şi a sistemelor de informaţii este la fel de veche ca războiul însuşi.
Realismul îi determină pe cei ce elaborează strategiile să prefere controlul
statului asupra informaţiilor şi să limiteze transparenţa. Atunci când e vorba să
împărtăşeşti o informaţie cuiva, acest lucru este posibil doar în cazul în care există un
avantaj clar din relaţia cost-beneﬁciu. Reacţia adepţilor realismului politic se reﬂectă,
de exemplu, în faptul că guvernele încearcă să impună un control tehnic şi legal
asupra criptării informaţiilor.
Realismul politic poate ﬁ însă modiﬁcat pentru a se adapta revoluţiei
informaţionale, pentru a rămâne o paradigmă activă. Într-adevăr, sistemul politic
internaţional ar putea să se întoarcă la condiţia multipolarităţii, iar jocurile centrate
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pe stat, referitoare la balanţa puterii, rămân extrem de importante în anumite cazuri
(de exemplu, în Orientul Mijlociu şi Asia). Strategiile informaţionale vor avea însă
nevoie de ceva mai mult decât de actualele soluţii propuse de realismul politic.
Liberalismul internaţionalist şi revoluţia informaţională
Liberalismul internaţionalist (sau teoria interdependenţei globale), cea mai
importantă paradigmă ce caută să modeleze sau chiar să înlocuiască realismul
politic, nu furnizează nici ea o bază teoretică ideală pentru strategiile informaţionale.
Reprezentând o paradigmă mai recentă, deoarece necesită un grad ridicat de
tranzacţii economice, tranzacţii care nu existau atunci când a apărut realismul politic,
liberalismul internaţionalist îşi are rădăcinile în viziunile liberale din secolul al XIXlea, ce susţineau faptul că sporirea schimburilor comerciale va facilita înţelegerea,
armonia, relaţiile de interdependenţă favorabilă dintre state, ceea ce va face din război
ceva de neconceput. Această viziune a fost lansată pentru prima dată de gruparea
numită Manchester Creed, iar mai apoi întărită de către Angell (1913). El declara că
războiul „a murit” din cauza proprietăţilor ce favorizează pacea relaţiilor comerciale
şi din cauza costurilor inacceptabile pe care le presupune un conﬂict. În mod ironic, la
puţin timp după publicarea cărţii sale, a izbucnit Primul Război Mondial. În dezvoltările
ulterioare, această paradigmă caută să înlocuiască acele raţionamente bazate pe puterea
brută şi explică faptul că răspândirea valorilor democratice, cu ajutorul instituţiilor
internaţionale, va preveni izbucnirea unor conﬂicte, prin încurajarea interdependenţei şi
a deschiderii economice.
Scrierile academice cu referire la interdependenţa globală complexă,
dezvoltate de Keohane şi Nye (2001), critică paradigma balanţei puterilor
centrată pe stat, în contextul în care se neglijează inﬂuenţa crescândă a legăturilor
transnaţionale. Tendinţele anunţate de către cei care au pronosticat interdependenţa
sunt în desfăşurare: difuzia globală a puterii, decăderea suveranităţii naţionale şi
modiﬁcări ale ierarhiilor internaţionale, creşterea transnaţionalismului în comunicare
şi economie, întrepătrunderea tot mai accentuată a politicii interne cu cea externă,
creşterea importanţei diplomaţiei multilaterale şi a nevoii de a lărgi conceptele de
securitate pentru a depăşi dimensiunea lor militară. Rosecrance (1984) şi-a adus
contribuţia la teoria interdependenţei globale, susţinând că statele ar deveni „state de
schimb”, că acestea nu văd niciun fel de proﬁt dintr-un război, neavând astfel niciun
motiv să pornească un război.
Liberalismul scoate în evidenţă partea pozitivă a interdependenţei şi
interconectivităţii, mai degrabă decât să arate vulnerabilităţile şi ameninţările
la adresa securităţii care pot să apară din cauza acestor fenomene. Există două
posibile motive pentru optimismul liberalist. În primul rând, liberalismul modern
este inﬂuenţat de idealismul kantian şi wilsonian. Din această perspectivă idealistă,
accentul cade pe posibilităţile de a pune capăt conﬂictelor prin mijloace paşnice, în
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special prin construcţia de norme şi instituţii la nivel internaţional. Contrar realiştilor,
liberaliştii cred că oamenii, dacă nu sunt inerent buni, sunt cel puţin perfectibili.
Modernizarea, incluzând dezvoltarea tehnologică, este văzută, în general, drept
un mijloc de iluminare şi de progres. În ciuda acestor considerente, liberaliştii au
promovat noţiuni, precum cea de securitate colectivă şi de securitate prin cooperare,
noţiuni care au inﬂuenţat politicile unor instituţii internaţionale precum Organizaţia
Naţiunilor Unite şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. În cel de-al
doilea rând, liberalismul a răspuns teoriilor de relaţii internaţionale realiste centrate
pe stat şi orientate pe securitate prin sublinierea semniﬁcaţiei actorilor nonstatali
şi a temelor care nu sunt direct legate de securitate, cum ar ﬁ economia şi transportul.
Mai mulţi liberalişti au vorbit despre securitatea economică, ecologică, respectiv despre
securitatea indivizilor. Paradoxal, doar câţiva liberalişti s-au aplecat asupra provocărilor
revoluţiei informaţionale, iar şi mai puţin sunt cei care au cercetat implicaţiile acesteia în
domeniul securităţii.
Teoria interdependenţei complexe, iniţiată de Joseph Nye şi Robert Keohane,
a fost împrospătată de autori astfel încât aceasta să răspundă provocărilor epocii
informaţionale. Noua versiune încorporează încă o componentă care se referă la costurile
interdependenţei, la sensibilitate şi vulnerabilitate. În plus, este analizat impactul revoluţiei
informaţionale asupra relaţiilor internaţionale. De menţionat este faptul că problema
costurilor interdependenţei este descrisă exclusiv în termeni economici, neﬁind în
vreun fel legată de securitatea naţională sau internaţională. În schimb, pe seama analizei
provocărilor revoluţiei informaţionale, pornind de la întrebări care vizează suveranitatea,
democraţia şi economia, Nye a concluzionat că securitatea naţională, dacă o deﬁnim
drept absenţă a ameninţărilor la adresa valorilor fundamentale, poate ﬁ în pericol. Acesta
susţine că multe state investesc în dezvoltarea de programe informatice cu ajutorul cărora
să intre în sistemele informaţionale ale adversarilor, dar constată că oricine poate intra
într-un asemenea joc şi că niciodată programele de protecţie nu vor ﬁ perfecte. Arsenalul
nuclear, patrulele de graniţă sau trupele dislocate pentru a asigura echilibrul în balanţa de
puteri a unei regiuni vor continua să ﬁe importante în epoca informaţională, dar acestea
nu mai sunt suﬁciente pentru asigurarea securităţii naţionale, aprecia Nye (2004).
Între timp, teoria conform căreia interdependenţa va duce la dispariţia
conﬂictelor şi va asigura pacea nu a adus cine ştie ce rezultate – cu toate că există
diverse tipuri de reacţii, lumea rămânând la fel de turbulentă ca întotdeauna, poate
chiar mai mult ca altădată. Această evidenţă le-a oferit criticilor ocazia de a repromova
realismul politic: modelarea statului bazată pe realism politic, cu toate că nu este mai
eﬁcientă în prevenirea conﬂictelor, poate reinstaura echilibrul prin balansarea (reechilibrarea) puterii, odată ce echilibrul a fost deranjat. Paradigma interdependenței a
fost subiectul unor contestaţii susţinute adesea de realişti şi de neorealişti, care aﬁrmă
că, în toate domeniile esenţiale, statul continuă să conducă sistemul internaţional.
De aici rezultă că structura şi dinamica economiei mondiale reﬂectă multipolaritatea
economică şi interdependenţa economică.
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În orice caz, paradigma liberalismului internaţionalist pare a se împăca mai
bine cu noile realităţi din era informaţională decât realismul politic. Totuşi, şi această
paradigmă are nişte slăbiciuni notabile. Cu toate că subliniază răspândirea legăturilor
internaţionale, o face în special în termeni economici, în afara unor referiri la sporirea
ﬂuxului informaţional şi comunicaţional. De asemenea, cu toate că recunoaşte sporirea
numărului şi a inﬂuenţelor unor actori nonstatali, inclusiv a ONG-urilor, se referă cu
precădere la organizaţii multinaţionale şi internaţionale ce sunt formate din reprezentanţi
ai statelor. Nu în ultimul rând, cu toate că prevede creşterea organizaţiilor de tip reţea, ele
sunt văzute de sus în jos, nu şi de jos în sus.
Promisiunile Teoriei „Soft Power”
Unul dintre promotorii paradigmei interdependenţei, Joseph Nye, a răspuns
revoluţiei informaţionale cu o mare contribuţie: conceptul de „soft power”. „Soft power”
este o teorie aparţinând domeniului relaţiilor internaţionale care descrie abilitatea unei
entităţi politice, a unui stat, de a inﬂuenţa indirect comportamentul sau interesele unei
alte entităţi politice, utilizând mijloace culturale sau ideologice. Termenul „soft power”
a fost folosit pentru prima oară de profesorul Joseph Nye de la Universitatea Harvard,
în 1990, în cartea sa intitulată Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power. Acesta dezvoltă mai departe conceptul într-o lucrare publicată în 2004, Soft
Power: The Means to Success in World Politics. În vreme ce utilitatea ei, ca teorie
descriptivă, a fost acceptată de unii şi contestată de alţii, sintagma „soft power” s-a
impus între timp în discursurile politice drept o metaforă ce permite audienţelor să facă
distincţia între efectele subtile pe care cultura, valorile şi ideile le pot produce asupra
comportamentului altora şi efectele ce rezultă din acţiuni directe, coercitive, cum ar ﬁ
operaţiile militare sau sancţiunile economice.
Astfel, termenul „soft power” este folosit în contrast cu „hard power”, ultimul
referindu-se la folosirea mijloacelor militare şi economice pentru a inﬂuenţa direct
comportamentul sau interesele unei entităţi politice. Teoria „hard power” aparţine
realismului politic şi descrie, conform susţinătorilor acestui curent teoretic, principala
motivaţie a existenţei unui stat. Măsurarea puterii unui stat este, în acest context
conceptual, una cantitativă, folosindu-se elemente precum dimensiunea populaţiei,
volumul achiziţiilor militare sau produsul intern brut. Un stat poate determina alt stat
să adopte un anumit comportament, folosind pârghii ale puterii militare (diplomaţie
coercitivă, război, alianţe) sau, ca alternativă, ale puterii economice (ajutor, mită,
sancţiuni economice).
Dar a avea şi a angaja asemenea resurse nu înseamnă că ele vor produce şi
efectul dorit, aşa cum şi SUA şi-au dat seama în timpul Războiului din Vietnam.
Conceptul de „soft power” cuprinde cultura (în momentul în care ea este atractivă
pentru alţii), valorile (când nu există ipocrizie în aplicarea lor) şi politica externă
(când este văzută ca ﬁind legitimă în ochii altora). În cazul în care politica externă
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nu este percepută a ﬁ legitimă, cultura şi valorile nu produc neapărat atracţia ce este
esenţială pentru eﬁcienţa „soft power”. Nye (2004) susţine faptul că „soft power”
nu se rezumă la inﬂuenţă, din moment ce inﬂuenţa poate ﬁ folosită şi în cazul „hard
power”, prin ameninţări sau mită. „Soft power” nu se rezumă, de asemenea, nici la
persuasiune, la abilitatea de a convinge oamenii prin argumente, cu toate că este o
parte componentă extrem de importantă a ei. Este vorba şi de abilitatea de a atrage,
iar atracţia duce adesea la aprobare.
Nye (2004) arată că „soft power” este prezentă în cazul în care eşti convins să
acţionezi în conformitate cu scopurile tale, fără a ﬁ ameninţat sau fără a accepta un
schimb. „Soft power” uzează de un alt tip de unelte, nu de forţă sau de bani, pentru
a determina ţinta să coopereze, uzează de atracţia creată prin valorile împărtăşite.
Succesul „soft power” depinde, în mare parte, de reputaţia actorului în cadrul
comunităţii internaţionale, dar şi de schimbul de informaţii dintre actori. Astfel, „soft
power” este adesea asociată cu globalizarea şi cu teoriile neoliberale ale relaţiilor
internaţionale. Cultura populară, media sau răspândirea unei limbi naţionale sunt
identiﬁcate, de regulă, ca ﬁind surse ale „soft power”. O naţiune ce deţine „o mare
cantitate” de „soft power”, ce inspiră alte naţiuni să adopte valorile ei, reduce
cheltuielile mari de „hard power”.
Realiştii tradiţionalişti nu au fost indiferenţi când au evaluat importanţa
informaţiilor şi a comunicării. Carr (1939) descrie puterea internaţională ca având
trei componente: militară, economică şi puterea asupra opiniilor. O mare parte din
aceste studii nu au fost luate în considerare de către neorealişti, în dorinţa lor de a
face din putere ceva măsurabil pentru structurile lor cognitive.
Puterea a fost redusă, o vreme, la resurse măsurabile, tangibile. Aşa cum a
spus în The Prince, în 1532, Machiavelli, ultimul realist tradiţionalist, este mai bine
pentru un prinţ să ﬁe temut decât iubit, dar prinţul se aﬂă în mai mare pericol când
este urât.
Cu alte cuvinte, nu există contradicţii fundamentale între realism şi teoria „soft
power”. „Soft power” nu este doar o formă de idealism sau liberalism. Este o simplă
formă a puterii, o metodă de a ajunge la rezultatele aşteptate.
Legitimitatea este o realitate a puterii. Războaiele relaţionate cu legitimitatea
duc la mărirea sau scăderea „soft power” a părţilor beligerante. Nu doar statele sunt
implicate. Corporaţii, instituţii sau reţele teroriste transnaţionale adesea posedă „soft
power”.
Înglobarea „soft power” în strategiile naţionale de securitate este mai diﬁcilă
decât pare la prima vedere. În primul rând, până când rezultatele sunt vizibile durează
mult timp, iar o mare parte dintre politicieni şi public vor să vadă rezultate imediat,
pentru a-şi evalua investiţia. În al doilea rând, instrumentele de care se foloseşte
„soft power” nu se aﬂă în totalitate sub controlul guvernelor. În timp ce guvernele
controlează politica, cultura şi valorile se manifestă în societatea civilă. Mai mult,
„soft power” depinde de credibilitate, iar în momentul în care guvernele sunt
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văzute ca ﬁind manipulative, iar informaţia este percepută ca ﬁind propagandistică,
credibilitatea este distrusă. Nu în ultimul rând, există unele situaţii în care „soft power”
nu ar putea inﬂuenţa decisiv rezultatele. Este diﬁcil, de exemplu, să îţi închipui cum
ar putea „soft power” să rezolve disputele referitoare la înarmarea nucleară a Coreei
de Nord. Pe de altă parte, atunci când un guvern este preocupat de obiective cu o
valoare generală, cum ar ﬁ promovarea democraţiei, a drepturilor omului, a libertăţii,
adesea „soft power” poate duce la rezultate mai bune decât „hard power”. Avem
nevoie de mai multe cercetări pentru a determina modul în care „soft power” şi „hard
power” sunt utilizate în anumite strategii de succes, astfel încât succesul să poată ﬁ
judecat şi în termeni de eﬁcienţă, şi în termeni care ţin de etică.
Concluzii
Extinderea sistemelor de comunicaţii şi globalizarea diseminării informaţiilor
reprezintă momente care marchează toate determinantele sociale ale puterii
naţionale. De exemplu, în domeniul economic, revoluţia informaţională a accentuat
interdependenţa globală. În domeniul politico-diplomatic, atât liderii ţărilor
democratice, cât şi cei ai unor state totalitare sau lideri ai unor mişcări extremistnaţionaliste sau religioase au, în egală măsură, acces la transmiterea instantanee
a mesajelor lor în orice loc de pe glob. Din punct de vedere militar, se vorbeşte
despre dominaţia informaţională, pe fondul unor schimbări majore ale sistemelor de
comandă şi control.
Din această perspectivă, am apreciat că este util să analizăm maniera în care
mai multe teorii de relaţii internaţionale, respectiv de securitate, răspund provocărilor
strategice legate de revoluţia informaţională. O analiză comparativă poate ﬁ extrem
de utilă atât pentru a identiﬁca diferenţele dintre teoriile disponibile, cât şi pentru a
semnala capcanele ce decurg din erorile încorporate în respectivele teorii.
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TERORISMUL DE NATURĂ
RELIGIOASĂ
-IslamismulAna-Maria TUDOR1

„O religie e la fel de adevărată ca şi cealaltă”
Robert Burton

Rezumat
Poate cea mai periculoasă formă de terorism, terorismul religios, este
cel mai motivat şi neprevăzător şi, cu siguranță, cel mai diﬁcil de combătut,
datorită fanatismului cu care acționează teroriștii militanți. Majoritatea sunt
dispuși să-şi dea viața fără resentiment pentru scopul insuﬂat de aşa-zișii
profeți. Cel mai periculos curent religios este cel al islamului, care stă la baza
desfăşurării a numeroase conﬂicte, între Israel şi palestinieni, între Rusia şi
Daghestan, între sârbi şi bosniacii musulmani etc. Cele mai cunoscute grupări
religioase sunt: Hizb’allah, Hamas şi Fraţii Musulmani.
Cuvinte cheie: terorism religios, teroriști militanți, islam, grupări religioase
Abstract
Perhaps the most dangerous form of terrorism, religious terrorism is
the most motivated and unexpected and certainly the most difﬁcult to control
due to the fanaticism that determines the militant terrorists to act. Most are
willing to give their lives without resentment for the purpose instilled by socalled prophets. The most dangerous form is the Islam religious current which
underlies the conduct of many conﬂicts between Israel and the Palestinians,
between Russia and Dagestan, between Serbs and Bosnian Muslims, etc.. Most
common religious groups are Hizb’allah, Hamas and the Muslim Brotherhood.
Keywords: religious terrorism, militant terrorists, Islam, religious groups
1
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T

erorismul religios.Asociere bizară de termeni. Oximoron. Antinomie.
Paradox incomprehensibil. Religia ar trebui să mântuiascănu să terorizeze!

Și totuși...
„Respingem terorismul religios în mod solemn: folosirea numelui lui
Dumnezeu pentru a ucide este o blasfemie. Terorismul religios neagă prin natura
sa religia însăşi”, au aﬁrmat într-un comunicat comun reprezentanţi ai islamului,
creştinismului şi iudaismului, alături de alte religii la sfârşitul unei întâlniri organizate
în piața Capitoliului din Roma, de comunitatea Sant’Egidio apropiată Vaticanului,
in anul 2013, ca un apel al reprezentantiilor religilor lumii pentru respingerean
terorismului religios. 2
Fundamentalismul ﬁe islamic, creștin sau mozaic, într-un cuvânt religios, nu
este numai o mişcare extremistă, cum se crede adesea. El este o ﬁlosoﬁe, o credinţă
şi se bzează pe un sistem selectiv de valori. Selectarea acestora este însă o trecere
la limită şi se realizează nu doar prin „decuparea“ unor valori dintre alte valori,
ci prin aﬁrmarea exclusivă şi agresivă a celor selectate şi negarea violentă a celor
neselectate. Conform unei deﬁniţii date de Departamentul Apărării din Statele Unite
ale Americii, fundamentalismul este „Folosirea calculată a violenţei ilegale pentru
a instaura frica, în vederea intimidării sau pedepsirii guvernelor sau societăţilor,
pentru atingerea unor scopuri în general religioase sau ideologice”.3
Fundamentalismul religios are ca expresie directă terorismul islamic şi este
menit să aducă islamismul, prin orice fel de mijloc, la conducerea planetei, deoarece
numai această religie – se crede – este adevărată şi importantă, numai ea are o
misiune mesianică. El vizează lumea întreagă, dar mai ales civilizaţia occidentală, cu
leagănul ei european şi conﬁguraţia ei actuală de inﬂuenţă americană.
Am putea spune că, din punct de vedere al acţiunilor extreme, fundamentalismul
religios a fost una din caracteristicile principale ale secolului al XX-lea. Religia s-a
constituit deopotrivă într-un suport al revigorării unor tensiuni vechi, dar şi într-un
instrument folosit cu abilitate şi, adesea, cu brutalitate de anumiţi conducători politici
pentru legitimarea publică a unor acţiuni.
Procesul de mondializare forţată, efectele colaterale ale acesteia, creşterea
sărăciei şi a gradului de insecuritate, concomitent cu mărirea enormă a decalajelor
între bogăţie şi sărăcie, între lumea bogată şi lumea săracă şi cu explozia demograﬁcă
au determinat populaţia să-şi pună speranţele în miracolul credinţei. Iar cea mai
afectată populaţie a planetei de pe urma procesului de mondializare, îndeosebi din
lupta pentru resurse, a fost şi este cea care trăiește în lumea islamică. În plus, modul
de viaţă islamic, valorile străvechi, inﬂexibile, respingerea acestei lumi de către
civilizația occidentală, care o priveşte ca pe un fel de rezervație, s-au constituit în
factori de consolidare a islamismului în dimensiunea sa fundamentalistă, exclusivistă,
2

www.mediafax.ro
TC 19-16 Countering Terrorism on US Army on Installation, Definiţia Departamentului Apărării al Statelor
Unite.
3
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punitivă, agresivă. Fundamentalismul religios, în lumea islamică, ţine loc de
naționalism, introducând norme morale, civile şi penale într-un stat islamic. El este
deasupra națiunilor, întrucât consideră că toată lumea islamică reprezintă o entitate
religioasă şi etno-culturală de sine stătătoare și intolerantă. De aceea, în numele legii
islamice, grupările fundamentaliste au declanşat războiul sfânt, Jihad-ul.
Acest război, deosebit de complex se duce prin toate mijloacele posibile şi are
două componente:
• realizarea şi menţinerea cu orice preț a unității religioase şi etno-culturale a
lumii islamice, în acest sens principalele acţiuni ﬁind îndreptate împotriva “liderilor
arabi corupți” şi pentru impunerea regulilor, legilor şi obiceiurilor islamice;
• organizarea şi desfășurarea unor ample şi diversiﬁcate acţiuni împotriva
Israelului şi a Statele Unite ale Americii, țări pe care fundamentalismul islamic le
consideră răspunzătoare pentru situaţia statelor arabe.
Islamul este una dintre cele trei mari religii ale omenirii, alături de iudaism şi
de creştinism, beneﬁciind de peste un miliard de adepţi. Islamul se extinde cu cea
mai mare viteză în lume, aşa după cum se aﬁrma în cotidianul El Pais, (Spania, 1
octombrie 2001). Potrivit statisticii privind musulmanii, întocmită în 1986, existau
1,55 miliarde de persoane de confesiune islamică, răspândirea acestora prezentânduse astfel: Africa de Nord şi Egipt – 100,5 milioane; Africa de Est – 125 milioane;
Africa Centrală – 18 milioane; Africa Occidentală – 93 milioane; Africa Australă
– 15,3 milioane; ţările arabe, Turcia, Iran şi Afganistan – 148 milioane; fosta URSS
– 62,7 milioane; subcontinentul indian – 275 milioane; Asia de Sud-Est – 180,5
milioane; Extremul Orient – 81 milioane; Europa – 18,3 milioane; America, Oceania
– 5,3 milioane4.Unele statistici efectuate la nivel zonal atestă însă creşterea numărului
de musulmani, menţionându-se numai în Africa dublarea acestuia în ultimii zece ani.
Din 120 de ţări în care există comunități musulmane, în 35 musulmanii reprezintă
majoritatea locuitorilor, iar în alte 18 – o minoritate inﬂuentă. Un număr de 50 de ţări
afro-asiatice sunt reunite în Organizaţia Conferinţei Islamice (OCI). Dintre statele
europene, au aderat la OCI Albania (în 1992) şi Bosnia-Herţegovina. În 28 de state,
islamul este recunoscut drept religie oﬁcială, ﬁind întemeiat în secolul al VII-lea de
profetul Mahomed. Cuvântul „Islam” derivă din cuvântul „salam” care înseamnă
pace, mântuire, salut5.Cuvântul „Allah” înseamnă un singur Dumnezeu adevărat.
Coranul aﬁrmă în versetul 19, surata 3: „Religia, în ochii lui Dumnezeu, este de fapt
islamul”.6
Ca o deﬁnite, „Islamul este ultima dintre religiile monoteiste, este mesajul
lui Dumnezeu relevat profetului Mahomed prin mijlocirea Arhanghelului Gabriel,
la începutul secolului al 7 d.Ch.”7. O persoană devine musulman prin următoarele:
4

Apud Moisescu, Gabriel-Florin, căpitan-comandor conf. univ. dr., Andreescu, Anghel, chestor şef prof. univ. dr.,
şi Antipa, Maricel, colonel dr., op. cit., p. 50.
5
Phiippe Gaudin, Marile religii, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2004, pag. 124.
6
Philippe Gaudin, op. cit. , pag. 125.
7
Ibidem, pag. 127.
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devenind un adept al Islamului, mergând la moschee, citind Coranul (Qur’an) şi
având şase credinţe (în Dumnezeu, îngeri, mesageri, Satana, Ziua Judecăţii şi Iisus)
În ciuda unei avalanșe de scrieri, această religie este încă puţin cunoscută de
marele public şi destul de greu de înţeles. Totodată, islamul constituie subiectul unor
multiple paradoxuri ce apar la o primă abordare sau la o privire exterioară superﬁcială.
Această religie a cucerit întotdeauna masele cele mai frustrate din punct de vedere
economic, cele mai limitate din punct de vedere intelectual, dar, cu toate acestea, a
atras şi a fascinat pe cei mai renumiți gânditori şi ﬁlozoﬁ, făcând obiectul celor mai
profunde cugetări şi celor mai profunde analize. Această religie, care propovăduiește
supunerea şi stăpânirea de sine, are adepți care dau dovadă de nesupunere şi rebeliune.
Islamul este credința care se bazează mai presus de orice pe credința intimă
şi implicarea personală, refuzând existenţa preoților, ﬁind resimțită ca o lege severă,
permanent în vigoare.
Revolta islamului faţă de normele statelor civilizate, depășește denumirile şi
termenii de contestare a regulilor admise şi de sugerare a altora, prin faptul că el nu
se supune normelor, contrar a ceea ce se crede şi se spune în mod obișnuit.
Conform Coranului (Qu’ran), islamul este adevărata religie, indiferent de
profetul care a iniţiat-o sau de epopeea iniţierii. Islamul este „adeziunea la pacea
lui Dumnezeu“, propovăduită de toţi trimişii lui Dumnezeu, dintotdeauna, sinonimă
într-un fel cu religia revelată sau cu religia monoteistă, aceea a lui Noe, a lui Avraam,
a lui Moise şi, în sfârşit, a lui Mahomed.
Această religie s-a născut la Mecca, în Arabia, la începutul secolului al VII-lea
după Hristos. Religiile monoteiste apărute înainte de islam sunt recunoscute de către
acesta. În acelaşi timp, islamul se declară, ca şi ele, izvorât din credința lui Avraam
şi se socotește continuarea creștinismului şi iudaismului pe care le conﬁrmă şi le
completează.
Principalele dogme ale islamismului expuse în Coran sunt: credința într-un
Dumnezeu unic, creator al lumii, însoțit de îngeri, care sunt reprezentanții săi. El
pretinde lumii monoteism, prin profeții lui (Abraham, Moise, Isus, Mahomed),
credința în viața de apoi, unde cei buni sunt răsplătiți (Paradisul) şi cei răi sunt
pedepsiți (Infernul). Pornind de la Coran, întreaga dogmă a Islamului s-a dezvoltat în
timp, ceea ce a dus şi la divergențe privind interpretarea anumitor pasaje. Cel mai viu
dezbătut este acela în care se vorbește despre predestinare, idee care a fost acceptată
de către ortodoxia sunnită.
Obligaţiile cultului, în număr de cinci, sunt următoarele: profesiunea de credință
(„Nu există decât un Dumnezeu şi acela este Alah, iar Mahomed este trimisul lui“);
rugăciunea („şalat“), adică cele cinci rugăciuni zilnice şi cea de vineri de la moschee;
spălarea obligatorie înainte de rugăciune; un impozit în folosul celor săraci; postul anual în
decursul lunii a zecea (Ramadanul) şi pelerinajul la oraşul sfânt Mecca.
O serie de puncte de vedere diferite privind unele detalii teologice, doctrinare
şi culturale, precum şi divergente de ordin politic au dus la crearea unei eterogenități
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în rândul credincioșilor musulmani, care sunt împărțiți pe grupe, rituri sau școli.
Majoritatea musulmanilor o constituie sunniții. Aceștia sunt ortodocșii, care
îi recunosc pe cei patru caliﬁ, primii succesori ai profetului Mahomed, precum şi pe
omneyazi şi abbassizi. Din punct de vedere juridico-religios, sunniţii se împart în
haniﬁţi, saﬁiţi, malkiţi şi hanbaliţi.
Şiiţii diferă deci pe plan politic de sunniți. Pe de altă parte, şiiţii se deosebesc
şi între ei prin interpretările pe care le dau unor detalii de cult împărţindu-se în mai
multe grupe: aidiţii, inamiţii sau duodecimamii şi extremiştii ismailiţi, nusayriţii sau
alawiţii. Indiferent de aceasta, şiiţii introduc în Islam tema pasiunii (martiriul lui
Hussein, ﬁul lui Ali, în anul 680 şi al altor alizi), ideea caracterului semidivin al
califului şi aceea a întoarcerii acestuia după ce a fost „mort“ sau „dispărut“.
Societatea arabă pre-islamică se aﬂă printre rarele societăți care, chiar şi relativ
recent, a fost ferită de evoluţii civilizatoare. Fără a greși, se poate aprecia că această
societate se aﬂă la jumătatea distanței dintre societatea primitivă şi societățile care
au o etică şi anumite tradiții. La aceasta se adaugă extraordinara conservare cvasiintactă a limbii sale, a eticii şi literaturii sale.
Cu mult înaintea islamului, societatea arabă era constituită dintr-un popor
nomad cu o structură tribală, alcătuită din familii, clanuri şi triburi. Baza acestei
grupări este, în mod evident, înrudirea de sânge. Legăturile de rudenie şi ﬁliația
rămân, chiar şi după o relativă evoluție, noțiuni sacre, în timp ce legătura de sânge
a constituit, constituie şi va constitui întotdeauna liantul intangibil al clanului.
Membrii tribului se angajează să apere viața şi onoarea întregului trib, iar întreg
tribul se angajează să-i apere pe toţi membrii.
Arabii sunt autorii unei etici deosebit de prezente şi de exigente, războinică
prin excelență. Potrivit acesteia, bărbatul este obligat să-şi ocrotească armele, femeile
şi memoria strămoșilor şi, mai ales, să nu accepte niciodată insulta sau disprețul.
Sursa principală de bogăţie a arabilor era creşterea vitelor mici, a oilor şi
caprelor. Aceasta explică întrucâtva faptul că majoritatea triburilor erau nomade,
într-o permanentă deplasare în căutarea de pășuni şi de surse de apă. Nu trebuie uitat
însă că arabii mai dețineau două animale mult îndrăgite – calul, simbol al libertății
şi al nobleței, şi dromaderul, animalul cel mai folositor, cel mai eﬁcace în viața lor
aspră şi austeră. Valoarea dromaderului este dată de faptul că este singurul mijloc
de transport care poate străbate deșertul în condiţiile unei permanente canicule.
Dromaderul a devenit practic un fel de monedă de schimb. Totul sau aproape totul se
calculează având drept etalon cămila.
De reţinut faptul că nu toţi arabii erau nomazi, crescători de vite. Existau şi
citadini, arabi care locuiau în oraşele situate în apropierea oazelor de curmali între
care se puteau cultiva fructe şi legume cu randament redus. O altă parte a arabilor
se ocupau de comerț, mai exact de comerțul exterior, de medierea schimburilor între
regiuni şi continente.
Poate nu lipsit de importanţă este şi faptul că în Arabia, alături de populația
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majoritară, trăiau minorități evreiești care se stabiliseră în preajma verilor lor, după
cea de a doua distrugere a Templului din Ierusalim de către romani. Aceștia se
instalaseră mai ales în sudul Yemenului şi în vestul Hijazului. Şi ei, ca şi arabii,
erau grupați în triburi, având drept caracteristic faptul că locuiau în cetăți fortiﬁcate,
probabil dintr-o teamă ancestrală de a nu cădea pradă unor invadatori străini. De
asemenea exista creștinism, religie îmbrățișată de unele triburi nomade de sorginte
arabă.
Din punct de vedere cultural, arabii nu dețineau cunoștințe ştiinţiﬁce precum
egiptenii sau o meditație ﬁlosoﬁcă comparabilă cu cea a grecilor. Baza cunoștințelor
lor era constituită de experienţă şi intuiție, de un raționament izvorât dintr-o judecată
cumpătată. Acestea se transmiteau pe cale orală prin bătrânii înțelepți, șeicii. Ei
erau ridicați la rangul de căpetenii de trib, iar deciziile importante legate de viitorul
tribului erau luate de către aceștia. Literatura lor, incredibil de bogată, era transmisă
pe cale orală, marea majoritate a arabilor ﬁind analfabeți. Se cuvine amintit faptul că
izvorul caracterelor arabe de astăzi este scrierea nabateană, care în acea perioadă era
mai mult un îndreptar decât o scriere în sensul dat astăzi acesteia.
Având în vedere aceste date referențiale, actualmente, experții în problematica
Orientului Mijlociu consideră că în categoria musulmanilor islamiști se regăsesc
două tendințe: prima, bazată pe ideea că islamul trebuie să ﬁe reinterpretat în lumina
determinărilor societăţii moderne, aparţine activiștilor non-politici sau a celor cu
caracter pașnic, respectiv, a musulmanilor moderniști; cea de-a doua, fundamentată
pe principiul „Qur’an este cuvântul Domnului şi trebuie acceptat aşa cum este“,
reprezintă orientarea activiștilor politici sau teroriștilor, respectiv, a fundamentaliștilor
(adepților mișcării de renaştere spirituală). Fundamentaliștii islamici îşi autojustiﬁcă
acţiunile prin concepția războiului dus până ce toată corupția, considerată ca
nerespectare a legilor islamice încetează. În plus, în viziunea acestora, o religie fără
război este o religie inﬁrmă.
Terorismul de natură religioasă, apărut ca urmare a manifestării, în anii ’80’90, a unui adevărat val de conﬂicte etnico-religioase, utilizează teroarea pentru
înspăimântarea populației, deturnarea strategiei politice şi afectarea economiilor
statelor, prin atacuri cu bombe, luări de ostatici, atacuri în locuri publice. Se
apreciază că, la sfârşitul anilor ’90, o treime din numărul teroriștilor pe plan global
erau motivați religios.
Terorismul de natură religioasă este opera fundamentaliștilor religioși, motivați
prin datoria de înfăptuire a dorinței lui Dumnezeu, de unde şi fanatismul orb care îi
caracterizează (vezi atacurile kamikaze din Israel şi Irak). Aceștia dispun de o agendă
politică puternică, bazată pe propagarea amenințării cu utilizarea terorii de masă şi
interpătrunderea actelor teroriste cu nevoia de puriﬁcare etnică.
În cadrul terorismului de natură religioasă, se poate distinge o formă şi mai
particulară, şi anume terorismul radical religios, care a devenit, potrivit ultimelor
evenimente, o problemă transnațională.
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Aşa cum se arăta anterior, sub impactul forțelor globalizării, exploziei
conﬂictelor de natură etno-politică între state, apariției unor noi grupări cu structuri
organizatorice mai puţin coezive sau cu scopuri obscure de natură religioasă,
accesului liber la vechile şi noile tehnologii legate de armament, disponibilității
tehnologiilor cu utilizare duală, posibilității sub-statelor „actori“ de a achiziționa
materiale şi instrucțiuni pentru construcția şi utilizarea armelor de nimicire în masă,
în anii ‘90, terorismul tradițional şi-a modiﬁcat caracterul, fenomenul având ca
rezultat apariția unei noi forme de terorism, complexă şi amorfă, considerată ca o
provocare fără precedent la adresa securităţii.
Acest aspect s-a manifestat şi asupra grupărilor teroriste de natură religioasă,
în cadrul cărora întâlnim organizări foarte diversiﬁcate:
- grupări nucleu, cum sunt grupările Jihad din zona Golfului, Egipt şi Palestina;
- grupări de coaliţie cu ﬁliale (anqud), reprezentate de FIS, GIA, Al-Qaeda;
- mișcări cu caracter de protest social:
- grupări care beneﬁciază de sprijinul extern al unui stat din apropiere
(Hizb’allah);
- grupări cu context operaţional şi structură de conducere dispersate geograﬁc
(Hamas);
- grupări conduse de lideri în exil sau aﬂaţi în închisori.
O statistică recentă, referitoare la susținerea ideii de renaştere a terorismului
religios, arată că, pe plan global, 50% dintre actele teroriste sunt produse de grupări
de natură religioasă, iar mișcările fundamentaliste s-au triplat între anii ’60-’90
în lumea arabă. Totuşi, în ciuda diversității lor, aceste entităţi dispun de o „logică
proprie“ privind justiﬁcarea comportamentului şi percep nevoia de a-şi conserva
identitatea religioasă şi oportunitatea de a-şi modela viitorul.
Credincioșii folosesc religia ca pe un refugiu în care vechile idei determină
scopurile viitoare, ca sanctuar ﬁzic şi spiritual împotriva represiunii şi ca instrument
pentru manifestarea activismului sau a acțiunilor politice. Actele proprii sunt
promovate în sens ofensiv sau reactiv, iar amenințarea secularizării izvorăște din
interiorul mișcărilor, contactul cu mediul (reislamizare) şi inﬂuențele exterioare
(interferențele străine).
Perceperea amenințării este demonstrată de simbolismul denumirilor, de
unde rezultă ideea de monopolizare a adevărului ca ﬁind dezvăluit de Dumnezeu.
Selectarea numelor servește la atingerea unor scopuri multiple concomitent cu
ampliﬁcarea audienței pe plan extern şi intern: legitimitate religioasă şi autenticitate
istorică, justiﬁcare a acțiunilor pentru ucenici; atragerea de noi recruți.
Denumirile dezvăluie unitatea scopurilor, precum şi direcția şi gradul de
combativitate; astfel, multe grupări sunt denumite Hizb’allah, în dorinţa de a dezvolta
adepților sentimentului de mișcare de masă, Jundallah („soldaţii Domnului“) sau
Hamas („Zel“, „Entuziasm“).
Teroriștii se autopercep ca aleși divini ce posedă legitimitate religioasă şi
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justiﬁcare pentru violenţă. O analiză atentă asupra grupării Hizb’allah evidențiază că
aceasta promovează întoarcerea la violenţă, prin propagarea ideilor senzației de criză
care amenință credința şi comunitatea şi a moștenirii represiunii politice, a inechității
economice sau a mișcărilor sociale, precum şi prin prezenţa liderilor religioși, care
acționează ca o forță centrifugă, atrăgând sprijinul popular, întărind mecanismele
organizatorice ale comunităţii şi redeﬁnind scopurile şi metodele prin terorism în
acte pentru Dumnezeu.
Cele mai active grupări teroriste de natură religioasă au luat ﬁință ca reacție
la evenimente-cheie. Ele au un rol foarte important, deoarece servesc ca model de
inspirație şi catalizator, ampliﬁcând amenințarea care vine din exterior.
În plus, grupările teroriste de natură religioasă au o viziune cuprinzătoare privind
războiul total. Sensul luptei totale este deﬁnit în termeni dialectici şi cosmici: lupta
clasică dintre Divinitate şi Diavol; distincția dintre credincioși şi „ceilalţi“; folosirea
simbolismului şi a ritualurilor religioase pentru întărirea ideii de colectivitate.
Membrii grupărilor teroriste de natură religioasă sunt îndemnați să utilizeze
toate mijloacele de luptă, fără compromisuri faţă de scopurile propuse, în scopul
perceperii luptei ca un război dus pe toate planurile, justiﬁcării nivelului şi intensității
violenţei, promovării schimbării şi pregătirii alternativei. Răzbunarea împotriva
surselor necazurilor ampliﬁcă sentimentul de putere bazat pe strategia anonimatului.
O caracteristică esenţială inoculată membrilor grupărilor teroriste de natură
religioasă o constituie absența constrângerilor morale. Violența este justiﬁcată
prin nevoia de apărare a credinței şi a comunităţii, ceea ce presupune lupta totală,
preponderența tinerilor ca recruți, schimbările de generație în cadrul mișcărilor,
precum şi experienţa închisorii şi a persecuțiilor. Martiriul este susținut ca „ultimă şi
beneﬁcă soluţie“.
Mecanismele terorismului radical religios sunt direct controlate de vârfurile
ierarhiei clericale care „binecuvântează“ faptele. Aceste grupări sunt relativ lipsite
de constrângeri în privinta nivelului şi intensității violenţei, dar există anumite
mecanisme ce reglează mijloacele, metodele şi coordonarea temporală. Spre
exemplu, violența este corelată cu obiective tactice şi ideologice: folosirea unui
anume modus operandi care minimalizează eșecul şi maximizează posibilitatea
obţinerii succesului; constrângerea suportată din partea mecanismelor de justiﬁcare
religioasă (civilii); teama apariției reacţiei imediate din partea membrilor grupurilor
proprii şi a forţelor militare sau de securitate; disponibilitatea şi posibilitatea folosirii
armelor mici, uşoare şi a dispozitivelor explozive improvizate.
Noile tendințe privind terorismul de natură religioasă se referă, în principal,
la ridicarea gradului de cooperare şi ﬂuidizare la nivel tactic între grupările teroriste,
interoperabilitate între teroriști, mișcările de gherilă şi activitățile „fără utilizarea
armelor“, privatizarea terorismului, creşterea rolului Diasporei, creşterea rolului
„tehno-terorismului“ şi creşterea mortalității prin posibilitatea utilizării armelor de
nimicire în masă. Terorismul de natură religioasă are tendinţa să crească în volum,
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letalitate şi complexitate.
Cooperarea la nivel tactic între grupările teroriste se materializează în mișcarea
promovată de structurile ierarhice pentru descentralizare şi slăbirea legăturilor
pe orizontală şi întărirea contactelor bilaterale (cazul relaţiilor dintre Hamas şi
Hizb’allah), precum şi prin complicarea posibilității de determinare a tipului şi
nivelului de violenţă prin faptul că grupările trec peste speciﬁcul operațiunilor
desfășurate în acea țară.
Privatizarea terorismului, legată în special de numele lui Ossama Bin Laden
se bazează pe o ﬁnanţare bună, care nu este conectată din punct de vedere operaţional
la un context naţional şi imprevizibil. Privatizarea terorismului reprezintă „valul
viitorului“, deoarece agenda ideologică nu este irațională şi acordă suport logistic
„mercenarilor“ simpatizanți ai islamului, accentuându-se, astfel, diﬁcultățile în
identiﬁcarea, urmărirea şi contracararea mișcărilor teroriste organizate în rețele.
Rolul Diasporei rezidă în potențialul acesteia de a susține şi de a alimenta
conﬂictele, de a servi ca refugiu şi sursă pentru noii recruți şi de a asigura suport
ﬁnanciar auxiliar. Din această ultimă perspectivă, Diaspora deține relații conectate
crimei organizate (cultivarea şi traﬁcul de droguri, falsiﬁcarea de bani etc.), prin care
poate asigura o vastă platformă de propagandă sau facilita existenţa rețelelor de traﬁc
cu arme. În ciuda succeselor contrateroriste din zonele de conﬂict, Diaspora asigură
un sprijin foarte mare pentru grupările teroriste de natură religioasă.
„Tehno-terorismul“ asigură grupărilor de natură religioasă capacități ofensive
şi defensive, respectiv manuale pentru fabricarea bombelor şi „războiul prin
calculator“, informaţii asupra ţintelor şi sprijin organizatoric, ampliﬁcă potenţialul
psihic pentru ducerea luptei şi asigură legitimitate grupărilor şi acţiunilor acestora.
În plus, „tehno-terorismul“ este legat direct de operaționalizarea sistemului C3
(comandă, control, comunicații), prin realizarea de comunicații relativ sigure între
elementele (celulele) teroriste, implementarea de rețele de calculatoare între grupări
şi asigurarea mijloacelor auxiliare pentru strângerea de fonduri.
Pe bună dreptate, Hans Blix, fostul inspector pentru dezarmarea Irakului,
spunea că „fără Saddam, lumea e mai bună, dar nu este mai sigură“, declarând că
„războiul din Irak a stimulat terorismul“8.
În acelaşi context, raportul anual al Institutului Internaţional de Studii Strategice
(IISS) de la Londra, dat publicității, în octombrie 2004, aﬁrma că intervenția militară
în Irak a crescut riscul atacurilor teroriste împotriva statelor occidentale, luând în
considerare efectele războiului9. Concluzia IISS este că, pe termen scurt, recrutările
din rândul arabilor în vederea susținerii Jihad-ului vor lua amploare, iar rețeaua AlQaeda va ﬁ şi mai motivată pentru desfășurarea de operațiuni teroriste. Măsurile luate
de către statele occidentale în ceea ce priveşte posibilele atacuri teroriste au condus la
prevenirea acestora, cu excepția atentatelor de la Madrid din 11 martie 2004. Dar nu
8
9

Ziua, 14 octombrie 2004, p. 5.
Adevărul, 21 octombrie 2004, p. 8.
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acelaşi lucru se poate spune despre situaţia din Indonezia, Pakistan, Arabia Saudită
sau Kenya, unde s-au dezvoltat adevărate rețele locale de terorism, aﬂate, conform
experților în domeniu, sub comanda Al-Qaeda. Şi toate acestea, susține raportul IISS,
cu costuri reduse pentru terorişti: circa 500 000 de dolari pentru atentatele de la 11
septembrie 2001 şi 35 000 de euro pentru cele din insula indoneziană Bali10.
Lumea arabă şi musulmană a avut întotdeauna diﬁcultăți în a-şi exprima
nemulțumirile sau greutățile în fața întregii lumi. Pe lângă faptul că actele teroriste
sunt inumane şi, deci, adânc condamnabile din punct de vedere moral şi uman, ele
îngreunează şi mai mult această comunicare, ceea ce reprezintă un motiv în plus
pentru ca musulmanii să lupte cu toate mijloacele pașnice împotriva oricărei forme de
terorism şi a inițiatorilor ei. Alternativa este ca o minoritate de extremiști să dicteze
cetățenilor obișnuiți, care constituie majoritatea, că existenţa lor va ﬁ subminată,
reputațiile le vor ﬁ pângărite, şi, mai mult decât atât, viaţa lor şi a copiilor lor va ﬁ
pusă în pericol.
În concluzie, avem de-a face cu două tipuri de conﬂicte. Conﬂictele ce au
pornit din interiorul regiunii (indiferent de faptul că au pornit ca urmare a perceperii
unei amenințări din exterior, sau nu) şi s-au extins sau nu în afara ei, au avut la bază
religia. Fie că este vorba despre atacuri teroriste sau alte forme de luptă în numele
Islamului, însumate sub denumirea de Jihad, sau de conﬂicte intra regionale între
musulmanii sunniți şi cei șiiți, toate aceste conﬂicte s-au desfășurat pe considerente
religioase. Islamul are deci o putere imensă asupra tuturor tipurilor de acţiune ale
statelor din Orientul Mijlociu şi, chiar dacă nu se poate spune că religia islamică
permite sau susține în vreun fel terorismul, iar actele teroriste săvârșite de organizaţii
musulmane (Jihadul Islamic, Al-Qaeda sau multitudinea de astfel de organizaţii
palestiniene), sunt numai atât – acte teroriste – , cei ce le revendică o fac totuşi în
numele religiei.
Cel de-al doilea tip de conﬂicte se referă la cele susținute sau chiar pornite din
exterior, şi care au ca miză (şi cauză) petrolul. Acum, după războiul din Irak, şi având
în vedere prezenţa americanilor în regiune, este probabil ca acest tip de conﬂicte
să scadă în intensitate şi frecvență. Însă tot din aceste considerente, este posibil ca
primul tip de conﬂicte să-şi mărească probabilitatea de apariție.
Este deci necesară o cunoaştere profundă a stilului de viaţă, a tradițiilor şi
valorilor islamice, pentru a evita orice tip de acţiune care ar putea constitui amenințări
la adresa acestora, mai ales având în vedere faptul că, în Orientul Mijlociu şi în
orice parte a lumii musulmane, Islamul nu este numai o coordonată a existenţei, ci
existenţa însăşi, cu modele şi principii clare, ce nu pot ﬁ încălcate, chiar dacă, din
afară, par numai aspecte minore.

10

Ibidem.
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OSINT FROM BIRTH TO
PROFESSIONALIZATION
Marius SEBE1

Abstract
Expanding access to real-time information obtained from open sources
- Open Source Intelligence, led to what was called “the OSINT revolution”
with signiﬁcant impact on intelligence, and national security policy.
Though some experts might not share this opinion, it is our belief that
OSINT has produced a revolution in the ﬁeld of intelligence in the last two
decades. Intelligence agencies across the world are turning nowadays to
OSINT for the additional breadth and depth of information that it promises to
deliver and in this paper we will try to analyze each of these in detail.
In Romania, the evolution of OSINT has been slower than elsewhere
(Western intelligence communities) with the implementation of dedicated
systems inside intelligence organizations being made at a slow to medium
pace during the last two decades.
The ﬁrst step towards achieving this goal was made through the training
of intelligence experts in an attempt to develop professional Open Source
Intelligence capabilities. This was followed by efforts to identify and implement
best methods, practices, challenges and tools available in the OSINT domain.
Keywords: intelligence, open source intelligence, evolution, transformation,
education, training
Introduction
he role of OSINT in organizations has grown exponentially in recent years,
resulting in the development of specialized segments of information from
open sources by intelligence services as well as by those private companies, where
business managers acknowledged the need for effective management of information.
Such developments have led to a gradual transformation of the traditional concepts

T
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of intelligence, and a deﬁnition of new policy frameworks for national security
structures.
Nowadays, there are clearly deﬁned structures within intelligence services
that are responsible with covering the whole process of open source intelligence.
The concept of open source intelligence is an attribute of the need for
communication, speciﬁcally public communication. It began to emerge as a feature
of modern society, as a result of the globalization of information. Today, Open
Source Intelligence (OSINT) “makes up approximately 80-90 percent of the total
information needed to produce an analysis or assessment of the situation”2.
Short history
The beginning
To better understand today’s OSINT it is useful and necessary to know the
historical context in which OSINT has emerged and developed.
According to Florian Schaurer, the history of “more or less methodically exploiting openly available and legally accessible information reaches back to the
very emergence of intelligence as an instrument for gathering relevant information
to support a government’s decisions and actions with regards to national security
and defence”3.
The relevance of open source has been highlighted even before it was called
OSINT. The 19th century is a historical period characterized by important political,
ideological and cultural phenomena. Military conﬂicts have not only devastated
Europe, but they also encouraged scientiﬁc research and exploration in the
intelligence ﬁeld.
A renowned specialist of the history of intelligence, Shlomo Shpiro, recounts
an episode revealing the ambiguous interaction between open source (‘open media’)
and business intelligence (‘secret intelligence’), which manifested itself for the ﬁrst
time in the international arena in 1898, when the German Emperor Wilhelm II visited
the Orient.
In this episode an important role was played by the German Secret Police
(Geheime Feldpolizei), created after the failed attempt by Bismarck in 1866,
and led by Dr. Wilhelm Stieber. This body was created to protect the monarchy
by monitoring the German press, perceived as a potential political threat and then
providing information independent of the General Staff of the Army. German experts
have found that the foreign press is a valuable source of information and can be used
as a means of propaganda.
2

Marrin, Stephen. 2011. Improving intelligence analysis: bridging the gap between scholarship and practice. Milton Park, Abingdon, Oxon [England]: Routledge.
3
Schaurer Florian and Störger Jan: ‘The Evolution of Open Source Intelligence’, OSINT Report 3/2010, ISN,
ETH Zürich, October 2010, available at: http://www.afio.com/publications/Schauer_Storger_Evo_of_OSINT_
draft_for_future_AFIO_INTEL.pdf, accessed 30 April 2014
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As a result of good international intelligence cooperation relations, the German
secret services were among the ﬁrst who acknowledged the potential of modern
media as a source of information, but also as a tool to control and avoid strategic
surprises, such as potential assassination attempts (Shpiro, 2001).
The example above can be considered illustrative as over the next century, the
technological evolutions prevented individuals, organizations and governments to
control information or reduce its volume. Today it is virtually impossible to keep a
secret. Hence, competitive advantage has shifted from those able to secretly conduct
research to those able to rapidly exploit the efforts of others, by collecting the
information available from open sources. Global competitive advantage has moved
from closed systems (secret) to open systems (Steele, 1995).
Important moments in OSINT
- The ﬁrst forms of systematic monitoring of open sources are recorded
in Europe and the US in the period preceding World War II, mostly focused on
monitoring messages of Nazi propaganda disseminated through radio broadcasts.
- The development of radio as a means of mass communication in the early
20th century led to its operation as a vehicle for propaganda. In the interwar period,
governments in Berlin, London, Moscow, Paris, Rome and Tokyo have competed in
the propaganda, using national radio to disseminate their ofﬁcial positions in several
languages in order to inﬂuence public opinion external (Mercado, 2001)4.
- 1935: The US Government asked Sherman Kent to initiate a project that
targeted integration of open source intelligence. He was asked to set up a national
agency for intelligence. In his project, Sherman Kent has started a process that was
later considered a landmark of modern developments in open source5.
- In Europe, France was among the ﬁrst to systematic monitor German
radio broadcasts on shortwave in 1935 in Switzerland in the attempt to stop Nazi
propaganda from reaching the public.
- 1939: The British government asked the British Broadcasting Corporation
(BBC) to launch a civilian and later commercial service scrutinizing foreign print
journalism and radio broadcasting with its Digest of Foreign Broadcasts, now known
as BBC Monitoring. By mid-1943 the BBC monitored 1.25 million broadcast words
daily6.
In the US, the ﬁrst systematic attempt to study the broadcasting of foreign
radio stations was conducted by Princeton University within a project entitled
4

Mercado Stephen C., Sailing the Sea of OSINT in the Information Age , A Venerable Source in a New Era https://
www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol48no3/article05.
html, accessed 30 April 2014
5
http://www.sri.ro/upload/GSebe.pdf, accessed 30 April 2014
6
Schaurer Florian and Störger Jan: ‘The Evolution of Open Source Intelligence’, OSINT Report 3/2010, ISN, ETH
Zürich, October 2010, available at: http://www.afio.com/publications/Schauer_Storger_Evo_of_OSINT_draft_for_
future_AFIO_INTEL.pdf, accessed 30 April 2014
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Princeton Listening Centre which was released in November 1939 with the mission
of following foreign radio stations.
- 1941: The United States also explored the means to create and further develop a stand-alone capacity for monitoring, filtering, transcribing, translating and
archiving news items and information from foreign media sources with the establishment of the Foreign Broadcast Monitoring Service (FBMS), succeeding a respective research initiative at Princeton University.
- 1945: Sherman Kent published „Knowledge is Power”, in response to a
demand from Americans leaders regarding the necessary conditions for the American
society to become a global player.
After The Second World War with the adoption of the National Security Act
of 1947, the monitoring service under the name of Foreign Broadcast Information
Service reconstituted (FBI) became a founding member of the American intelligence
community.
- 1947: The FBMS was renamed the Foreign Broadcast Intelligence Service
(FBIS) and put under CIA supervision until 2005, when it was transformed into the
Open Source Center (OSC)7.
- In 1947 – 1948, a formal partnership was established between the BBC and
the American body that provided for a full exchange of data (Schaurer & Storger,
2010).
- In 1948 the Federal Research Division (FRD) was established.
- 1952: Vannevar Bush launched the concept “Memex”. Vannevar Bush is the
person who has probably exercised the most inﬂuence over media and open sources concepts.

In a paper he wrote at the time he imagined the creation of a virtual ofﬁce dedicated
to the collection of information from social networks, which would be dedicated
to integrated knowledge – intelligence. As at the time there were no technological
means available for sharing information between these ofﬁces, he started a project,
which later provided the technological platform for the Memex Project. For this
project, Bush co-opted in his team Stanley Clark, who provided the technological
basis for the creation of the ﬁrst Internet-type network, Darpa, integrated in the
Memex project8.
Bush, as Director of the Ofﬁce of Scientiﬁc Research and Development
supported the idea that the speciﬁc intelligence service is not different at the
conceptual level, from the process evaluation challenges of a competitive research
environment9.
Jay Hauben10 mentioned that “during the Second World War, Bush had
7
8
9
10

Ibidem, p.2
http://www.sri.ro/upload/GSebe.pdf, accessed 30 April 2014
http://www.academia.edu/4547633/curs_OSINT, accessed 30 April 2014
Bush Vannevar and Licklider JCR, Libraries of the Future 1945-1965, available at http://www.ais.org/~jrh/acn/
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directed the U.S. Ofﬁce of Science Research and Development which managed and
coordinated the war-related activities of some six thousand US scientists. As the end
of the war was coming into sight, Bush saw two problems emerging: 1) how to make
the huge volume of war time reports and research ﬁndings public and accessible
and 2) what new challenge to set for the scientists who would be ﬁnishing their war
related work”.
- 1956: China’s State Council promulgated a „1956 – 1967 Long-term Plan for
the Development of Science and Technology”, which stated the responsibility of intelligence workers to report the most recent accomplishments and trends in domestic
and foreign science in various relevant scientific and technological fields so that scientific, technological, economic and higher education departments get timely access
to the information and materials needed to facilitate the absorption of modern scientific and technological accomplishments, reduce time and manpower, avoid duplication of work and promote the development of science and technology in China. This
information work was limited at first to finding and translating foreign publications
into Chinese but this developed into a system with multiple layers of redundancy.
- 1967: During the Cold War, the FBI monitoring operations have expanded
from radio broadcasts and news agencies to all foreign media - print and radio broadcasts alike. Later, the extension of FBI’s mission was determined by the evolution
of technologies in broadcast media, and in the late 1980s it included commercial
databases, governmental publications and gray literature.
- In the 1970s, OSINT was perceived as being most useful when it was combined with other sources to create a comprehensive form of intelligence, because in
that role it acted as support for existing ideas presented by other forms of intelligence
(Davies, 2002).
- In 1974, one of the most representative products of the FBI – the Daily Reports - became available to the public, for a fee, helping to widen participation in
problem analysis important for the political interests of the U.S. (Riddel, 1992).
During the Cold War, OSINT on the USSR has evolved from playing an insignificant role to a central one as estimates in the 1950s revealed that 75-90% of
the total volume of analyses on the economics, science and geography of the Soviet
block was based on open source information.
In democratic societies, which require a certain level of transparency in the
functioning of institutions, free access to information is highly regarded. This particular feature of democratic societies has been highly speculated by the USSR and its
allies during the Cold War. Capitalizing on the freedom of the press in the US and its
acn15-2.articles/jhauben.pdf, accessed 30 April 2014
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OSINT capabilities, the Soviets managed to collect value information on the targets,
size and progress of the main U.S. military programs (Becker , 1957);
In the German Democratic Republic, STASI analyzed 1000 Western books
and magazines per month, and summarized more than 100 newspapers and 12 hours
of radio and TV broadcast daily (Schaurer and Storger , 2010).
In recent history, the contribution of open sources to decision-making in
the ﬁeld of US national security on a number of developments was crucial for
several events: the Cuban missile crisis, the uprising in Hungary (1956), invasion
Czechoslovakia (1968), changing Soviet policy in Afghanistan (1985-1989),
Yugoslav crisis (Studeman , 1992).
Nevertheless, the most important moment in the development of OSINT is
considered to be the terrorist attacks of September 11, 2011 in the US.
The real revolution produced by OSINT is signalled by two important
professionals of the ﬁeld: Robert David Steele and Stevan Dedijer.
In their work they highlighted the importance and necessity of introducing
the openness paradigm in the intelligence activity, which automatically leads to
fundamental changes and transformations both inside intelligence agencies, as well
as in competitive intelligence bodies.
Robert D. Steele11 has argued that the history of secret intelligence may be
concisely summarized in relation to three periods: Secret War, Strategic Analysis
and Smart Nation. In the article “The Importance of Open Source Intelligence to the
Military”12, Steele highlighted the role of OSINT and the advantages of information
revolution.
- “Although OSINT always has existed, the information revolution now
provides citizens, intelligence analysts, and government ofﬁcials with easy access to
an enormous volume of information, data that was gathers and manipulated at great
expense only by government agencies just a few short decades ago”.
- “Open Source Intelligence is based on information which can be obtained legally
and ethically from public sources. OSINT is both a force multiplier and resource multiplier.
It provides a practical political and military advantage which complements traditional
intelligence. Available at low cost, it cannot be ignored”.

In the 70s in Europe, Stevan Dedijer has implemented in Sweden the ﬁrst
national system of intelligence from open sources entitled the Swedish Intelligence
Network BISNES (Business Intelligence & Security Network of Sweden), as an
extensive network of communication in which reputed experts in economics
and leaders of international scope were invited to participate in sessions open
11

In the Chapter for Strategic Intelligence on OSINT available at http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/0
60818/2cba2f57c9b8d7e821da224f4ee36ca2/Chapter%20for%20Strategic%20Intelligence%20on%20OSINT,%20
Single-Spaced.doc, accessed 30 April 2014
12
Steele, D. Robert, The Importance of Open Source Intelligence to the Military, available at: http://www.oss.
net/dynamaster/file_archive/040320/fb893cded51d5ff6145f06c39a3d5094/OSS1997-02-33.pdf, accessed 30 April
2014
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communication.
Stevan Dedijer became known in the academic literature as the father of the
concept of “modern Business Intelligence” (name given by the former CIA Director
William Colby). He was also the ﬁrst to teach a course on “business / competitive
intelligence” at a European university (Lund University)13.
After reorganizing China`s open source intelligence system into its modern
form authors Huo Zhongwen and Wang Zongxiao published „Source and Methods
of Obtaining National Defense Science and Technology Intelligence”14 (1991) a
comprehensive account of China`s foreign military open source collection. The new
paradigm which the authors helped put into practice involves: targeted collection,
metrics based on customer feedback, collecting all types of media and making it
available in data base format, treating collection as a science governed by systems
theory, hiring staff with IT skills who can adapt to customer demands and planning
before spending.
Huo and Wang stated that opens source intelligence in China is library based
and that Chinese researchers are expected to look ﬁrst at foreign projects before
starting their own.
The writer Alex Kingsbury men oned that not long ago intelligence services
considered that exploita on of open source informa on just a component of
mul source analysis, its value being secondary while nowadays the importance of
OSINT is widely recognized15.
Chris Pallaris16 supported the idea that an increasing number of Western
intelligence agencies grant these sources a strategic value due to the decisional
support they oﬀer to military and poli cal factors for the research and implementa on
of na onal security policies17.
The importance of open sources was revealed as they evolved in time in
parallel with other sources of intelligence, the value of the intelligence shared giving
the mark of its importance.
In modern times, the role of open source intelligence was perceived rather as
secondary, helping to complement and conﬁrm secret sources. With the advent of
globalization, OSINT moved from the margins to the core of intelligence gathering18,
rising to a statute of a valuable and comprehensive pool of knowledge. This change
was implicit to a profound shift in the nature of the threats, which is something that
every intelligence service has to face today.
According to Mark M. Lowenthal, „OSINT now pervades all of the collection
13

Ibidem
http://www.fas.org/irp/world/china/docs/sources.html, accessed 30 April 2014
15
Kingsbury, Alex, Spy Agencies turn to newspaper, NPR, and Wikipedia for Information
16
Chris Pallaris is the Director and Principal Consultant of i-intelligence. He leads and coordinates the company’s
training and consulting activities in Switzerland and beyond/ http://www.i-intelligence.eu/about/team/
17
Pallaris, Chris, Open Source Intelligence: A strategic enabler of national security
18
Other intelligence sources are: SIGINT, IMINT, HUMINT, MASINT, and GEOINT.
14
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19

disciplines” , as gathering open source information implies overtly employing
collectors to extract raw data, ordering commercial satellite imagery, and employing
software to conduct trafﬁc analysis.
The evolution of open source information and products changed the paradigm
of openness and combined with technological advances have led to changes in
intelligence planning inside governmental organizations and private intelligence
structures.
Today, OSINT has found its place and importance with the change of paradigm
that requires a quick response and critical resilience to unpredictable, volatile and
ﬂuid developments, as they are best depicted and manifested in both traditional
and new media - that environment in which risk analysts can cast a wider net of
“constant monitoring of all relevant countries and topics - not necessarily in terms
of collection, but in terms of pulsing and change detection”20.
OSINT has become a tradecraft requiring speciﬁc skills of navigation through
vast amounts of globally interconnected information and spotting the right ones
at the right time. While for many years OSINT has been used primarily as a way
to verify and complete classiﬁed intelligence, in the past few years, as day-to-day
life became more digitized, open source intelligence took on a more active role in
signalling emerging threats.
The present
In December 1992, at the First International Symposium on Open Source
Solutions21, Admiral William Studeman attempted to explain “why intelligence
organizations are interested in unclassiﬁed information”, and simultaneously
highlighted that “intelligence has drawn broadly on open sources for many years”22.
According to Admiral William Studeman, “in the new global environment,
open sources provide much more hard, credible data about a wide range of
international political, social, and economic issues”.
At that time (1992), Admiral Studeman claimed that ”the dramatic increase
in open source material, its wide variety and its increasing value to intelligence,
demand a revolutionary change in the intelligence Community’s approach to open
source management, collection, processing and dissemination”.
”The Community lacked a unifying structure, and a coherent and consistent
19

Lowenthal, Mark M., OSINT: The State of the Art, the Artless State, in Studies in Intelligence, 45, no. 3, 2001, p. 62;
20
Schreier, Fred, Transforming Intelligence Services. Making Them Smarter, More Agile, More Effective and
More Efficient, National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports in co-operation with Geneva Centre for the Democratic Control and Armed Forces, 2010
21
*** Teaching the Giant to Dance: Contradictions and Opportunities in Open Source Within the Intelligence Community, presented by Admiral William Studeman at the First International Symposium on Open Source Solutions in
December 1992
22
Ibidem

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

255

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
set of overall requirements for the collection, processing, exploitation, and dissemination of open source information”.
Nowadays, the evolution of OSINT is closely interlinked with the developments
taking place in the ﬁeld of IT&C, being dependant on the following prerequisites:
- adaptation to the new dynamic online environment, the extension of IT
platforms, the multiplication of affordable and interoperable databases;
- establishing a connection between OSINT providers, beneﬁciaries, partners
and experts outside of the intelligence outside the intelligence ﬁeld (academic
institutions, commercial entities and research centres) in an adequate cooperative
environment;
- employing multidisciplinary teams in different projects, alongside with
constant improvements of the analytical practice.
In a society where access to information is readily available, OSINT can only
grow albeit there still are a few challenges preventing it from reaching its full potential.
Corey Velgersdyk, Senior Staff Writer at International Affairs Review noted
two of these challenges: first, “the misconception that because OSINT is derived
from unclassified sources it has no more value to a policymaker than what is found
in media”, and secondly the dependence on individual sources – “because multiple
news agencies picked up single accounts soon give the appearance of being multiple
sources”23.
The future
In the future, reality and conceptual shifts will increase the role of OSINT.
As Arthur Hulnick put it “OSINT was seen as unnecessary to national intelligence
due to […] the low reliability of sources arising from the misinformation, secret
messages, disinformation, and nonsense content of OSINT sources, the OSINT
when properly used is believed to be as crucial as the most secretive and expensive
aspects of intelligence collection […] In the end […] most signiﬁcant is the system’s
ability to give sound judgments to decision makers”.24
In 1998, Mark Lowenthal saw OSINT as “under-appreciated” and
“underutilized”25 Regardless of the past and still present bias against OSINT, it
makes up a large portion of intelligence.
23

Velgersdyk, Corey. The Future of Open Source Intelligence, International Affairs Review, available at: http://
www.iar-gwu.org/node/253, accessed 30 April 2014
24
Hulnick Arthur S., “The Dilemma of Open Sources Intelligence: Is OSINT Really Intelligence?,” The Oxford
Handbook of National Security Intelligence (U.S.A.: Oxford University Press, March 2010), 229-241, available at: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195375886.001.0001/oxfordhb9780195375886-e-0014, accessed 30 April 2014
25
Lowenthal Mark M., “Open Source Intelligence: New Myths, New Realities, Defense Daily Network Special
Reports, 4, available at http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040319/ca06aacb07e5cb9f25f21babf7ef2bf0/OSS1999-P1-08.pdf, accessed 30 April 2014
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New technologies bring a new dimension into the discussion about the OSINT
value because they: enable cyberspace to absorb more and more aspects of society;
reshape the manner in which society and its actors operate; reshape the infosphere;
The evolution of cyberspace and the newly available technologies empower
people to find, create, and make publicly available a massive quantity of open source
information, which in its turn shapes reality. Most of that information may have no
intelligence value but much of it can, if properly handled, become OSINT.26
New technologies can improve the quality, efﬁciency, and performance of
training programs dedicated to intelligence analysts through the use of in-class and
on-line educational instruments and applications.
Intelligence analysts face the time-consuming and crucial task of manually
analyzing huge piles of complex multisource data. To enhance the abilities and
performance of analysts there is a need for new means to receive, correlate, analyze,
and disseminate information.
The intelligence communities must foster the growth of OSINT in order to
make better use of its great potential. In the future, empowered by technology and
capitalizing on collaborative instruments, OSINT will see an increased inclusion
in all-source intelligence products, becoming a valuable resource for policymakers.
OSINT in Romania
OSINT has witnessed a better development in Romania, in the last decade,
as the use of intelligence collaborative instruments have resulted in a signiﬁcant
increase in the share of activities/projects outsourced, developed by members of the
national intelligence community in partnership with academic institutions.
When it comes to training and education in the ﬁeld of OSINT, we witness
an increase in the number of programs designed to adapt the needs of intelligence
agencies to the evolving security environment, which more and more relies on
globalization and openness.
Employing an interdisciplinary approach and having access to valuable
expertise as a result of academic partnerships offers the advantage of introducing
multiple angles in OSINT analyses and capitalizing on various levels, especially in
what concerns the methodologies used.
For this purpose, the contact with experts coming from various ﬁelds sociology, psychology, economy, religion - is particularly helpful in terms of
providing an opportunity to intelligence analysts to have a more complete perspective
on segments / areas / issues of interest.
Subsequently, the use of OSINT by intelligence services of NATO and EU
26

Wheeler Douglas, “Intelligence between the World Wars, 1919 - 1939.’ A World Made Safe for Deaths of Democracy.’“ The Intelligencer, Journal of U.S. Intelligence Studies (2012): 1, available at: http://www.afio.com/
publications/WHEELER%20Douglas%20Intelligence%20Between%20the%20War%201919%201939%20from%20
AFIO%20INTEL_SPRGSUM2013_Vol20_No1_FINAL.pdf, accessed 30 April 2014
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Member States tends to become one of the key ways to support strategic decisions.
The ﬁrst steps in the ﬁeld of in OSINT in Romania were made in the 90s by the
Military Intelligence Directorate. After several years of studying OSINT and after
starting a doctoral thesis in 1997, the author of this article made in 1998 the proposal
of establishing the ﬁrst OSINT Ofﬁce within the Military Intelligence Directorate.
Ten years later at the initiative of George C. Maior, Romanian Intelligence
Service - SRI has established a structure entitled the Open Source Centre. In
2008 in my capacity as knowledge sponsor of this new structure, we launched a
new OSINT concept in order to transform and develop an Open Source Centre by
reuniting existent structures in order to ensure the efﬁcient collection and processing
of information derived from domestic and foreign sources relevant for Romanian
national security and to proactively identify and analyze strategic challenges and
opportunities in order to actively promote Romanian national interests.
Even if open source cannot substitute information from secret sources it
provides essential support for decision makers on two major dimensions:
- Supporting the research required by the operational level;
- Developing strategic analysis on evolving trends concerning the wide array
of threats and risks to the medium and long term interests and values of the Romanian
state and society.
Education in the ﬁeld of Open Source Intelligence is a process currently
undergoing transformation. Traditionally, inside Romanian intelligence structures
the focus was laid on identifying the most suitable manner in which to improve
those elements shaping the framework in which the educational process takes places:
learning subject, supporter and initiator.
The intelligence culture and its different branches, as well as the often artiﬁcial
and restrictive preservation of some mentalities and beliefs gives birth to a large
number of challenges, overall impairing the educational and training process.
By extension, it is difﬁcult for educational programs in the ﬁeld of national
security to rise in a short time to the quality standards set out by NATO and the EU.
Nevertheless, there have been several initiatives in this ﬁeld, such as the initiative of
the author of this article, he introduced for the ﬁrst time in the academic Romanian
curricula the intelligence realm starting with an initial course held during 1997-2000,
entitled Open Source Intelligence Analysis, when he was an associate professor at
the Faculty of Political Science, Bucharest University, Department of International
Relations, and the Masteral Program in “Intelligence Analysis” started in 2008 by
the Faculty of Sociology of the University of Bucharest in partnership with the
Romanian Intelligence Service, a project designed to contribute to the creation of
a highly qualiﬁed body of experts in intelligence analysis, with OSINT playing a
signiﬁcant part in their training.
The importance of such courses is twofold. On one hand their contribute to
the process of academic outreach by strengthening the link between education and
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research through the inclusion of different actors (state institutions, civil society
and the private sector) in the training process. Secondly, it enables a more coherent
inclusion of academic actors in the education and training of specialists in open
source intelligence.
This initiative joins the already in-place Master program provided by the
National Intelligence Academy “Mihai Viteazul” dedicated to the civil society,
training specialists in the following ﬁelds: management of education for the security
culture, management of information security and management of intelligence for the
prevention and countering of terrorism.
The focus of these academic programs provided by the Academy is to acquaint
students, future members of the intelligence community, with how information from
open sources and collaborative instruments are essential for the development of
complex and relevant intelligence products.

Conclusions
Though open source information has been accessible to intelligence experts
for decades, it was the transition to the Knowledge Society which has reshaped the
manner in which intelligence collection and analysis is perceived and implemented.
The traditional attributes of intelligence – secret and open – are challenged by the
new cyber environment as secrets and knowledge restrictions no longer provide the
desired competitive advantage. Quite the contrary, in the new logic of cybernetics is
its openness and ﬂexibility which have become the keys to success27.
The fundamental changes of the security environment have prompted a
reorientation of intelligence research to identifying the best formula for exploiting
the existing potential of intelligence organizations. As the rules of the game have
changed together with the typology of conﬂicts it soon became clear that competitive
advantage in the Information Age can only be achieved by relying on cybernetics and
information theory laws and not on the laws of physics and mass, though we should
never underestimate the relevance of employing an interdisciplinary approach.
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STATUL ISLAMIC – O NOUĂ
AMENINȚARE LA ÎNCEPUT
DE SECOL?!
Gheorghe VĂDUVA
Abstract
Statul Islamic actual și Statul Islamic de odinioară nu reprezintă unul
și același lucru. Statul Islamic de odinioară, care a durat, după unii, 1302 de
ani (din anul 622 până în anul 1924) reprezintă o succesiune de organizări,
reorganizări și realizări ale lumii musulmane dominată de Șaria, de-a lungul
a peste 1300 de ani. Statul Islamic actual, cel care s-a constituit recent, sub
denumirea de Statul Islamic din Irak și Levant, cuprinzând adică o parte din
teritoriile din Irak și Siria, este o organizație extrem de violentă, constituită pe
marile vulnerabilități ale Irakului și Siriei, care, spre deosebire de Al-Qaeda,
are vocație regională, urmărind să creeze un stat puternic bazat pe Șaria.
Pentru aceasta nu se sﬁește să folosească orice procedeu, inclusiv acțiuni
teroriste împtriva celor care nu sunt musulmani, dar și împotriva musulmanilor
care se opune planurile sale. Fanatism, combatanți foarte bine plătiți, șantaj,
presiuni, acțiuni abile, crime, în numele unor ambiții anacronice și extrem de
periculoase.
Cuvinte-cheie: stat, islamic, Jihad, Irak, Siria, Levant, provocare, Șaria, război
L’ETAT ISLAMIQUEN – UNE NOUVELLE MENACE AU DEBUT DU
SIECLE ?
Résumé
L’Etat Islamique actuel et L’Etat Islamique d’autre fois ne represente
pas l’une et la meme chose. L’Etat Islamique d’autre fois, qui a duree, après les
unes, 1302 années (de 622 au 1924) représente une succession d’organisations,
réorganisations et réalisations du monde musulmane, domine de Charia, au
long a plus de 1300 d’années. L’Etat Islamique actuel, ce qui s’est récent
constitué sous le nom d’Etat Islamique de l’Irak et de la Levant, en envahir
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une partie de territoires de l’Irak et de Syrie, est une organisation extrêmement
violente, édiﬁé sur les grandes vulnérabilités de l’Irak et de Syrie, qui, a la
différence d’Al Qaeda, a une vocation régionale, en suivant de créer un Etat
puissant basé sur Charia. Pour ça, on n’hésite pas d’utiliser n’importe quel
procédée, y compris des actions terroristes contre lesquels qui ne sont pas
des musulmans, mais aussi contre les musulmans qui s’opposent à ses plans.
Fanatisme, des combattants très bien rétribués, chantage, des pressions,
des actions habillées, des crimes, au nom des ambitions anachroniques et
extrêmement dangereuses.
Mots-clefs : Etat, islamique, Djihad, Irak, Syrie, Levant, provocation, Charia,
guerre
Statul Islamic (Califatul)

S

tatul Islamic (SI) este considerat, de către cei care îl justiﬁcă și îl susțin, a
ﬁ o obligație divină. Aceasta a fost formulată pentru prima oară de Profet
(SAAWS) în anul 622 și a fost abolită în 1924. Durata acestui stat a fost, deci, de
1302 ani (albadil.edaama.org). Acest tip de stat este deﬁnit ca „ﬁind entitatea care
dispune de puterea de a aplica în teritoriile sale și de a difuza în exterior concepțiile
islamice, normele și convingerile sale.”1
Concepțiile fundamentale ale islamului sunt de natură ideologică și poartă
numele de `aquida. Al `aquida se aﬂă la baza sistemului islamic, a normelor sale și a
civilizației sale. Al `aquida este unicul fundament al legilor Statului Islamic. Islamul
este, de asemenea, sursa principală pentru legislația acestui tip de stat.
Criteriile pe baza cărora se deﬁnește Statul Islamic sunt următoarele:
1. Suveranitatea revine Șariei, ceea ce înseamnă că nici conducătorii, nici
Umma n-au dreptul să inventeze legi pentru a organiza raporturile între oameni;
2. Puterea aparține lui Umma, statul ﬁind substitutul lui Umma; ca atare, în
Islam, cel mai înalt post în Stat nu poate aparține decât celui investit;
3. Umma trebuie să aleagă un singur Calif pentru a o conduce; această
obligație nu este îndeplinită nicăieri, întrucât toți conducătorii celor 50 de „state”
ale lumii musulmane țin cu dinții de tronul lor și nu aspiră niciunul să reprezinte
Umma. Deci Statul Islamic nu trebuie să ﬁe asociat niciunei națiuni precise sau unui
popor anume. Statul Islamic nu adoptă nicio școală de gândire islamică (madhab)
în detrimentul altei școli sau altor cercetări ale Mujahedinilor. Statul Islamic nu este
nici arab, nici persan, nici pakistanez, nici afgan, nici saudit, nici hanaﬁ, nici chaﬁ’i,
nici jaafari. El este un stat în serviciul musulmanilor din lumea întreagă și cetățenilor
non-musulmani;
<?>

Definition et Hisoire de l’Etat Islamique, http://albadil.edaama.org/pdf/historique.pdf
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4. Doar Califul adoptă ijtihads (cercetări islamice) care devin legi în vigoare.
Niciunul dintre conducătorii statelor musulmane nu se pot referi la ijtihades, chiar
dacă ei pretind aceasta uneori.
O altă regulă importantă ar ﬁ aceea că securitatea interioară împotriva
pericolelor care vin de la alte națiuni trebuie să ﬁe garantată de Statul Islamic și nu de
puteri non-islamice, cum ar, de exemplu, ONU, o organizația regională sau o alianță.
Statul care îndeplinește toate aceste reguli, puterea aﬂându-se în mâinile
musulmanilor (sistemul puterii, politica externă, sistemele economice și sociale,
legile penale, tranzacțiile, cultul, educația și justiția sunt islamice în fundamente și
în detalii) și când statul este în serviciul tuturor Musulmanilor și tuturor cetățenilor,
atunci acest stat este realmente Stat Islamic.
Pilonii Statului Islamic sunt, potrivit autorului articolului citat 2, următorii:
1. Un calif pentru toți musulmanii care aplică legile Islamului bazându-se pe
cercetări legale;
2. Asistentul delegat (tafwed) al Califului, însărcinat să asiste Califul în
adoptarea legilor și în afacerile de stat;
3. Asistentul executiv (tanﬁd) însărcinat cu aplicarea ordinelor Califului;
4. Comandantul Jihadului (pentru afaceri externe, militare, de securitate
interioară și a industriei);
5. Guvernatorii provinciilor, desemnați de Calif pentru a gestiona afacerile
musulmanilor în provinciile respective;
6. Judecători;
7. Servicii administrative;
8. Majlis a-Chura (Majlis al Umma) pentru a dezbate anumite probleme, pentru
a propune măsuri potențiale și pentru a discuta legile în tabăra lui Mubah (permis);
Statul Islamic, susțin acest autor, a fost creat la Medine (622-632) de către
Profetul Mohamed (SAAWS). A fost misiunea inițială a Profetului lui Allah, în luna
Ramadanului 610 pe muntele Hira. Îngerul Jibril a apărut în fața mesagerului lui Allah
(SWT) și a ordonat: „Citește în numele Domnului tău care a creat… [S96:V1-5].
În următorii 13 ani, în jurul lui s-au grupat mai mulți oameni pe care i-a unit
prin wahi (revelație) și i-a pregătit pentru o luptă ideologică împotriva concepțiilor,
credințelor și practicilor non-islamiste (ignoranța ante-islamică). Rezultatul acestei
lupte a fost crearea Statului Islamic la Medine în anul 622.
Arealul acestui stat a crescut mereu, înglobând întreaga peninsulă arabică.
Acest stat s-a extins datorită modului islamic de viață văzut la Medina și aplicat
riguros. La moartea profetului lui Allah (SWT) acest stat cuprinde șapte milioane de
musulmani, deși, în primii 13 ani din perioada de construire a acestui stat, au aderat
doar câteva sute.
2

Ibidem, p. 3
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În următorii zece ani, datorită sistemului aplicat de Statul Islamic care a difuzat
ideologia islamică prin predici și jihad, milioane de oameni s-au convertit la Islam.
Primele patru califate (632-661) care au s-au succedat (632-634 Abu Bakr,
634-644 ‘Umar, 644-656 ‘Uthman, 656-661 ‘Ali) au urmat cu rigurozitate calea
Profetului (SAAWS), fapt pentru care, încă din timpul vieții, știau că vor ajunge în
paradis. De aceea, ei au fost supranumiți „Caliﬁi Rashidun”. Islamul s-a propagat
cu mare viteză în acest timp, iar Imperiul Persan și cel Bizantin au fost învinse de
armata islamică.
Califatul Omiazilor, (‘Ummayade 661-750), care a urmat acestora (661-680
Mu’awiyah 680-683 Yazid, 683-684 Mu’awiyah II, 685-705 ‘Abdul Malik, 705715 Al-Walid, 715-717 Sulayman, 717-720 ‘Umar Ibnou AbdelAziz, 720-724 Yazid
II, 724-743 Hicham, 743-744 Al-Walid II, 744 Yazid III, 744 Ibrahim, 744-750
Marwan), se caracterizează prin expansiunea în continuare a Statului Islamic, chiar
dacă, în această perioadă, a fost condus de familia Ummayah-ilor. Statul islamic
s-a extins de la Atlantic, prin Pirinei și Nordul Africii, până la frontierele chineze,
cuprinzând și o parte însemnată din Asia Centrală. Cu toate acestea, tratamentul foarte
sever al cetățenilor și corupția din sânul familiei Omiazilor au generat nemulțumiri
sociale. S-au succedat mai multe mișcări sociale care au dus la dominația Abasizilor.
Aceștia au decimat toată familia Omiazilor, cu excepția lui ‘Abd ar-Rahman, care s-a
refugiat în Spania unde a restabilit o putere rivală în 756.
Califatul Abasizilor (750-1517), coborâtori din Abas, unchiul lui Mahomed, au
strămutat capitala Statului Islamic de la Damasc (Siria) la Bagdad (Irak), unde s-au
succedat 38 de caliﬁ (750-754 Al-Saffah, 754-775 Al-Mansur, 775-785 Al-Mahdi,
785-786 Al-Hadi, 786-809 Al-Rashid, 809-813 Al-Amin, 813-833 Al-Ma’mun,
833-842 Al-Mu’tasim, 842-847 Al-Wathiq, 847-861 Al-Mutawakkil, 861-862 AlMuntasir, 862-866 Al-Musla’in, 866-869 Al-Mu’tazz, 869-870 Al-Muhtadi, 870-892
Al-Mu’tamid, 892-902 Al-Mu’tadid, 902-908 Al-Muklaﬁ, 908-932 Al-Muqtadir,
932-934 Al-Qahir, 934-940 Al-Radi, 940-944 Al-Muttaqi, 944-946 Al-Mustaqﬁ,
946-974 Al-Muti, 991-1031 Al-Qadir, 1031-1075 Al-Qa’im, 1075-1094 Al-Muqtadi,
1094-1118 Al-Mustazhir, 1118-1135 Al-Mustarshid, 1135-1136 Al-Rashid, 11361160 Al-Muqtaﬁ, 1160-1170 Al-Mustanjid, 1170-1180 Al-Mustadi’, 1180-1225
Al-Nasir, 1225-1226 Al-Zahir, 1226-1242 Al-Mustansir, 1242-1258 Al-Musta’sim,
1258-1260 Al-Qutuz, 1260-1261 Al-Bandqadaria), iar în 1263 această capitală s-a
instalat la Cairo (Egipt), unde s-au instalat, pe rând, 18 caliﬁ (1261 Al-Mustansir,
1261-1302 Al-Hakim, 1302-1340 Al-Mustakﬁ, 1340-1341 Al-Wathiq, 1341-1352
Al-Hakim, 1352-1361 Al-Mua’tadhid, 1361-1383 Al-Mutawakkil, 1383-1386 AlWathiq, 1386-1389 Zakaria Ibrahim, 1389-1406 Al-Mutawakkil, 1406-1414 AlMusta’in, 1414-1441 Al-Mua’tadhid, 1441-1451 Al-Mustakﬁ, 1451-1455 Al-Qa’im,
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1455-1479 AI-Mustanjid, 1479-1497 Al-Mutawakkil, 1497-1515 Al-Sabr, 15151517 Al-Mutawakkil).3
Această dinastie a pus un accent deosebit pe cunoaștere. În perioada respectivă,
cum bine se știe, în această parte a lumii, s-au realizat progrese imense în domeniul
medicinei, în matematică, în științele naturii, în urbanism. Pe vremea aceea, inclusiv
unii regi din Europa își trimiteau copii la studii la școlile din această lume, întrucât
musulmanii din acele vremuri realizaseră progrese imense. Astăzi, musulmanii nu
mai sunt atât de avansați, ci, dimpotrivă, ei studiază propria lor religie în instituții
occidentale. „Această stare arată cât de jos am căzut, după ce am încetat să mai
aplicăm Islamul”4 spune autorul rândurilor citate.
Diﬁcultățile interne din timpul Abasizilor au creat condiții pentru pierderea
Bagdadului, când al-Musta’sim a fost ucis de către mongoli. Atunci, unchiul acestuia
s-a refugiat la Cairo, unde a prelungit califatul Abasizilor până în 1517. Apoi centrul
Califatului a fost transferat la Istanbul, în Turcia. Califatul își pierduse forța și
coeziunea sa interioară, sub presiunea diferitelor grupuri care se inspirau din ﬁlosoﬁa
greacă, indiană și persană, din lucrări traduse de către musulmani. Progresele au
încetat, Umma s-a angajat pe un drum inert și steril.
Califatul Otoman (1517-1924) este ultimul din acest drum complex, din această
bătălie care, iată, spune autorul, a fost pierdută după Primul Război Mondial, după ce,
sub Suleiman Magniﬁcul, Califatul ‘Uthmaniya a atins apogeul său. Caliﬁi otomani
(1517-1520 Salim I, 1520-1566 Sulayman I, 1566-1574 Salim II, 1574-1595 Murad
III, 1595-1603 Muhammad III, 1603-1617 Ahmad I, 1617-1618 Mustafa I, 1618162’2 ‘Uthman II, 1622-1623 Mustafa, 1623-1640 Murad IV, 1640-1648 Ibrahim,
1648-1687 Muhammad IV, 1687-1691 Sulayman II, 1691-1695 Ahmad II, 16951703 Mustafa II, 1703-1730 Ahmad III, 1730-1754 Mahmud I, 1754-1757 ‘Uthman
III, 1757-1774 Mustafa III, 1774-1789 Abd al-Hamid I, 1789-1807 Salim III, 18071808 Mustafa IV, 1808-1839 Mahmud II, 1839-1861 ‘Abd al-Majid I, 1861-1876
‘Abd al-’Aziz, 1876 Murad IV, 1876-1909 ‘Abdul Hamid II, 1909-1918 Muhammad
V, 1918-1924 Muhammad VI) au fost ultima glorie a Statului Islamic, pentru ca, tot
Turcia, sub Ataturk, să încline steagul, sub presiunea civilizației occidentale, către
statul laic.
Europa, întrucât nu avea capacitatea de a combate Statul Islamic, a aprins în
rândul comunităților, ﬂacăra naționalismului, pentru a distruge Califatul din interior.
În acest fel, ei au reușit să transforme arabii și turcii, din frați, în inamici, numeroase
regiuni din Califat ﬁind sub controlul agenților britanici și francezi, iar în 1924,
efortul conjugat al francezilor și britanicilor a dus la ﬁnalul acestui Stat Islamic foarte
slab. Arhivele din Turcia, Irak și Egipt arată, totuși că, până în 1924, Statul Islamic
a continuat să existe, aceste documente nefăcând referire decât la Coran și la Sunna.
3
4

Ibidem, p. 7
Ibidem, pp. 7-8
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Actualitatea SI
Statul islamic în Irak și la Levant (SIIL), adică cel care încearcă să renască
sau să refacă gloria de odinioară, de 13 secole a celui care a luat sfârșit în 1924, este,
de fapt, o organizație jihadistă care, proﬁtând de haosul din Siria și de situația din
Irak, și-a extins aria, puterea și inﬂuența. Sprijinindu-se pe triburile sunnite, această
organizație a reușit deja să controleze orașul Mossul, al doilea oraș ca mărime din
Irak, apoi și orașul Tikrit, ﬁeful de odinioară al lui Saddam Hussein, situat la 160 de
kilometri de Bagdad.5
Numele de „Stat Islamic” și l-a luat la 29 iunie, iar la Mossul a proclamat
un califat, calif ﬁind Abou Bakr al-Baghdadi, care controlează un teritoriu vast, de
mărimea Belgiei6, de o parte și de alta a graniței dintre Irak și Siria. Formațiunile
jihadiste ale SIIL continuă acțiunile lor ofensive, în numele principiilor pe care le
propagă, răzbunându-l parcă pe Saddam Hussein, și acționând împotriva tuturor
celor care nu sunt musulmani sunniți și a celor care nu respectă Șaria7.
Această organizație l-a decapitat, în văzul lumii, pe jurnalistul James Foley,
devenind cea mai periculoasă organizație teroristă, ce pare să depășească în cruzime
și intensitate Al Qaeda, deși nu se poate mândri cu o „realizare” de tipul celei de la 11
septembrie 2001, când au fost aruncate în aer cele două turnuri din New York, atac
în care și-au pierdut viața peste 3000 de americani.
De fapt, spre deosebire de Al Qaeda, care-și aroga competențe mondiale,
acționând, practic, în toată lumea, SIIL vizează deocamdată doar regiunea
musulmanilor, dorind să refacă Statul Islamic de odinioară, acel stat care a dominat
întregul Orient Mijlociu, până la porțile Chinei, nordul Africii și o parte din Europa
de sud-est.
SIIL nu este, desigur, Al Qaeda, nici urmașul acesteia, chiar dacă a luat naștere,
cumva, chiar din această organizație, însă ca rival al acesteia.
Principalele etape prin care a trecut această nouă provocare extrem de violentă
la adresa mediului de securitate din zona islamică sunt următoarele8:
- 2000 : Abou Moussab al-Zarqaoui fondează Jama’at al-Tawhid wal-Jihad.
- 2004 : Zarqaoui se alătură organizației Al Qaeda, constituind un grup
supranumit « Al Qaeda în Irak ».
- 2006 : după moartea lui Zarqaoui, se creează așa-numitul Stat islamic în Irak
(SII) .
5

Sursa: Pascal Riché, Argent, effectifs, organisation... Ce que l’on sait de l’Etat islamique,
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/25/argent-effectifs-organisation-lon-sait-letat-islamique-254352
6
Ibidem
7
Șaria, legea islamică, potrivit căreia faptele oamenilor se împart în mai multe categorii, și anume: obligatorii
(mărturisirea credinței, rugăciunea, milostenia rituală, postul Ramadan și pelerinajul la Mecca), recomandate, îngăduite (indiferente din punct de vedere moral), condamnabile și interzise. La faptele obligatorii, unii mai adaugă și
„războiul sfânt”.
8
Ibidem
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- 2010 : după moartea celor care dirijau, la acea dată, Statul Islamic din Irak,
conducerea acestuia este preluată de către Abou Bakr al-Baghdadi.
- 2012 : Statul islamic se extinde și în Siria, creând o ramură a acestuia numită
Frontul Al Nosra.
- 2013 : Statul islamic se extinde, devenind Statul Islamic în Irak și de la
Levant, dar Frontul Al Nosra refuză integrarea în acesta.
- 2014 : are loc separarea Statului Islamic din Irak și de la Levant și crearea
Statului Islamic.
În 2014, această organizație încă se numea Statul Islamic în Irak și la Levant,
dar imediat s-a îndepărtat de Al Qaeda din Irak, dar și Al Qaeda a dezavuat în mod
oﬁcial orice legătură cu SIIL.
Rivalitățile au fost și sunt încă foarte mari în această nouă organizație. Abou
Bakr al-Baghdadi, care a devenit șeful ei în 2010, este acum califul Statului Islamic.
El nu s-a înţeles niciodată cu Ayman al-Zawahiri, șeful organizației Al Qaeda,
succesorul lui Ben Laden. „Statul Islamic în Irak” a fost creat, de fapt, în 2006, de
către o parte din jihadiștii care nu voiau să se supună lui Zawahiri. Acest grupuscul a
fost preluat, câțiva ani mai târziu, de Abou Bakr al-Baghdadi.
În ultimii trei ani (3010-2013), organizația s-a călit în luptele din Siria, unde a
combătut, deopotrivă, atât armata lui Bachar el-Assad, cât și rebelii laici ai Armatei
Siriene Libere. După această experiență, Abou Bakr al-Baghdadi a anunțat, în aprilie
2013, în orașul sirian Racca, crearea Statului Islamic în Irak și la Levant.
Separarea de Al Qaeda este, în primul rând, doctrinară. Al Qaeda avea o
strategie a unui jihad global, pe când SIIL vizează construirea unui califat sunnit, care
să cuprindă Siria, Irakul, Palestina, Iordania și Libanul, supunându-se strict regulilor
Șaria. Însă, în ultimul timp, în retorica SIIL, s-a conturat din ce în ce mai mult și un
puternic discurs antioccidental, ceea ce apropie foarte mult această organizație de o
componentă globală a jihadului.
Cu alte cuvinte, Statul Islamic în Irak și Levant (din 2014, pur și simplu,
Statul Islamic) nu vizează doar construirea unui astfel de stat, după modelul celui de
odinioară, ci și un obiectiv antioccidental.
Acest obiectiv antioccidental nu este însă de distrugere a Occidentului sau
de lovire a lui în punctele cele mai vulnerabile, așa cum a făcut și face Al Qaeda, ci
îndepărtarea Occidentului (prin terorism și decapitarea ostaticilor) de spațiul pe care
acest Stat Islamic în vizează pentru sine, pentru ca, probabil, ulterior, când va deveni
suﬁcient de puternic, să distrugă efectiv acest Occident, prin terorism, puritanism,
sufocare demograﬁcă și Șaria.
SI are între 10.000 și 50.000 de luptători bine instruiți și căliți pe diferite
fronturi. Desigur, aceste efective nu se compară cu cele ale armatei irakiene (250.000
de soldați), la care se adaugă și cei 35.000 peșmegi kurzi. Dar cei 50.000 de luptători
ai SI (sau câți or ﬁ) sunt fanatici și, deci, foarte bine motivați, iar succesele lor, care
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au îngrijorat și îngrijorează nu doar forțele militare și de ordine locale, ci și țările
occidentale, îndeosebi Statele Unite, sunt remarcabile.
Cifrele legate de efectivele combatante ale SI sunt diferite de la o sursă la alta.
După The Economist, acestea erau, în luna iunie, între 11.000 și 14.000 de luptători
(6000 în Irak, 3000-5000 în Siria și 3000 veniți din Cecenia, Franța, Marea Britanie
etc.). Comandamentul interarme al SUA vorbește de 12.000 de luptători, iar New
York Times avansează cifra de 10.000-17.000, în timp ce, pentru Observatorul sirian
al Drepturilor Omului (OSDH), există mai mult de 50.000 de combatanți ai SI în
Siria, 20.000 provenind din afara Siriei.
Desigur, cifrele diferă, pentru că, la drept vorbind, probabil că nimeni nu a
reușit să identiﬁce cu exactitate efectivele și componentele „forțelor armate” ale
acestei organizații care se intitulează „stat”, dar care face exact aceleași lucruri pe
care le face aproape orice organizație teroristă, între altele, și decapitraea ostaticilor,
postată apoi pe rețelele media, ca avertisment pentru SUA și/sau pentru statele care
sprijină SUA.
Drapelul SI arată precum cel din imaginea de mai jos.

Figura nr. 1 Drapelul Statului islamic
Atrage atenția culoarea neagră a acestui drapel.
Teritoriul pe care-l vizează această organizație se situează, deocamdată,
undeva, de o parte și de alta, a frontierei dintre Siria și Irak, unde se aﬂă și unul dintre
cele mai bogate zăcăminte de petrol. Nu este, desigur, întâplător. Și,mai ales, nu este
întâmplătoare această alegere. Susținătorii Statului Islamic au ales una dintre zonele
cele mai bogat și cele mai vulnerabile. Aici speră să prindăcheag, să capete prestigiu,
să acumuleze putere, inﬂuență și, ulterior, să se extindă.
Acest teritoriu arată ca în Figura nr. 2, situându-se într-o zonă foarte bogată
în petrol.
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Figura nr. 2 Teritoriul vizat de SI (sunt marcate și puțurile de petrol)9
Care sunt principalele resurse ﬁnanciare ale SI? Se estimează că ele s-ar situa
undeva, în jurul cifrei de două miliarde de dolari. De fapt, așa cum se subliniază în
unele analize10, acesta este și secretul reușitei lui d’Abou Bakr al-Baghdadi. Banul
reprezintă aproape totul nu numai în societatea de consum, ci și în lumea celor
care luptă împotriva acestei societăți, mai ales în varianta teroristă, și care dorește
să impună valorile și interesele ei, religia ei și cultura ei mai întâi unor regiuni
considerate a ﬁ ale lor și apoi lumii întregi...
Abou Bakr al-Baghdadi își plătește foarte bine luptătorii, mai bine decât oricare
altă organizație, ceea ce întreține cumva fanatismul lor (400 de dolari pentru cei din
Irak și Siria și peste 1100 de dolari pentru cei care vin din afara arealului islamic,
îndeosebi din țările europene). Spiritul de răzbunare, cruzimea și autoritarismul,
inﬁltrarea inteligentă în zonele vulnerabile și folosirea resurselor acestora sunt
primele caracteristici ale politicii, strategiei și tacticii acestui grup deosebit de abil și
deosebit de violent. Banii vin nu doar din acțiuni teroriste, ci, așa cum se subliniază
într-un articol publicat de The Guardian și citat de Pascal Riché în analiza sa din Le
Nouvel Observateur, din exploatarea unor puțuri petrolifere din Siria și din vânzarea,
la prețuri foarte mari, a unor antichități de mare valoare. Înainte de a lua sub control
marele oraș Mossul, ﬁeful kurzilor irakieni, veniturile SI erau doar de 875 milioane
9
10

Sursa hărții: Ibidem
Ibidem
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de dolari.
Resursele SI sunt, potrivit celor publicate în Le Nouvel Observateur11 de mai
multe categorii:
- fonduri primite de la cartierele de saudieni când această organizație a intrat
în război împotriva milițiilor șiite din Irak și, apoi, împotriva lui Bachar el-Assad;
- fonduri adunate din sumele date pentru răscumpărarea ostaticilor și cele
smulse de la unele organizații umanitare ;
- bani proveniți din petrolul vândut chiar lui Bachar el-Assad, care dorea, în
acest fel, să întărească forțele islamice anti-laice și anti-occidentale ;
- capturarea unor fonduri de la organizațiile siriene moderate ;
- surse provenite mai ales din vânzarea (prin intermediari) către Turcia și Iran
a petrolului (raﬁnat sau nu) exploatat din teritoriile irakian și sirian controlate de SI.
SI folosește aceste fonduri, atât pentru achiziționarea de armament și pentru
plata combatanților, cât și pentru evitarea revoltelor în teritoriile controlate,
asigurând, spre exemplu, energie gratuită în unele cartiere din Mossul, securizarea
băncii centrale irakiene din Mossul, pe care o controlează și o frecventează.
Numele lui Abou Bakr al-Baghdadi, spune Le Nouvel Observateur, este
un pseudonim, în care se reunesc numele primului calif al Statului Islamic, Abou
Bakr, și Baghdadi, care înseamnă „de Bagdad”. Adevăratul său nume este Awad alBadari. Califul actualului SI s-a născut în 1971, în apropiere de Samara, la nord de
Bagdad, și a urmat studii islamice la Universitatea de Științe Islamice Adhamiya,
în capitala Irakului. A fost arestat de americani în 2005 și deținut în lagărul de la
Bucca. Închisoarea l-a călit și a făcut din el un islamist dur, care a preluat conducerea
acestui grupuscul care a generat ceea ce se numește acum Statul Islamic, după ce
predecesorul său, care avea ca pseudonim Abou Omar al-Bagdhadi, a fost ucis întrun raid, în 2010, în apropiere de Fallujah. Este foarte dur și nu ezită să-i masacreze
pe toți cei care i se opun, indiferent cine ar ﬁ ei. Așa a procedat, spre exemplu, cu un
trib sunnit de 700 de persoane, la Deir ez-Zor, într-o regiune bogată în petrol.
Organizarea Statului Islamic actual
Statul Islamic al lui Abou Bakr al-Baghdadi nu are nicio legătură cu statul
modern actual și cu niciun alt stat din cele care se cunosc până acum. Este, așa
cum se sublinia mai sus, o organizație violentă și foartevicleană, care dorește să
creeze un teritoriu dominat de Șaria și de ambițiile unei lumi extrem de frustrate și
de conﬂictuale.
Conducătorul suprem al acestui stat se numește calif. Abou Bakr al-Baghdadi
este calif, el concentrează întreaga putere, deopotrivă spirituală și temporală, ﬁzică
și morală.
Acest SI proclamat la 29 iunie la Mossul, are, totuși, o organizare teritorială
11

Ibidem
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precisă. Teritoriul controlat din Irak și din Siria este divizat în șapte wiliayas12 (patru
situate în Siria și trei în Irak). În ﬁecare dintre acestea, se aﬂă un guvernator și un
judecător islamic. Desigur, noua putere continuă să strângă impozite în favoarea
sa. SI înțelege importanța unei guvernări eﬁcace, ceea ce îl face periculos (David
Kilcullen, fost consilier al generalului David Petraus în timpul zăzboiului din Irak
spune că Statul Islamic al care ne referim „deține capacitățile de luptă ale AL Qaeda
și capacitățile administrative ale Hezbollah).”13
SI din Irak și Levant n-a creat în fond nimic. El s-a bazat și se bazează, potrivit
articolului citat14, pe structurile administrative existente, grefându-se pe acestea și
schimbând doar oamenii din posturile-cheie.
În realitate, această organizație nu este un stat propriu-zis, ci o entitate
războinică, grefată pe o structură administrativă, un fel de vâsc politic și administrativ,
căreia îi impune un mod de comportare și pe spezele căreia recrutează noi jihadiști
cu care susține și întreține acest mod de a teroriza și controla regiuni întregi, de a
reproduce și augmenta putere dominantă și terorizantă. În Franța, se desfășoară chiar
o polemică în legătură cu numele de „Stat Islamic”, unii cerând să nu ﬁe folosit.
Însuși președintele Francios Hollande, preferă termenul „daech”, dar aceste nu este
altceva decât acronimul arab pentru expresia „Statul Islamic în Irak și la Levant”.
Acest SI nu are vreo susținere de undeva. El se susține singur, acționând
violent și viclean împotriva tuturor, chiar și împotriva celor care reprezintă nucleul
din care s-a format – sunniții. Mai mult, musulmanii înșiși consideră acest SI ca ﬁind
foarte periculos. În acest sens, Abdel Aziz al-Cheikh, marele mufti de la Mecca, a
chemat credincioșii să lupte împotriva SI, considerându-l a ﬁ „inamicul numărul unu
al Islamului”.
Acest SI s-a cocoțat la putere pe seama triburilor sunnite din Irak, treburi care
au ripostat în acest fel la afrontul lui Nouri al-Maliki, primul ministru din Irak de
atunci, care le-a refuzat integrarea în guvernul central și în cele ale provinciilor. Dar,
cum se știe, acest prim-ministru a fost alungat de la putere, iar următorul, Abdel Aziz
al-Cheikh, el însuși șiit, are totuși ca obiectiv tocmai integrarea sunniților în sistemul
puterii. O astfel de strategie lasă SI fără sprijinul sunniților, dar deja SI nu se mai
sprijină pe nimeni, în afară de combatanții pe care-i plătește foarte bine.
Situația nu este însă deloc simplă. Atât în Irak, cât mai ales în Siria, confruntările
se continuă, iar stabilizarea acestor state este departe de a ﬁ posibilă în următorii ani.
Pe acest fond de război în Siria și de instabilitate în Irak, însăși armata irakiană
ﬁind considerată, după unele aﬁrmații, nemotivată și chiar lamentabilă, este lesne de
înțeles că SI are încă resurse și condiții de continuare, extindere și chiar dezvoltare.
12

Wilaya sau willaya (transcrierea termenului arab: wilā’ya  )ةيالوsau vilayet (în turcă: vilâyet) este o diviziune
administrativă care există în mai multe state africane și asiatice, variind ca suprafață și prerogative. Această denumire echivalează cu noțiuni precum departament, regiune, provincie, ce corespunde etimologic celei de Guvernorat
(wilaya este o subdiviziune condusă de un wali).
13
Pascal Riché, Argent, effectifs, organisation... Ce que l’on sait de l’Etat islamique, http://rue89.nouvelobs.
com/2014/08/25/argent-effectifs-organisation-lon-sait-letat-islamique-254352
14
Ibidem
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Nici apelativul de „bande înarmate” propus de unii nu este tocmai realist, dacă
avem în vedere faptul că aceste bande, estimate la un efectiv de 30.000 de oameni,
a învins în câteva ore armata irakiană și forțele de securitate (care numără mai mult
de un milion, pregătite cu miliarde de dolari de către Statele Unite).15 Această forță
armată a SI, departe de a ﬁ alcătuită doar din niște „bande înarmate”, se apropie de
porțile Bagdadului. Este foarte posibil ca ea să ﬁe formată și condusă chiar de unii
oﬁțeri din armata lui Saddam Hussein, care au trecut de partea islamiștilor.
Concluzie
Pericolul pe care-l prezintă această formațiune constă, în primul rând,
în politica și strategia de vâsc (se implantează și crește pe structurile statale deja
existente, cam cum se implementează unii dintre politicienii români, în numele
principiilor conducerii și controlului democratic, în structurile ministerelor,
serviciilor de informații și altor structuri pe care le folosesc cam cum doresc ei,
reușind de multe ori, să le deturneze pe unele sau doar pe anumite părți ale acestora
de la morala lor profesională și să le folosească în interes propriu sau de partid care
nu are nimic comun cu interesul României). În al doilea rând, atâta vreme cât, în
Irak, în Siria, în Libia, în Egipt și în alte state din zonă mediul de securitate este grav
afectat de războaie, conﬂicte și interese de tot felul, de recrudescența islamismului
(ca doctrină politică virulentă, exclusivă, intolerantă și radicală, extremistă), această
nouă organizație proﬁtă la maximum, se dezvoltă și produce efecte care pot afecta
grav mediul internațional de securitate.
Intervenția Statelor Unite în sprijinul kurzilor din Irak care se luptă cu Statul
Islamic ar putea avea ca efect întărirea puterii kurzilor și crearea unei noi probleme
kurde, îndeosebi în Turcia, unde se aﬂă cea mai mare comunitate din cei peste 20 de
milioane de kurzi (după unii, numărul kurzilor este mult mai mare, ridicându-se la
peste 30 de milioane), iar o mișcare de refacere a unui stat kurd în zonă ar echivala
cu aprinderea unui butoi de pulbere.
Și situația din Fâșia Gaza se înscrie în trendul de conﬂictualitate crescută din
Orientul Apropiat și din Orientul Mijlociu. Atacul disproporționat al Israelului soldat
cu numeroase victime a avut ca obiectiv distrugerea tunelurilor prin care luptătorii
Hezbollahului se inﬁltrau în teritoriul statului evreu și desfășurau acțiuni teroriste,
dirijau focul executat din zona palestiniană sau, în orice caz, afectau grav securitate
interioară a evreilor. Nimeni nu poate opri Tsahalul să intervină acolo unde vrea ea,
adică unde primește ordin să intervină în apărarea ofensivă s Israelului, îndeosebi
împotriva Hezbollahului cu care efectiv se aﬂă în război. Populația palestiniană a
fost, practic, de-a lungul deceniilor, fragmentată, izolată, închisă între ziduri sau
în zone de unde să nu poată acționa în nici un fel împotriva evreilor, iar acțiunile
formațiunilor care luptă împotriva evreilor au trecut, de la cele ale statelor din zonă
15

http://www.liberation.fr/monde/2014/09/12/l-etat-islamique-n-est-pas-qu-une-bande-armee_1098942
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( a se vedea războaiele dintre Israel și statele din zonă) la cele ale unor formațiuni
non-statale. Practic, pericolul de odinioară s-a redus foarte mult, dar nu a dispărut.
Este greu de presupus că, pe termen scurt, statele din jurul Israelului se vor mobiliza
să acționeze împotriva Israelului. Chiar și Iranul, pe care unii îl consideră ca ﬁind
pericolul numărul unu pentru statul evreu, are alte preocupări în momentul de față
(sau, în orice caz, „comunitatea internațională” nu-l lasă să devină anti-Israel), Siria
este ocupată cu propriul război, Irakul cu Statul Islamic, Turcia cu consolidarea
statutului ei de cel mai important stat NATO în zonă) etc. Nordul Africii, Irakul, Siria
și, iată, acum și Ucraina mențin seturi importante de provocări, pericole și amenințări
la adresa mediului de securitate, în condițiile în care principalele mari puteri de
odinioară ale Planatei – Statele Unite ale Americii și Rusia – se reînarmează sau, în
orice caz, își reînnoiesc semniﬁcativ arsenalele.
Si vis pacem, para bellum.
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SPORTUL, FACTOR INDISPENDABIL
VIEŢII, PRIORITATE ÎN POLITICA
UNIUNII EUROPENE
Av. Florentina Camelia MEDEI1

“Pentru ﬁecare persoană sportul este un prilej
de îmbunătăţire a felului său de a ﬁ”.
(Pierre de COUBERTIN2)
SPORTS, ESSENTIAL ELEMENT FOR LIFE, PRIORITY IN
EUROPEAN UNION POLICY
Abstract
Sport is the means through which society can develop fully. UE
contributes to the promotions of european sporting targets, taking into account
its structures based on voluntary activity and its social and educational
functions of sport.
Cuvinte cheie: sport, cultură, sănătate, educaţie, performanţă, incluziune
socială, economie, speciﬁcitatea sportului, dialog structurat, evoluţia Uniunii
Europene.
Key words: sports, culture, health, education, performance, social inclusion,
economy, sport speciﬁcity, structured dialog, European Union evolution.
Mot-clefs: sport, la culture, la santé, l’education, la performance, l’inclusion
social, la speciﬁcite du sport, le dialog structure, l’evolution de l’Union Européenne.
1. Consideraţii introductive

Î

n temeiul art. 165 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
precum şi al art. 123 din Regulamentul său de procedură, Uniunea

1
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2
Baronul Pierre de Coubertin (1863-1937) este fondatorul Jocurilor Olimpice moderne. În anul 1894 a creat, la
Paris, Comitetul Olimpic Internaţional, al cărui preşedinte a fost.
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Europeană a dobândit competenţă şi în ceea ce priveşte sportul3. Astfel, Uniunea
trebuie ”să contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având
în vedere, totodată, caracterul speciﬁc, structurile bazate pe voluntariat, precum şi
funcţiile sociale şi educative ale sportului”.
Această atribuire de competenţă Uniunii Europene, în domeniul sportului,
a fost fundamentată şi susţinută de către factorii de decizie, întrucât sportul, prin
valenţele sale pedagogice, culturale, sociale, economice etc., contribuie la realizarea
obiectivelor strategice ale Uniuni. Altfel spus, reprezentanţii instituţiilor competente
ale UE au simţit importanta şi au înţeles mecanismul a ceea ce Nicolae Titulescu,
binecunoscutul diplomat roman, în repetate rânduri ministru şi Preşedinte al Ligii
Naţiunilor (1930-1932), aﬁrma “Societăţile nu se guvernează bine decât dacă se
suprapun două forţe: inteligenţa şi puterea”.
Abordându-se modalitatea în care Uniunea Europeană poate ﬁ dezvoltată,
s-a ajuns la concluzia că, în societatea actuală, printre domeniile cu efecte pozitive,
multiple, este si sportul, întrucât, prin sport, este promovată corectitudinea şi
deschiderea în competiţiile sportive, cooperarea între organismele cu responsabilitate
în acest domeniu, protejarea integrităţii ﬁzice şi morale a practicanților, sporirea
beneﬁciilor sociale, culturale şi economice, precum și a celor legate de sănătate.
2. Rolul sportului în societatea europeană
2.1. Dimensiunea socială a sportului
a. Îmbunătăţirea generală a sănătăţii populaţiei. Mişcarea sportivă exercită
o inﬂuenţă mai importantă decât oricare altă mişcare socială4, întrucât contribuie la
îmbunătățirea sănătăţii și productivităţii populației, garantând, astfel, un nivel de
viață mai bun tuturor persoanelor.
Practicarea obligatorie a cel puţin unuia dintre următoarele sporturi: arte
marţiale, rugby, atletism, înot, baschet, etc., aşa cum s-a stabilit în foarte multe ţări,
ar contribui, în primă fază, la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei.
Pe de altă parte, practicarea, în mod constant, a sportului la nivelul maselor
ar constitui şi o bază largă de selecţie atât pentru sportul de performanţă, cât şi pentru
cel de înaltă performanţă.
Lipsa activităţii ﬁzice are efecte negative majore asupra ﬁecăruia dintre noi,
favorizând apariţia unor afecţiuni cronice, precum bolile cardio-vasculare şi diabetul,
care afectează calitatea vieţii şi pun în pericol viaţa. Mai mult decât atât, societatea
actuală se mai confruntă cu o serie de aspecte negative în rândul populaţiei: creșterea
fenomenului obezității, malformaţii ale coloanei, dependenţa de sistemele şi jocuri
3

Declarația Parlamentului European din 16 decembrie 2010 referitoare la creșterea sprijinului acordat de Uniunea
Europeană sporturilor la nivel de masă, publicată în JO C 169 E/138(http://eur-lex.europa.eu, accesat la data de
1-08.2014).
4
Cartea albă privind sportul, Bruxelles, 11.7.2007 COM(2007) 391 final, pg.2.
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electronice, reţelele de socializare, consumul de droguri, alcool, abandon şcolar,
alimentaţie nesănătoasă, chiar nocivă, etc.
După cum bine se cunoaşte, copiii, adolescenţii, adulţii, dar şi persoanele în
vârstă trebuie să practice activităţi ﬁzice, de intensitate moderată, spre intensitate
mare, minim o oră pe zi, cel puţin 5 zile pe săptămână. Activitatea și exercițiile ﬁzice
sunt esențiale pentru menținerea sănătății, iar în copilărie sunt fundamentale pentru
potențarea diverselor procese ﬁziologice, prevenirea diferitelor patologii care s-ar
putea dezvolta la vârsta adultă și asigurarea confortului psihologic.
“Sedentarismul este o gravă problemă pentru sănătate, comparabilă cu alți
factori precum hipertensiunea, hipercolesterolemia și tabagismul. Activitatea ﬁzică
favorizează un echilibru psihoﬁzic și o creștere a capacității funcționale a diverselor
sisteme organice. În copilărie, activitatea ﬁzică este determinantă pentru potențarea
creșterii și dezvoltării, atât sub aspect neurologic, cât și în privința mușchilor și
scheletului, facilitând o mai mare mineralizare a oaselor.”5
b. Asigurările sociale de sănătate şi sportul. Relaţia dintre sport, sănătate şi
asigurările sociale de sănătate este una invers proporţională: cu cât oamenii sunt mai
educaţi, duc o viaţă echilibrată şi sunt mai sănătoşi, crescând limita de viaţă, cu atât
au nevoie mai puţin de beneﬁciile sistemului de asigurări de sănătate.
Concret, statele membre UE care pun accent pe sport, sub toate aspectele
sale, inclusiv pe conceptul de prevenţie prin sport, la nivelul societăţii privită în
ansamblul ei, au de câştigat şi în ceea ce priveşte bugetul asigurărilor sociale de
sănătate. Dacă, la început, autorităţile competente vor cheltui foarte mulţi bani pentru
formarea și dezvoltarea cadrului naţional al asigurărilor sociale de sănătate, în care
prevenţia prin educaţie ﬁzică şi sport primează, ulterior, banii vor ﬁ recuperaţi prin
lipsa cheltuielilor pentru tratamente. Evident că, în cazurile grave, asiguraţii vor
beneﬁcia de tratamente şi rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale
efectuate. În măsura în care acest sistem de asigurări de sănătate va deveni şi mai
funcţional, cota de asigurări sociale de sănătate poate ﬁ micşorată.
c. Sportul şi persoanele cu handicap. Numărul persoanelor cu handicap din
UE se ridică la aproximativ 80 de milioane, echivalentul a cca 15% din populație.
Persoanele cu mobilitate redusă reprezintă, conform estimărilor, peste 40% din
populație. Din cauza riscului sporit de handicap în cazul persoanelor vârstnice și a
înmulțirii, în general, a maladiilor cronice, numărul persoanelor aﬂate în situație de
handicap ar putea să crească.
La nivelul UE, a fost recunoscută valoarea și importanța activității ﬁzice și a
sportului pentru persoanele cu handicap. În ultimii ani, sportul adaptat și sporturile
speciﬁce pentru persoanele cu handicap au făcut progrese semniﬁcative. Cel mai
5

Agerpress, Profesor Marcela González-Gross, de la Departamentul de Sănătate și Randament Uman din cadrul
Facultății de Științe ale Activității Fizice și Sportului din cadrul Universității Politehnice din Madrid.
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recent exemplu îl constituie Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012, când
mass-media și-a dat toată silința să acopere și să promoveze mișcarea paralimpică.
Sportul are o valoare de netăgăduit pentru bunăstarea generală a persoanei și exercită
inﬂuențe pozitive asupra posibilităţilor de recuperare și de abilitare ale persoanelor
cu handicap6.
Practicarea unui sport de către persoanele în situație de handicap trebuie
susţinută temeinic în cadrul tuturor federațiilor sportive, prin crearea unor
departamente pentru această categorie de persoane cu dizabilităţi, dar şi de către
autorităţile competente din domeniul sănătăţii, care vor aborda sportul ca o metodă
de recuperare şi integrare în societate.
Bugetul asigurărilor sociale de sănatate ar putea ﬁ protejat şi în acest caz. Un
exemplu elocvent este cazul României, unde, începând cu 1 iunie, odată cu intrarea
în vigoare a pachetului de servicii medicale de bază şi a Contractului-cadru, “copiii cu
autism şi alte persoane vor putea beneﬁcia de anumite servicii psihologice decontate
de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – psihodiagnostic, consiliere
psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială –, acest fapt reprezentând o
premieră pentru România. Psihologilor li se decontează aceste servicii. De la 1 iunie,
pot ﬁ deja accesate toate metodele terapeutice care pot ﬁ eﬁciente în intervenţie şi
diagnosticare, cu precizarea că unui psiholog i se vor deconta trei intervenţii pe zi cu
trimitere. Potrivit normelor la Contractul-cadru, recent publicate, servicii psihologice
de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea
psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială şi
pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii
de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice: neurologie şi neurologie pediatrică,
otorinolaringologie, psihiatrie şi psihiatrie pediatrică, ortopedie şi traumatologie
şi ortopedie pediatrică, reumatologie, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie
şi boli metabolice, hematologie şi nefrologie. Tot pentru prima dată, normele la
Contractul-cadru fac referire expresă la consilierea psihologică clinică pentru copii
(numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică), într-o
metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului cu tulburări din spectrul autist”7.
Această iniţiativă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si a Guvernului
României este, într-adevar, laudabilă. În cadrul acestui proiect, vor putea ﬁ accesate
toate metodele terapeutice care pot ﬁ eﬁciente în intervenţii şi diagnosticare, cu
precizarea că unui psiholog i se vor putea deconta 3 intervenţii pe zi cu trimitere.
Ţinând cont de bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de problemele
grave de sănătate ale asiguraţilor, apreciez că efectul dorit va ﬁ destul de diﬁcil de
atins.
Cu siguranţă că, dacă aceşti copii cu autism ar ﬁ implicaţi în activităţi
sportive, structurate, colaborarea cu aceştia ar ﬁ mai uşoară, iar achiziţia acestora în
6
7

Avizul Comitetului Regiunilor – Sport, handicap, timp liber, publicat in JO C C 114/27, pct.42 si urm.
Agerpress.
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plan cognitiv, precum şi acceptarea comenzilor primite şi executarea acestora, ar ﬁ
extraordinare.
În acest sens, avem cazul primului copil cu autism care practică Arte Marţiale.
Cu dăruire, răbdare, încredere şi multă muncă, colegul nostru, Paul Cojocaru,
practicant şi instructor de Arte Martiale (Qwon Ki Do, Arta Marţială vietnameză),
a lucrat cu o grupă specială de copii exerciţii de coordonare, pe contact vizual şi
echilibru. Andrei, copilul cu autism, alături de instructorul de Arte Marţiale, prin
exerciţii speciﬁce, a dovedit că poate executa mişcări consecutive şi a fost trecut
într-o grupă specială de arte marţiale, de la 50 de minute la 90 de minute. A fost
primul caz de autism, în care recuperarea, în proporţie de 80%, a fost spectaculoasă.
Acest caz extraordinar arată că o astfel de terapie, intitulată „Terapia 3C”
(Conştientizare, concentrare, coordonare) poate ﬁ utilizată şi dă rezultate.
d. Rolul sportului în educaţia şi formarea tinerilor. Educaţia ﬁzică este
singura disciplină din programa școlară care urmărește pregătirea copiilor pentru
un stil de viaţă sănătos și care se concentrează asupra dezvoltării în ansamblu a
copiilor, din punct de vedere ﬁzic și mental, și transmite valori sociale importante
precum corectitudinea, autodisciplina, solidaritatea, spiritul de echipă, toleranţa și
sportivitatea; în societatea noastră multiculturală, sportul poate și ar trebui să facă
parte din educaţia formală și informală, cercetările arătând că activitatea ﬁzică
regulată îmbunătăţește starea psihică și ﬁzică, având totodată efecte beneﬁce asupra
capacităţilor de învăţare8.
e. Incluziunea socială în şi prin spor. Sportul ocupă un loc important în viețile
multora dintre noi și joacă un rol pregnant în societate, având un mare potențial în
ceea ce privește incluziunea socială în și prin sport, ceea ce înseamnă că participarea
la activități sportive și ﬁzice în multe feluri diferite contribuie la incluziunea în
societate; astfel, incluziunea în domeniul sportului implică o combinație între
„sportul pentru toți”, accesul egal la sport, egalitatea de șanse în sport și diversele
facilități pentru sport și oportunități de a face sport, în funcție de cerere; de asemenea,
incluziunea socială prin sport implică participarea favorabilă incluziunii în societate,
dezvoltarea comunității și consolidarea coeziunii sociale.
Mișcarea sportivă poate aduce o contribuție importantă în ceea ce privește
chestiunile de interes public precum incluziunea socială. În acest context, sportivii
profesioniști și sportivii amatori, precum și cluburile sportive reprezintă modele
pentru societate, în special pentru tineri, iar alte organizații sportive și organizații ale
societății civile al căror obiect de activitate este sportul contribuie de asemenea la
incluziunea socială în și prin sport9.
Sportul are o contribuţie importantă la coeziunea economică şi socială, precum
8

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2007 privind rolul sportului în educaţie (2007/2086(INI),
publicată în JO C 282E/131/6.11.2008, pct 2.
9
Ibidem, pct. 3
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şi la formarea unor societăţi mai bine integrate. Toţi locuitorii statelor membre trebuie
să aibă acces la sport. În acest sens, este necesară abordarea necesităţilor speciﬁce şi
a situaţiei grupurilor insuﬁcient de bine reprezentate, iar rolul special pe care sportul
îl poate avea pentru tineri, pentru persoanele cu handicap şi pentru cei ce aparţin
unor categorii defavorizate trebuie să ﬁe luat în considerare. Sportul poate facilita,
de asemenea, integrarea în societate a imigranţilor şi a persoanelor de origine străină
şi poate sprijini dialogul intercultural.
Aceasta include contribuţia sportului la crearea de locuri de muncă şi la
creşterea economică, precum şi la revitalizare, în special în zonele defavorizate.
Activităţile nonproﬁt care contribuie la coeziunea şi incluziunea socială a grupurilor
vulnerabile pot ﬁ considerate ca servicii sociale de interes general.
Metoda deschisă de coordonare a protecţiei sociale şi a incluziunii sociale
va continua să includă sportul ca instrument şi indicator. Studiile, seminariile,
conferinţele, propunerile de politici şi planurile de acţiune vor include accesul la
sport şi/sau apartenenţa la structuri sportive sociale ca element cheie pentru analiza
fenomenului excluziunii sociale10.
Sportul poate avea si un rol în privinţa unor diverse aspecte ale relaţiilor
externe ale UE: ca element al programelor de asistenţă externă, ca element de dialog
cu ţările partenere, precum şi în cadrul activităţilor de diplomaţie publică ale UE.
Prin intermediul unor acţiuni concrete, sportul deţine un potenţial considerabil
de a reprezenta un instrument de promovare a educaţiei, sănătăţii, dialogului
intercultural şi dezvoltării şi păcii11.
2.2. Dimensiunea economică a sportului
Şomajul în rândul tinerilor continuă să reprezinte o provocare majoră pentru
UE și statele membre. În august 2013, rata șomajului în rândul tinerilor din UE
reprezenta 23,3 %, cu decalaje pronunțate între state membre și între regiuni din
interiorul statelor membre12.
Prin implicarea în activități sportive, tinerii dobândesc abilități și competențe
personale și profesionale speciﬁce care le îmbunătățesc capacitatea de inserție
profesională. Printre acestea se numără competența de a învăța să înveți, competențe
sociale și civice, dezvoltarea calităților de lider, comunicarea, munca în echipă,
disciplina, creativitatea, spiritul întreprinzător. De asemenea, sportul oferă cunoștințe
și abilități profesionale în domenii precum marketingul, managementul, siguranța și
securitatea publică. Toate aceste abilități și competențe sprijină activ participarea,
dezvoltarea și avansarea tinerilor în procesul de educație, formare și ocupare a unui
loc de muncă, prin modalități relevante și aplicabile pieței forței de muncă, prețuite
10

9.

Cartea albă privind sportul, Bruxelles, 11.7.2007 COM(2007) 391 final, pg.7.
Ibidem, pg.9.
12
Concluziile Consiliului privind contribuția sportului la economia UE și, în special, la abordarea șomajului în
rândul tinerilor și la incluziunea social, publicat în JO C 32/2/4.02.2014, pct.1.
11
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13

și căutate de angajatori .
Sportul are efecte de propagare în alte sectoare. Evenimentele și campionatele
sportive au în general efecte pozitive asupra unor sectoare precum turismul, cultura,
transporturile, mass-media, infrastructura publică etc. De asemenea, au capacitatea
de a reuni oamenii și de a crea un sentiment de apartenență și de succes împărtășit.
Sportul își poate aduce astfel o contribuție substanțială la facilitarea eforturilor UE
de redresare în urma diﬁcultăților economice actuale14.
Sportul oferă un mediu în care tinerii își pot perfecționa aceste abilități,
îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională și productivitatea
viitoare, într-un moment în care condițiile de pe piața forței de muncă sunt extrem de
exigente, oportunitățile de angajare sunt puține, iar cele de dezvoltare a unor abilități
la fața locului sunt limitate15.
3. Organizarea sportului
Evenimentele sociale şi economice înregistrate în majoritatea statelor membre
au adus cu sine noi provocări cu care se confruntă organizaţiile sportive din Europa.
Apariţia unui nou factor implicat (participanţii din afara disciplinelor organizate,
a cluburilor sportive profesioniste etc.) ridică noi semne de întrebare cu privire la
guvernare, democraţie şi reprezentare a intereselor în cadrul mişcării sportive.
La nivelul UE, Comisia a sprijinit dezvoltarea unui set comun de principii
de bună guvernare în sport, precum transparenţa, democraţia, responsabilitatea şi
reprezentarea factorilor implicaţi (asociaţii, federaţii, sportivi, cluburi, ligi, suporteri
etc.).Totodată, a fost recunoscută autonomia organizaţiilor sportive şi a structurilor
reprezentative (precum ligile) şi a recunoscut faptul că guvernarea este, în principal,
un element ce intră în responsabilitatea organismelor de guvernare a domeniului
sportiv şi doar într-o anumită măsură în responsabilitatea statelor membre şi a
partenerilor sociali.
La nivel mondial, în domeniul sportului există SPORTACCORD, uniune a
federaţiilor sportive internaţionale, olimpice şi neolimpice, precum şi organizator
de evenimente sportive internaţionale16. Misiunea SportAccord este de a uni și
sprijini membrii săi în coordonarea și protejarea obiectivelor şi intereselor comune,
conservând, în acelaşi timp, autonomia ﬁecărei federaţii sportive internaţionale.
Sportaccord furnizează membrilor expertiză în domeniile relevante, cum ar ﬁ antidoping, responsabilitate socială, integritate, mass-media digital etc. Activitatea
acestei uniunii a federaţiilor sportive internaţionale este întemeiată pe neutralitate,
transparență și responsabilitate. Sportaccord promovează sportul la toate nivelurile,
ca mijloc ce contribuie la dezvoltarea pozitivă a societăţii.
13
14
15
16

Ibidem, pct.6.
Ibidem, pct.13.
Ibidem, pct. 16
http://www.sportaccord.com, accesat la data de 3 august 2014.
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4. Speciﬁcitatea sportului
Sportul prezintă câteva caracteristici speciﬁce, care sunt adesea menţionate
sub denumirea de „speciﬁcitate a sportului”. Speciﬁcitatea sportului european poate
ﬁ abordată din două puncte de vedere:
• Speciﬁcitatea activităţilor sportive şi a regulilor sportului, precum
competiţiile organizate în mod separat pentru bărbaţi şi femei, limitarea numărului
de participanţi, sau necesitatea de a păstra incertitudinea cu privire la rezultatele
competiţiilor, precum şi de a menţine un echilibru concurenţial între cluburile
participante la aceeaşi competiţie;
• Speciﬁcitatea structurii sportive, luând în considerare în special autonomia
şi diversitatea organizaţiilor sportive, o structură piramidală a competiţiilor începând
cu nivelul începător şi până la cel de performanţă şi mecanisme de solidaritate
organizată între diferitele niveluri şi operatori, organizarea activităţilor sportive la
nivel naţional, precum şi principiul existenţei unei singure federaţii pentru ﬁecare
sport în parte;
Jurisprudenţa instanţelor europene şi deciziile Comisiei Europene arată
faptul că speciﬁcitatea sportului a fost recunoscută şi luată în considerare şi oferă
orientări cu privire la modul în care legislaţia UE se aplică în domeniul sportului.
În conformitate cu jurisprudenţa stabilită, speciﬁcitatea sportului va continua să ﬁe
recunoscută, dar nu va putea ﬁ interpretată într-un astfel de mod încât să justiﬁce
derogarea de la aplicarea legislaţiei UE17.
În privinţa aspectelor normative ale sportului, evaluarea compatibilităţii dintre
anumite reguli sportive şi legislaţia UE privind concurenţa poate ﬁ realizată numai de
la caz la caz, după cum a fost conﬁrmat recent de către Curtea Europeană de Justiţie
prin sentinţa sa din cazul Meca-Medina.
Curtea a furnizat o clariﬁcare referitoare la impactul legislaţiei UE asupra
normelor sportive. Aceasta a respins noţiunea de „reguli pur sportive” ca ﬁind
irelevantă pentru aspectul aplicabilităţii regulilor concurenţiale UE în sectorul
sportiv. Curtea a recunoscut faptul că speciﬁcitatea sportului trebuie să ﬁe luată în
considerare în sensul că efectele restrictive asupra concurenţei, care sunt inerente
organizării şi desfăşurării corespunzătoare a sportului de competiţie, nu aduc
atingere regulilor concurenţiale UE, cu condiţia ca aceste efecte să ﬁe proporţionale
cu interesul sportiv legitim urmărit. Necesitatea veriﬁcării proporţionalităţii implică
nevoia de a lua în considerare caracteristicile individuale ale ﬁecărui caz. Această
necesitate nu permite formularea unor orientări generale privind aplicarea legislaţiei
concurenţiale în sectorul sportive18.
17
18

Cartea albă privind sportul, Bruxelles, 11.7.2007 COM(2007) 391 final, pg.13.
Cartea albă privind sportul, Bruxelles, 11.7.2007 COM(2007) 391 final, pg.14.
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5. Dialogul structurat
Sportul european se caracterizează printr-o multitudine de structuri complexe
şi diversiﬁcate care beneﬁciază de un statut juridic diferit, precum şi de diverse
niveluri de autonomie în statele membre. Spre deosebire de alte sectoare şi datorită
caracteristicilor proprii sportului organizat, structurile sportive europene sunt,
de regulă, mai puţin dezvoltate decât structurile sportive de la nivelul naţional şi
internaţional. În plus, sportul european este organizat, în general, în conformitate cu
structurile continentale şi nu la nivelul UE.
Având în vedere cultura sportivă complexă şi diversiﬁcată din Europa, dialogul
structurat include următorii următorii factori:
• Federaţiile sportive europene;
• Organizaţiile tutelare sportive europene, în mod special Forul Olimpic
European (EOC), Comitetul Paralimpic European (EPC) şi organizaţiile sportive
nonguvernamentale europene;
• Organizaţiile tutelare sportive naţionale şi comitetele paralimpice şi olimpice
naţionale;
• Alţi factori implicaţi în domeniul sportului care sunt reprezentaţi la nivel
european, inclusiv partenerii sociali;
• Alte organizaţii europene şi internaţionale, în mod special structurile
din domeniul sportului instituite în cadrul Consiliului Europei şi al organismelor
Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum UNESCO şi OMS19.
6. Incheiere
Sintetizând cele expuse pe larg, sportul este mijlocul prin intermediul căruia
societaetea poate evolua plenar, fără a exista vreun aspect negativ.
Activitatea ﬁzică, ce include activități zilnice sportive, este modul de a te
menține într-o formă ﬁzică și psihică bună, reducandu-se problemele care ar afecta
sănătatea. Prin intermediul acesteia, copiii și tinerii, învățând principiile lucrului în
echipă, a cerei parte integrantă se simt, abordează un mod de viață sănătos.
Totodată, sportul și activitatea ﬁzică constituie o parte importantă din ceea ce
se numește prevenție, având un rol deosebit de substanțial și în contextul incluziunii
sociale și integrării. Astfel, apar oportunități și pentru grupurile marginalizate, ca de
exemplu migranții și persoanele supuse discriminării, pentu a interacționa și pentru a
ﬁ integrate plenar în societate.
În acelasi context, oportunități există și pentru persoanele cu handicap,
activitatea sportivă constituind un mijloc de recuperare, dar și o manieră prin care
aceștia își pot manifesta și demonstra talentul.
Pe de altă parte, dubla carieră a sportivilor este susținută de către factorii de
19

Ibidem, pg.19.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

283

PUNCTE DE VEDERE
decizie ai UE pentru a se asigura faptul că un sportiv poate combina, fără a depune
un efort personal nerezonabil, cariera sportivă cu educația și/sau munca în mod
ﬂexibil, prin intermediul unei pregătiri sportive de înaltă calitate în vederea protejării
intereselor sale morale, educaționale, profesionale și în materie de sănătate, fără a
compromite niciunul dintre obiective, cu un accent deosebit pe continuarea educației
formale a tinerilor.20
Uniunea Europeană s-a implicat și în relația sport-media-proprietate intelectuală
și a reglementat acest aspect datorită impactului sportului asupra economiei statelor
membre.
Având în vedere această abordare multilaterală a sportului, nu mai rămâne
decât să amintim ceea ce Nelson MANDELA susținea cu tărie: „Fața ascunsă a
sportului este formată din mii de entuziaști care găsesc în cluburile lor de fotbal,
canotaj, atletism și alpinism un loc în care se întâlnesc și comunică, dar, mai presus
de orice, se formează pentru viața în comunitate. În acest microcosmos, oamenii
învață să-și asume responsabilități, să respecte reguli, să se accepte unii pe alții, să
caute consensul, să practice democrația. Văzut din această perspectivă, sportul este
prin excelență școala ideală de democrație.”
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NEMURITOAREA ȘI UIMITOAREA
„PILA KARPEN”
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Rezumat: Invenţia realizată în anii ‘50 de academicianul Nicolae
Vasilescu-Karpen (1870-1964) se referă la „Pila termoelectrică cu
temperatură uniformă”. Atunci când a inventat-o, Nicolae Vasilescu-Karpen
aﬁrma că: „pila va funcţiona veşnic”. „Pila Karpen” după ce a stat 30 de ani
închisă într-un seif a fost expusă în octombrie 2013 la Muzeul Naţional Tehnic
„Dimitrie Leonida”. În prezent „Pila Karpen” funcţionează ca şi cum ar ﬁ
fost inventată ieri.
Cuvinte cheie: ﬁzician, invenţie, pilă electrică, pila Karpen, aplicaţii
THE IMMORTAL “PILA KARPEN”
Summary: The invention made in the 50s by the Academician Nicolae
Vasilescu-Karpen (1870-1964) refers to „Thermoelectric Pile with uniform
temperature „. When invented it, Nicolae Vasilescu-Karpen says „pile will
work forever.” „Karpen Pile” after sitting 30 years locked in a safe has
been exposed in October 2013 at the National Technical Museum „Dimitrie
Leonida”. Currently „Karpen Pile” works like it was invented yesterday.
Keywords: physicist, invention, Pile electric, Karpen Pila, aplication.

Consideraţii generale
„Pila Karpen” este una dintre cele mai spectaculoase invenţii realizate în
prima jumătate a secolului XX. Părerile specialiştilor despre această invenţie sunt
împărţite. Unii consideră că invenţia poate ﬁ un perpetuum mobile, un aparat care
generează energie la nesfârşit fără intervenţie din exterior, alţii, dimpotrivă, sunt
convinşi că o astfel de pilă nu poate exista, pentru că ar contrazice principiul al doilea
al termonodinamicii.
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O pilă electrică (generator electric, considerat strămoşul bateriei) nu poate
funcţiona mai mult de 10 ani şi asta doar in cazul celor mai performante.
Invenţia ﬁzicianului român, Nicolae Vasilescu Karpen, realizată în anii ’50,
continuă să funcţioneze spre surprinderea specialiştilor.
Realizarea „pilei Karpen” a fost rezultatul preocupărilor ﬁzicienilor români
ca urmare a unei ambiţii profesionale de a construi un perpetuum mobile, visul
considerat utopic al multor oameni de ştiinţă.
Fizicianul român, Nicolae Vasilescu Karpen, a început să lucreze la acest
proiect înainte de primul război mondial. În prima fază a acestuia N. V. Karpen a
elaborat, în anul 1922, lucrarea teoretică despre „pila care va furniza energie electrică
la nesfârşit, folosind doar căldura din mediul ambiant”.
Reacţiile din partea savanţilor vremii (ﬁzicienii Jean Perin şi Marie Curie)
privind această invenţie, nu au întârziat să apară1.
Pentru început, ﬁzicianul român a fost descurajat de criticile acestora. Ulterior,
însă, va relua cercetările şi va demonstra viabilitatea teoriei sale, prin realizarea
prototipului în anii ’50.
Modul de funcţionare a „pilei Karpen”
„Pila Karpen” are doi electrozi (unul din aur lucios şi altul din platină neagră
poroasă) legaţi în serie şi scufundaţi în acid sulfuric de înaltă puritate.
Dispozitivul astfel construit, transformă energia rezultată printr-o reacţie
chimică în energie electrică, generând o forţă electro-motoare de 700 minivolţi.
„Acestea alimentează un minimotor galvanic care, iniţial acţiona o paletă
conectată la un comutator. La ﬁecare jumătate de rotaţie, paleta deschidea circuitul,
pentru ca, la a doua jumătate de rotaţie, să-l închidă. Timpul de rotaţie a fost
calculat în aşa fel încât pilele să aibă timp de reîncărcare, respectiv pentru refacerea
polarităţii, în perioada cât circuitul era deschis. Minimotorul şi paletele aveau drept
scop demonstrarea faptului că pilele furnizează energie electrică”2.
Preocupări în realizarea unor astfel de dispozitive (care să genereze electroni a
căror circulaţie să ﬁe asigurată într-un singur sens) au fost constatate în urmă cu mai
bine de două milenii, atunci când au fost descoperite “Pilele din Bagdad”.
Istoria modernă a pilelor electrice începe cu experimentele realizate de Luigi
Galvani (1786) sau Alessandro Volta (1789).
Ulterior vor exista şi alte preocupări ale ﬁzicienilor şi chimiştilor în realizarea
unor astfel de dispozitive (John Daniel, Gaston Plante, Georges Leclanché, Thomas
Edison).
Aurel Tudorache, muzeograf principal la Muzeul Tehnic “Dimitrie Leonida”,
a explicat cum funcționează acest dispozitiv: “aceste pile dau curent, curentul
1

MOROIANU, D., ŞTEFAN, M., I., Pasiunea Științei, Editura DIDACTICĂ şi PEDAGOCICĂ, Bucureşti 1968,
pp. 359-370
2
COSAC, Monica, Pila Karpen, bateria nemuritoare, ZIUA, 28 martie-01 aprilie 2014, anul II, nr.97, pag. 38-39
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respectiv dă un impuls micromotorului, care este oscilant, şi pe baza acelui impuls,
micromotorul funcționează. Apoi, ele se decuplează şi se reîncarcă. Are o funcționare
intermitentă.”
Inventatorul român considera, la momentul respectiv, că în interiorul acestor
pile nu se produce o reacție chimică şi că toată energia este absorbită din mediul
ambiant. Pilele se regenerează automat, revenind la valoarea iniţială dacă sunt lăsate
în repaus şi alimentează un micromotor oscilant “în permanentă şi neîntreruptă
mișcare”.
În sensul celor spuse de Nicolae Vasilescu Karpen, muzeograful principal
Aurel Tudorache vine cu anumite precizări: “Însă, acest lucru, practic, nu l-a
demonstrat. Ar ﬁ trebuit să ia un sistem închis şi să facă măsurători. Dacă ia energie
din exterior, ar ﬁ trebuit ca, în sistemul acela izolat, să se întâmple ceva, să scadă
temperatura, în speță. În opinia mea, pila lui Karpen este tot o baterie, tot o pilă
electrică şi funcționează tot pe baza diferenței de potenţial dintre aur şi platină.”
O alta precizare făcută de muzeograful principal Aurel Tudorache: “Din
păcate, astăzi, pilele respective nu mai dau acelaşi curent pe care ar ﬁ trebuit să-l
dea şi micromotorul respectiv nu mai este în neîntreruptă mișcare. Acum nu mai
funcționează chiar cum a fost gândit, dar un pic de curent ar avea.”
Specialiștii muzeului consideră că, în timp, acidul sulfuric în contact cu aerul
şi-a pierdut din concentrația inițială şi, implicit, din proprietăți. Acest aspect nu
este un impediment în funcţionarea “Pilei Karpen”, întrucât se poate remedia prin
restaurarea pilei electrice şi înlocuirea electrolitului (acidul sulfuric).
“Nu este un perpetuum mobile, după părerea mea şi nu este nici un
perpetuum mobile de speţa a doua, în sensul că ar contrazice principiul al doilea al
termodinamicii”, avea să precizeze muzeograful principal Aurel Tudorache.
Pila lui Karpen poate ﬁ aplicată cu succes la navele spaţiale, întrucât ar produce
energie tot timpul. În alte aplicații, invenția ﬁzicianul Nicolae Vasilescu Karpen
ar ﬁ costisitoare, deoarece, pentru obţinerea unui volt de energie, costurile ar ﬁ de
aproximativ 10.000 euro. Construită la dimensiuni mult mai mici “Pila Karpen” ar
produce şi mai puțină energie.

288

UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014

UNIVERS ȘTIINȚIFIC

UNIVERSUL
ÎNTRE EXPANSIUNE ȘI CONTRACȚIE
Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU1
Abstract
Teoria „Big Bang” explică faptul că Universul a apărut ca urmare a
unei explozii enorme a unei singularităţi (unui punct cu o energie inﬁnită) în
urmă cu 13,7 miliarde de ani şi că de atunci este într-o continuă expansiune.
În acest context, prezentul articol caută să răspundă la următoarele întrebări:
„ Universul se va extinde permanent, sau la un anumit moment va înceta să
se extindă şi va începe să se contracte? Universul a luat într-adevăr naştere
acum cca. 13,7 de ani sau este inﬁnit în timp (a existat întotdeauna)? Autorul
consideră că Universul a existat întotdeauna (nu a apărut şi nici nu va dispare
vreodată), însă el se contractă şi se dilată mereu, la fel ca mareea (ﬂuxul şi
reﬂuxul) oceanelor.
Cuvinte cheie: „Big Bang”, Universul, expansiune, contractare,
singularitate (punct).
Abstract
The theory of Big Bang explains that Universe was born because of an
enormous Big Bang of a singularity (a point with an inﬁnite energy), 13.7 years
ago, and from then on it is in a permanent expand. In this context, the present
article seeks to answer the following questions: Will the Universe permanently
expands or at a certain time will it stop expanding and begin contracting? Was
the Universe born about 13.7 billions of years ago or is it endless?
The author believes that the Universe has always existed (it has not
been born and will not ever disappear), but it always contracts and expands,
the same as the ocean moves without stopping (through ebb and ﬂow).
Key words: „Big Bang”,The Universe, to contract, to expand,
singularity (a point).
1
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Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, vicepreşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii Naţionale
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area Explozie (Big Bang-ul) reprezintă modelul (teoria) cosmologic(ă)
cel (cea) mai complet(ă) din punct de vedere ştiinţiﬁc, care dă o
explicaţie corectă a condiţiilor iniţiale şi a dezvoltării Universului după Big Bangul
de la momentul zero. Ulterior, după explozia punctului singular ﬁerbinte şi dens,
care s-a produs în urmă cu circa 13 mld. de ani, Universul a suferit o expansiune
(extindere) care continuă şi astăzi. Acest model/teorie (teoria Big Bang) justiﬁcă, cu
argumente pertinente/convingătoare, apariţia nu numai a materiei, ci şi a spaţiului şi
timpului şi deci, a existenţei Universului. În plus, teoria Big Bang explică şi cauzele
extinderii permanente a Universului în toate direcţiile, aproape uniform.
Primul astronom care a venit cu ipoteza că Universul este în extindere continuă
a fost omul de ştiinţă american Hubble, care consideră că, în urmă cu aproximativ
13,7 mld. de ani, nu exista Universul, ceea ce, în opinia sa, înseamnă că acesta a
avut un început. Dar la început a existat un punct cu totul special, o singularitate fără
dimensiuni (care nu poate ﬁ explicată ştiinţiﬁc deoarece „punctul” avea dimensiuni
foarte foarte mici, inﬁnitesimale, de 10-33 centimetri) şi cu o energie inﬁnită. Nu există
nici o explicaţie de ce, la un anumit moment („zero”), „punctul” a încetat starea sa
de singularitate şi a explodat, dar nu oricum, ci a produs o explozie inimaginabilă de
mare (Big Bang), care nu a încetat nici acum.
Dacă, pentru simpliﬁcarea explicaţiei, considerăm că în loc să reprezentăm
spaţiul în funcţie de cele 3 dimensiuni vom lua în considerare numai faptul că punctul
iniţial a fost la început o sferă cu diametrul s=10-33 cm care, la declanşarea Big Bangului a devenit o mărime variabilă S, am putea reprezenta fenomenul expansiunii
sferei, în două ipoteze, în funcţie de acest diametru variabil S (ﬁgura 1, a şi b). Până
în prezent curba din ﬁgura 1a este o cicloidă (fără puncte de inﬂexiune), iar cea din
ﬁgura 1b este o curbă care are puncte de inﬂexiune.
Dacă în ﬁgura nr. 1 se prezintă schematic expansiunea Universului până în
momentul actual, în ﬁgura nr. 2 se arată, cu linie întreruptă, şi modul probabil de
evoluţie a Universului până la următoarea contractare.
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După ce, în anul 1940, oamenii de ştiinţă Gamov, Alpher şi Herman au
emis ipoteza marii explozii de energie şi de materie de la începutul Universului,
astronomul Fred Hayle a dat denumirea de „Big Bang” acestei colosale explozii (în
anul 1950). Astăzi sunt cunoscute cele trei argumente pentru fundamentarea teoriei
Big Bang-ului:
1) există în Univers unele stele care au o vârstă de aproximativ 13 mld. de ani
(acestea ﬁind cele mai bătrâne stele), apropiindu-se parţial de vechimea universului;
2) pe baza analizei luminii galaxiilor se atestă că toate corpurile galactice se
depărtează astăzi unele de celelalte, ceea ce ne face să credem că toate galaxiile au
fost odată strânse într-un loc unic în spaţiu;
3) astăzi, peste tot în Univers există o radiaţie, denumită „radiaţie de fond” sau
„Radiaţie cosmică” destul de slabă, ca un tip de fosilă sau rămăşiţă a exploziei de
căldură şi lumină din momentul Big Bang-ului.
Oamenii de ştiinţă nu au găsit încă o explicaţie a apariţiei Universului la
momentul „zero” (la secunda „zero”) şi au luat ca punct iniţial momentul 10-43
secunde după Big Bang.
În acel moment tot Universul se găsea comprimat într-o minusculă sferă de
o mărime mai mică decât cea a unui nucleu (al unui atom), de aproximativ 10-33 cm
(diametrele nucleului oricărui atom sunt de aproximativ 10-13 cm). Dar temperatura
acelei singularităţi, în care era concentrat întreg Universul, era de circa 1032 grade.
Aşadar, teoria Big Bang nu este valabilă înainte de momentul 10-43 secunde
deoarece ştiinţa noastră (a omenirii) nu poate încă explica comportamentul atomilor
la forţe de gravitaţie extreme, cum ar ﬁ şi cazul Universului comprimat într-o sferă
de 10-33 cm, deoarece ar contrazice teoria „zidul Planck”. Acest zid este în fond limita
minimă ﬁzică a obiectelor existente.
După cum se ştie, azi, el reprezintă o barieră ﬁzică şi anume „Constanta lui
Planck” – cea mai mică dintre cantităţile de energie care există în realitate, respectiv
limita divizibilităţii spectrale (a oricărei divizibilităţi). Acesta este un argument
pertinent, ştiinţiﬁc, că Universul nu a dispărut niciodată, ci, la un moment dat, s-a
contractat într-un punct care, de fapt, era o inﬁmă sferă (inﬁnitesimală) cu o rază de
aproximativ 10-33 cm.
Iată de ce putem explica faptul că Universul nu are un început în acel punct
„zero” (Big Bang), ci este inﬁnit (şi în trecut, la minus inﬁnit, şi în viitor, la plus
inﬁnit), adică Universul mereu s-a extins şi s-a contractat, ceea ce înseamnă că
timpul este o iluzie deoarece periodic începe mereu de la zero (ﬁgura nr. 3) cu o
Mare Explozie (Big Bang) şi se sfârşeşte cu o Mare Contractare (Big Crunch) în
acelaşi punct zero.
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În viitor, evoluţia Universului este reprezentată cu linie întreruptă în cele două
ipoteze (ﬁgura 2, a şi b), iar într-o perioadă extinsă de timp dimensiunile Universului
se modiﬁcă ca în ﬁgura nr. 3b. Rămâne ca oamenii de ştiinţă să vadă cele 2 ipoteze şi
să stabilească dacă este valabilă prima sau a doua.

Câţiva ﬁzicieni şi matematicieni, pe baza unor calcule, au făcut descoperiri
ﬁzico-matematice privind începutul Big Bangului şi cauzele exploziei iniţiale.
Cunoştinţele de ﬁzică cuantică ale unor cercetători au dat posibilitatea acestora
să elaboreze o serie de teorii referitoare la cauza care a determinat Big Bangul.
Demonstraţiile de ﬁzică cuantică au arătat că o particulă elementară poate ﬁ detectată
în două locuri în acelaşi timp (particula este într-o permanentă vibraţie) Acestea au
condus la concluzia că spaţiul şi timpul sunt abstracţiuni, iluzii.
Teoria „supragravitaţiei” se bazează pe ipoteza că forţa gravitaţională este
mult prea slabă în raport cu forţa electromagnetică sau cu alte forţe (deşi este o forţă
deosebit de mare). Aceasta a generat ideea că gravitaţia se scurge într-un „univers
paralel”– 2 lumi, 2 Universuri (ﬁgura nr. 3a) sau Universul are două forme de
existenţă – şi că forţa gravitaţională din universul nostru este mult mai diminuată.
Aceste teorii au stat la baza dezvoltării „teoriei membranelor” sau Teoriei M şi
au condus la concluzia că, în lumea reală, sunt mai multe dimensiuni decât cele trei
din universul cunoscut, şi că există mai multe universuri. Noi ne-am oprit la două
Universuri care, în opinia noastră, ar evolua ca în ﬁgura nr. 3a.
292
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Cercetătorii americani au reprodus, într-o experienţă, pentru o milionime de
secundă (10-7 secunde), modul în care ar ﬁ fost starea materiei imediat după Big
Bang. Prin Big Bang a explodat punctul ce conţinea o enormă cantitate de energie şi
care, datorită condiţiilor, s-a transformat în materie – „supa primordială” care încă
nu este bine deﬁnită.
Materia creată imediat după Big Bang (supa primordială) s-a denumit plasmă;
experimentul în urma căruia s-a obţinut această plasmă a fost un bombardament de
particule de aur greu şi de deuteriu (izotop al hidrogenului) [www.bbc.ro].
Deci este vorba de un proces de transformare şi nu de apariţie sau dispariţie.
„Nimic nu se pierde, ci totul se transformă” (Principiul/legea conservării materiei
(masei) Lavoisier, Lamonosov).
Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că unele elemente chimice din univers
provin din primele momente ale formării acestuia. Unele radiaţii provin din perioada
Big Bangului şi încă mai există în univers. Cele mai uşoare elemente (hidrogenul,
deuteriul şi heliul) au fost primele elemente în univers, iar celelalte elemente mai
grele s-au format ulterior în stelele mari. Elementele mai grele decât heliul şi mai
uşoare decât ﬁerul au luat naştere în procesul nuclear în stele, iar elementele mai
grele decât ﬁerul au apărut în urma exploziilor „supernovelor”.
Savanţii au propus două ipoteze care să descrie viitorul Universului: Astfel,
prima posibilitate ar ﬁ ca Universul să aibă un început la singularitate, urmat de
Big Bang şi de expansiune; dacă masa galaxiilor ar depăşi masa critică, forţa de
gravitaţie ar putea depăşi inerţia iniţială şi va determina. la un moment dat. încetinirea
expansiunii, apoi galaxiile vor începe să se mişte una spre cealaltă, Universul sfârşind
printr-o contracţie într-o altă singularitate, eveniment numit Big Crunch (marea
contracţie).
Cealaltă ipoteză presupune că masa materiei din Univers nu are valoarea
necesară şi suﬁcientă pentru a învinge energia şi viteza iniţială, iar expansiunea va
continua la inﬁnit, într-o accelerare tot mai lentă, dar care nu va ajunge niciodată la
zero. Dar „găurile negre” adună materia în puncte şi apoi într-un singur punct, ceea
ce înseamnă că Universul nu se poate extinde la inﬁnit deoarece forţa de gravitaţie a
găurilor negre va opri expansiunea Universului apoi va începe contracţia urmată de
Big Crunch.
Totuşi, observaţii recente indică faptul că Universul posedă o rată de expansiune
în continuă acceleraţie, altfel spus, se extinde din ce în ce mai repede. Explicaţia pare
a ﬁ prezenţa unei forme de energie („energia neagră”) care nu a fost luată în calcul
până acum. Dar energia nu se transformă în materie? Acea energie neagră se va
transforma în materia care va determina formarea masei critice. Deci cea de a două
ipoteză este greşită.
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Fig. 4 Expansiune și contracție
Marea explozie este modelul cosmologic (teoria Big Bang) care explică
condiţiile iniţiale şi dezvoltarea ulterioară a Universului, cel mai complet din punct
de vedere ştiinţiﬁc. Aşadar, Universul s-a extins de la o singularitate primordială
extrem de ﬁerbinte şi densă acum aproximativ 13 miliarde de ani.
Modelul explică apariţia materiei, energiei, spaţiului şi timpului. Această
teorie încearcă să explice de ce universul se extinde permanent încă de la apariţia sa,
iar apoi am adăugat ipoteza că la un anumit moment, în viitor, expansiunea va înceta.
Dar dacă universul a avut un început înseamnă că el va avea şi un sfârşit, ceea ce nu
se poate demonstra.
În opinia oamenilor de ştiinţă, cu circa 13,7 miliarde de ani în urmă, nu exista
Universul, ci doar un punct de o natură cu totul specială, o singularitate, ceva cu
dimensiuni foarte foarte mici, dar cu o energie inﬁnită. La momentul „zero” acest
punct şi-a manifestat uriaşa energie printr-o inimaginabilă explozie, care mai
continuă şi în ziua de azi.
Există trei argumente majore pentru fundamentarea teoriei Big Bangului:
1. Vârsta unor stele este de 12-13,2 miliarde de ani, apropiindu-se de vechimea
Universului;
2. Analiza luminii galaxiilor atestă că toate corpurile galactice se îndepărtează
unele de altele ceea ce sugerează că galaxiile erau adunate într-un singur loc al
spaţiului, iar acum Universul este încă în expansiune;
3. Azi, pretutindeni în Univers, există o radiaţie foarte slabă de fond („radiaţie
cosmică”), care este de fapt o fosilă, o rămăşiţă rezultată a exploziei uriaşe de căldură
şi lumină din primele momente ale Universului.
294
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Astăzi astroﬁzicienii nu pot înţelege modul de apariţie a universului la
momentul „zero”. Aşa după cum am mai arătat, ei iau ca punct de explicare momentul
10-43 secunde după explozia originară (Big Bang). La acel moment tot universul era
conţinut într-o sferă de mărime inﬁmă, nucleară, de numai 10-33centimetri diametru.
Temperatura la acel stadiu era însă inimaginabil de mare, de ordinul a 1032 grade.
Explicaţia nu este valabilă mai devreme de momentul „zero” + 10-43 secunde;
pentru că s-ar contrazice ,,zidul Planck” (ştiinţa nu poate explica momentul de
comportare al atomilor în condiţiile în care forţa de gravitaţie devine extremă, ca
în cazul în care universul era de 10-33 centimetri). „Zidul Planck” reprezintă de
fapt existenţa limitelor minime ﬁzice ale obiectelor; una din barierele ﬁzice este
,,quantumul de acţiune” sau aşa-numita „Constantă a lui Planck” = 6,6210-34 Joule
secundă, care reprezintă cea mai mică dintre cantităţile de energie existente în lumea
noastră ﬁzică, adică limita divizibilităţii spectrale şi, prin aceasta, limita extremă a
oricărei divizibilităţi. Prin analogie există o „lungime ultimă” numită şi ,,Lungimea
lui Planck”, precum şi „Timpul lui Planck”, care este cea mai mică unitate de timp
posibilă teoretic.
Este un argument ştiinţiﬁc că universul nu a dispărut, că s-a contractat într-un
punct care de fapt era o sferă cu o rază de aproximativ 10-33 cm.
El dovedeşte faptul că Universul nu are început în punctul 0 (Big Bang), ci
este inﬁnit (mereu s-a extins şi s-a contractat într-un punct).

Fig. 5 Raza inﬁnită a sferei Universului
Timpul este o iluzie pentru că începe mereu de la 0 cu o Mare Explozie (Big
Bang) şi se sfârşeşte cu Big Crush.
Punctul, în care acum 13 mld ani era comprimat întreg Universul, denumit
Singularitate este ceva asemănător cu o Gaură Neagră; una există şi în centrul
galaxiei noastre şi se numeşte Sagittarius A. Aceasta are masa de circa 4 milioane
de sori şi se găseşte la o distanţă de 26.000 de ani-lumină de Terra noastră. Oamenii
de ştiinţă au descoperit-o din cauza sursei compacte de unde radio emisă de această
gaură neagră. Găurile negre reprezintă cele mai dense corpuri din Univers şi în
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consecinţă au cea mai mare forţă gravitaţională. Astfel, unele găuri negre din centrul
unor galaxii ar putea avea masa a miliarde de sori.2 Prin ele, materia trece în opusul
ei, în antimaterie, cum trce nisipul printr-o clepsidră.
În jurul oricărei găuri negre se roteşte un disc de gaze supraîncălzite (gaz şi
praf stelar) cu o viteză enormă, care se apropie de viteza luminii (300.000 km/s).
Acest disc emană unde radio şi raze x sub formă de jeturi aruncate de polii găurii
negre.
Din ecuaţiile lui Einstein rezultă că, în centrul ﬁecărei găuri negre, toată
materia unei stele s-a comprimat într-un singur punct devenit inﬁnit de dens şi care
a fost denumit „singularitate”, adică fără dimensiuni. Însă Einstein a considerat că o
gaură neagră era o noţiune prea absurdă şi deci nu era reală.
Stelele de dimensiuni medii, aşa cum este şi Soarele, după ce îşi consumă tot
hidrogenul vor muri şi vor deveni un fel pitică albă, adică un glob de dimensiunea
Pământului. Dar cele de 10 ori mai grele decât Soarele, după ce îşi ard tot
combustibilul, explodează ca o supernovă devenind timp de 2 săptămâni unul dintre
cele mai strălucitoare corpuri cereşti, iar miezul se transformă într-o stea neutronică,
o sferă cu diametrul de aproximativ 20 km. Atracţia gravitaţională a acestei stele
este foarte puternică în raport cu cea a unei pitice albe. Însă stelele care sunt de 20
de ori mai grele decât Soarele după consumarea totală a hidrogenului implodează,
iar miezul lor atinge temperaturi de 55 miliarde de grade Celsius. Atomii lor sunt
dezintegraţi în protoni, neutroni şi electroni care şi ei sunt transformaţi în quarcuri,
leptoni şi gluoni şi în continuare în fragmente tot mai mici şi mai mici până ce totul
dispare într-un singur punct, într-o singularitate unde am putea spune că nu mai
este nimic decât o masă atât de densă încât toată ştiinţa noastră nu poate explica
fenomenul prin teoria generală a relativităţii şi nici prin cea a mecanicii cuantice
deoarece este vorba de o gaură neagră. O asemenea singularitate a existat şi înainte
de acel Big Bang al Universului. De aceea, pentru înţelegerea evoluţiei Universului
este necesară studierea formării găurilor negre şi evoluţia acestora. Avansăm, ipoteza
unui proces asemănător de formare şi evoluţie a întregului Univers.
Pentru a ieşi din forţa de atracţie gravitaţională a Terrei este necesară o viteză
de 11 Km/secundă, dar nici viteza luminii (cca. 300.000 km/s) nu este suﬁcient de
mare pentru a scăpa de atracţia gravitaţională a unei găuri negre. Suprafaţa de graniţă
care separă interiorul de exteriorul unei găuri negre este cunoscută sub numele de
„orizontul evenimentului”. Aşadar, forţa de gravitaţie a unei găuri negre întrece cu
mult orice alte forţe (electromagnetică, nucleară etc.). În urmă cu un secol, poate chiar
cu 150 de ani, majoritatea ﬁzicienilor nu acceptau ca un obiect să devină suﬁcient de
dens încât să atragă lumina şi să o captureze. Însă, chiar şi în secolul XVIII, ﬁlozoful
englez John Michell şi-a exprimat o asemenea idee în 1783.
Găurile negre se rotesc cu viteze foarte mari şi deşi ele nu se pot vedea, în
schimb discul lor de acumulare se poate observa căci este un fel de inel de reziduuri,
2
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adică de materie care a scăpat de forţa enormă de atracţie. Această forţă atrage materia
din vecinătate care se încălzeşte din cauza frecării. Deci, găurile negre reprezintă un
fel de vârtejuri în spaţiul cosmic, care prin rotire extrem de rapidă aruncă o cantitate
mare din materia atrasă şi o expulzează în spaţiu după ce au înﬁebântat-o şi o aruncă
sub formă de jeturi cu viteze enorme (apropiate de viteza luminii). Gazele din aceste
jeturi incandescente după un timp se răcesc, se coagulează şi formează noi corpuri
cereşti.
Gravitaţia (forţa de gravitaţie) acţionează asupra timpului şi îl modiﬁcă. Cu cât
gravitaţia și viteza sunt mai mari, cu atât timpul trece mai încet. Astfel, într-o rachetă
care s-ar apropia de orizontul evenimentului unei găuri negre, un minut de acolo, ar
echivala, pe Pământ, cu 1000 de ani. Deci, gravitaţia inﬂuenţează timpul.
În centrul oricărei găuri negre, există un punct numit singularitate. Fiecare
galaxie are câte o singularitate în centrul ei.
Cele mai puternice găuri negre sunt în galaxiile din centrul Universului.
Acestea atrag celelalte galaxii care, în ﬁnal ,ajung toate în singularitatea din centrul
Universului. După aceea urmează un Big Bang, expansiunea Universului şi formarea
unor noi galaxii şi apoi se repetă ciclul în sensul că materia se concentrează din nou
într-un punct din centru, numit singularitate şi tot aşa la inﬁnit.
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„FRĂŢIA SPIONILOR”
ŞI ALEGERILE PREZIDENŢIALE
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
“Nu cu argumente ﬁlozoﬁce şi umanitare
se pot convinge tiranii, ci doar cu lancea lui Horea”.
Avram Iancu
Rezumat
Suntem în cea mai ﬁerbinte perioadă a anului 2014. De la 1 septembrie
a.c. începe campania prezidenţială. Târziu! Semn că cetăţeanul nu mai
contează în ecuaţia democraţiei. România este o ţară ocupată, iar ocupantul
iudeo-american şi-a ales deja colaboraţionistul, în persoana viitorului
preşedinte al României.
Cuvinte cheie: spioni, tradatori, ocupanti, alegeri prezidentiale
“THE BROTHERHOOD SPIES” AND PRESIDENTIAL ELECTION
Abstract
We are in the hottest period of 2014. From September 1 current year begins the
presidential campaign. Late! Sign that the citizen does not matter in the equation of
democracy. Romania is a occupied country, and the American Jewish occupant has
already chosen the collaborationist , in the person of the future president of Romania.
Keywords: spies, traitors, occupants, presidential elections.
e ochii lumii, timp de aproximativ trei luni, se va crea un spectacol
ieftin, superﬁcial, unde se vor lansa formal programe, dezbateri, idei.
Toţi candidaţii vor încerca să le prezinte cetăţenilor cât de aproape vor ﬁ de ei şi de
nevoile lor, atunci când vor ocupa cea mai înaltă funcţie în stat. Pretinşii candidaţi
îşi vor etala teatral cunoştinţele politice şi calităţile morale care cred ei că vor
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corespunde aşteptărilor cetăţenilor. În tot acest timp
mass-media şi sondajele fabricate pentru a induce în
eroare cetăţeanul (alegător) vor contura câştigătorii
care vor intra în turul doi, apoi, după o altă rundă de
confruntări, se va desemna câştigătorul.
Indiferent ce alegere va face cetăţeanul
din multitudinea de candidaţi, ocupantul iudeoamerican, în supremul său dispreţ pe care îl are faţă
de România şi de poporul român, îl va instala pe
acela care îi va apăra şi susţine cel mai bine interesele
militare, politice şi economice pe teritoriul ţării.
În spatele „Alesului”, se vor crea sisteme
tentaculare de crimă organizată, care vor continua să
devalizeze avuţia naţională aşa cum au făcut-o timp
de 25 de ani! Cetăţeanul român va continua să se
zbată în sărăcie şi nevoi...
Deocamdată, sunt şi excepţii, toţi cei care şi-au anunţat candidatura sunt
implicaţi în numeroase scandaluri. În partea a doua a acestei analize, în funcţie de
cum se „aşează” candidaţii la start îi vom prezenta pe ﬁecare. În această primă parte
voi face o scurtă prezentare a ceea ce au însemnat cei 25 de ani pentru România şi
care este contextul european în care aceasta se aﬂă.
Timp de 25 de ani (un sfert de secol!), zi de zi cetăţenii năpăstuiţi ai României
şi-au pus ;i au pus numeroase întrebări la care nu au primit răspuns sau au fost
minţiţi. Economia României este de stânga sau de dreapta? De ce suntem săraci?
De ce nu este apreciată munca românilor? Cui i-a folosit şi de ce continuă aberaţia
Restitutio in integrum? De ce s-au lichidat, s-au vândut şi continuă să se distrugă
întreprinderile mari rentabile? Cine le cumpără? De ce ne batem joc de resursele
naturale? De ce nu susţinem mediul de afaceri şi investiţiile autohtone, întreprinderile
mici şi mijlocii? De ce este „vânat” capitalul românesc, iar cel străin este lăsat să ﬁe
din ce în ce mai abuziv şi împotriva statului român? De ce nu susţinem promovarea
oamenii de valoare? Suntem cu adevărat parteneri în NATO şi UE? Românii mai pot
avea încredere în partidele politice, în Parlament, în instituţiile centrale şi locale, în
Justiţie?
Tinerii români mai pot avea un viitor în România? De ce atât de mulţi şomeri?
De ce nu ne preocupă situaţia bătrânilor şi a copiilor străzii? Trebuie legalizată
prostituţia? Este nevoie de introducerea pedepsei cu moartea?
Acestea sunt câteva din multele întrebări la care cei care au condus România
în cei 25 de ani ar ﬁ trebuit să răspundă.
Cum să o facă, dacă România este o ţară ocupată şi condusă de colaboraţionişti
(trădători)?
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De 25 de ani, asistăm la o „frăţie” a elitelor intelligence-ului românesc ce se
luptă pentru integritatea statului naţional unitar român, într-un context deloc favorabil
României. Dar, nimic nou sub soarele Balcanilor, zonă unde aderarea culturală a
ţărilor române, aﬂate sub conducere fanariotă, la spaţiul cultural bizantin era literă de
lege. Fenomenul se petrecea în secolele XVII-XVIII, adică la peste două sute de ani
de la ocuparea Constantinopolului de către otomanii conduşi de sultanul Mahomed
al II-lea „Cuceritorul”, act care încheia din punct de vedere istoric ciclul glorios al
Bizanţului.
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 cu tradiţiile ei, degenerarea morală şi
dictatura corectitudinii politice.
La ea acasă, UE se zbate să supravieţuiască, realităţile 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 operaţiuni de
spionaj şi dezinformare a Statelor Unite?
Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în primul rând cei americani, din
mediile academice de mare prestigiu, susţin şi pun această variantă a conspiraţiei
antieuropene din ultimul deceniu, în cea mai mare parte, pe seama politicii
Washingtonului, a faptului că această politică a fost şi este exercitată de către
cercurile ultraconservatoare, strâns legate de interesele Complexului Militar
Industrial al SUA. De reţinut că, din 1990, fără nici o întrerupere, SUA au continuat
cursa înarmărilor, fapt ce a condus la apariţia unui imens dezechilibru în plan militar
între SUA şi restul lumii. Totuşi, saltul economic considerabil al Germaniei, în ciuda
crizei economice, precum şi investiţiile majore ale principalelor puteri europene în
dezvoltarea arsenalului comunitar, nu puteau trece neobservate de către americani.
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
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lumii exterioare 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”;
folosirea de către unii lideri am,ericani a unui slogan de tristă amintire ”cine nu
este cu noi este împotriva noastră”; ultima destinaţie a istoriei lumii este societatea
americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii.
Mai alarmantă decât toate este însă 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.
Și, la urma urmei, de ce ar ﬁ lumea unipolară, bipolară sau multipolară. De ce n-ar ﬁ
lumea pur și simplu lume ?
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 americane pe scară globală.
Europenii asistă neputincioşi? Categoric nu! Totuşi, 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 s-a transformat într-un imperiu preocupat prea mult de cucerirea de noi
sfere de inﬂuenţă, pentru a mai ascunde acţiunile de încercuire și sufocare 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”, în primul rând, prin limitarea accesului
Rusiei la mările calde.
Aceeaşi strategie „Anaconda” este argumentul care explică în bună parte
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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 din 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), dar, odată cu schimbarea
conducerii de la Kiev prin fenomenul „Maidan” (revolta din Piața Centrală), Ucraina
a semnat documentul de asociere cu Uniunea Europeană.
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, care are numeroase probleme economice. Politica externă
a Rusiei acţionează însă ofensiv, chiar agresic, 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 urma să ﬁe pusă ﬁe în situaţia de a ajuta o Ucraină independentă în
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întregul ei, ﬁe de a se implica în conﬂictele etnice care mocnesc de multă vreme în ţara
vecină și care, iată, s-au declanșat acum, generând unul dintre cele mai sângeroase
războaie ale secolului, în care se folosește tehnică de luptă performantă, atât de
armata ucraineană, cât și de rebelii pro-ruși din Estul țării (tancuri moderne, artilerie
performantă, avioane de tip Suhoi, rachete sol-aer etc). O implicare directă a Rusiei
în conﬂictul ucrainean 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, considerăm noi, decât trei soluţii:
- salvarea integrităţii Ucrainei în contextul unei independenţe prietenoase faţă
de Moscova (ceea ce a încearcat Rusia până la summitul Parteneriatului estic de la
Vilnius);
- 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 (dar Vladimir Poutin tocmai a sugerat
că, pentru rezolvarea crizei din Ucraina, conducere de la Kiev ar trbui să discute cu
rebelii, având în vedere inclusicv crearea unui nou stat format din provinciile estice,
ceea ce este greu de presupus că Poroșenko, președintele Ucrainei, și demnitarii
ucraineni pro-UE vor accepta fără crearea unui fapt împlinit);
- 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. Deși Rusia susține că nu a intervenit și nu intervine cu forțe și mijloace în
sprijinul rebelilor, pe teritoriul Ucrainei, este lesene de înțeles că luptătorii din cele
două republici autoproclamate – Donețk și Luhansk – n-au putut să-și procure astfel
de arme decât de la armata ucraineană sau de la ruși...
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, situaţia conﬂictuală
din 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 să 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
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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, considerăm noi, contextul general al lumii contemporane,
în plan geopolitic şi geostrategic, în care se vor desfăşura alegerile prezindenţiale în
România.
***
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 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, în granițele sale
naturale, culturale și civilizaționale. 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 lovituii 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.
Într-un amplu studiu intitulat „Crima organizată transnaţională - ameninţare
împotriva democraţiei”, care a circulat în întreaga Europă în cursul anului 2003, se
atrage atenţia că Federaţia Rusă ar putea deveni o „superputere a crimei organizate”.
Foştii sateliţi ai Moscovei nu s-au îndepărtat prea mult de acest caliﬁcativ. Aşa se
explică faptul că Fabrica de Maşini Grele din Bucureşti, una dintre cele mai moderne
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din Europa de Sud-Est, a fost vândută pentru ridicola sumă de 500.000 de dolari,
în timp ce ultimul strung cumpărat de către această fabrică a costat 800.000 de
dolari. Acesta este doar un exemplu din alte mii de acest fel care s-au consumat în
spaţiul economic al României în ultimii 25 de ani. Analiştii occidentali au ajuns la
concluzia că noua clasă a „capitaliştilor roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii
nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit avuţia naţională din ţările respective la preţuri
derizorii, generând sărăcie pe întregul ansamblu al societăţii.
În lumea dezvoltată a adevăratei economii de piaţă, orice politică
economică generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este
considerată drept criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un
fel de menajament.
În anul 2012, România, cu un produs intern brut în jur de 16.310 dolari
pe cap de locuitor, adică penultimul loc din Uniunea Europeană după valoarea PIB/
PP pe cap de locuitor (ﬁind urmată doar de Bulgaria) şi cu o populaţie activă în
mediul rural de 48%, se înscrie printre statele falimentare ale lumii.
Cel mai probabil că acestea sunt motivele de bază pentru care în luna februarie
2004 s-a pus problema blocării negocierilor cu România de către Parlamentul şi
Comisia Uniunii Europene, reveniea asupra acestei decizii având considerente pur
politice, de ordin geo-strategic (ţara noastă ﬁind considerată „provincia-tampon” de
la graniţele estice ale Uniunii cu fostul bloc sovietic). Un alt motiv l-a constituit,
la acea vreme, politica pro-americană a guvernului de la Bucureşti, ilustrată şi de
concesionarea către o companie americană a autostrăzii strategice Braşov-Borş.
Având în vedere că Uniunea Europeană nu va tolera ca resursele sale ﬁnanciare
să ﬁe risipite în avantajul unor societăţi americane, vom asista la o confruntare pe
scară largă între cei doi poli de putere economică. . „Războiul economic” declanşat
între Uniunea Europeană și SUA la 1 martie 2004 este ilustrativ în acest sens.
Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/NATO,
practicată de către guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea ﬁ strivită în cele
din urmă între cele două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale
economice, România poate ﬁ asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se
scufundă, nici nu navighează, ci doar putrezeşte.
În România, Serviciul Român de Informaţii, destinat securităţii interne, şi
Serviciul de Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de
Informaţii a Apărării, specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt
organe de importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea
sunt încă departe de standardele minime de profesionism şi performanţe. În afara
efectelor grave generate de actele de trădare, culminând cu cazul „generalului Mihai
Pacepa”, unul dintre cele mai mari din istoria României, de epurarea masivă a
specialiştilor sub paravanul „demascării securităţii ca poliţie politică”, de penetrare
a acestor servicii de către consilieri proveniţi din serviciile de spionaj ale unor puteri
occidentale, prioritar americane, serviciile secrete ale României sunt paralizate şi
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împiedicate să-şi îndeplinească atribuţiile funcţionale şi de prezenţa în fruntea
acestora a unor oameni politici, a unor „activişti de partid”, total incompetenţi în
aceste domenii cu totul speciale.
În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, serviciile de spionaj şi contraspionaj
(de securitate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai meseriei, crescuţi în cadrul
acestor servicii şi promovaţi în funcţii de directori generali după 20-25 de ani de
activitate practică, trecuţi prin toate compartimentele şi care au obţinut cele mai bune
rezultate.
Cei care au deţinut funcţiile de directori ai SRI şi SIE în ultimii 25 ani,
respectiv Virgil Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte, George Cristian
Maior sau Ioan Talpeş, Cătălin Harnagea, Gheorghe Fulga, Teodor Meleşcanu
au fost orice, numai specialişti în contraspionaj şi spionaj nu. Datorită unei slabe
culturi în domeniile serviciilor secrete, ale spionajului şi contraspionajului, atât la
nivelul de mase, cât mai ales la cel al clasei politice, există pericolul ca România să
piardă controlul asupra serviciilor sale secrete, atât sub euforia admiterii în NATO,
cât şi sub inﬂuenţa „parteneriatului strategic cu SUA”. O asemenea situaţie ar avea
consecinţe dezastruoase pentru societatea românească şi întregul ei viitor. De la
cel mai simplu cetăţean la şeful statului, trebuie cunoscut adevărul ce dăinuie de
secole şi milenii potrivit căruia controlul asupra serviciilor secrete este un atribut
sacru exclusiv al statului, condiţie esenţială a supravieţuirii acestuia, şi nu se împarte
absolut cu nimeni. Serviciile de spionaj ale unui stat independent şi suveran pot avea
contacte şi schimburi de informaţii cu serviciile similare ale altor state chiar şi atunci
când este vorba de un stat cu care se aﬂă în stare de război. În materie de spionaj
şi contraspionaj nu există „standarde NATO”, Nu există niciun fel de standard în
afară- de cele profesionale, iar serviciile secrete membre nu se subordonează nici
unei structuri a Comandamentului Suprem NATO de la Bruxelles şi nu sunt nici pe
departe „interoperabile”.
În noile condiţii din Europa şi din lume, numai serviciile de informaţii ale
statului sunt total insuﬁciente pentru satisfacerea enormelor nevoi de informaţii ale
societăţii româneşti, aﬂate la periferia civilizaţiei Europei. Vor trebui create structuri
de informaţii private, începând chiar cu întreprinderile mici şi mijlocii, până la ceea
ce a mai rămas din „giganţii industriali”. Dacă nu se va proceda aşa, în contextul
acerbei concurenţe generate de procesul de „globalizare” , toate companiile româneşti
care vor încerca să se manifeste pe piaţa Uniunii Europene și pe cea mondială vor ﬁ
zdrobite.
Un alt adevăr universal pe care ar trebui să-l cunoască toţi românii este acela
că serviciile de spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se aﬂă într-o continuă
confruntare unele cu altele, indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau adversare.
Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale României socialiste că „au spionat
împotriva NATO” este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul hilară. Toate serviciile din
lume erau focalizate pe spaţiul NATO şi pe cel al fostei URSS. România nu putea
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face excepţie de la această situaţie, mai ales că, în spionaj, nu există nici aliaţi şi nici
duşmani. Toţi sunt trataţi la fel, ştiindu-se din lecţiile istoriei că „aliaţii de astăzi ar
putea ajunge inamicii de mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 1989.
În acest secol XXI, România, ca toate celelalte state ale lumii, va trebui să pună
accentul principal pe culegerea de informaţii economice, care, în proporţie de 95%,
pot ﬁ obţinute din surse deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, obţinerea
unor informaţii secrete este de importanţă vitală. Spionajul începe din momentul în
care, pentru intrarea în posesia unei informaţii de mare valoare, este nevoie să se
încalce legea. Serviciile de informaţii ale României nu vor putea renunţa la acest
lucru dacă dorim să supravieţuim ca entitate statală.
În legătură cu această dimensiune a activităţii serviciilor de informaţii, adică
de spionaj, nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de spionaj ale
unui stat care se respectă nu semnează absolut cu nimeni nici un acord şi nici o
înţelegere de natură să le limiteze libertatea absolută de acţiune. Există informaţii că,
pe timpul directoratului domnului Ioan Talpeş, Serviciul de Informaţii Externe a fost
constrâns să semneze o astfel de înţelegere. Din motive evidente, spionajul economic
al României nu se poate orienta decât tot pe spaţiul euro-atlantic.
Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi Rusia spionează, mai ales din
punct de vedere economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai ﬁresc lucru din lume.
Din SUA, şi în general din spaţiul ultradezvoltat euro-atlantic ai şi ce culege.
Dacă tot am adus anterior în discuţie Pactul Nord-Altantic, subliniem că, cu
sau fără voia Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO, există semne certe că
NATO nu va mai supravieţui ca „principală structură militară de securitate” în
Europa. Se pare că, după evoluţia relaţiilor interatlantice din ultimii 24 ani, această
ipoteză câştigă teren. Dat ﬁind faptul că, în ultimii 65 de ani, NATO a constituit cel
mai strălucitor giuvaier din coroana politicii externe a Statelor Unite ale Americii,
a faptului că această alianţă militară a garantat hegemonia SUA asupra Europei
Occidentale, conform unei concepţii a guvernanţilor de la Washington, potrivit căreia
„cine stăpâneşte Europa stăpâneşte lumea”, interesul pentru menţinerea şi lărgirea
acestei alianţe este absolut de înţeles. Analiştii politico-militari de o parte şi de alta
a Atlanticului au înţeles că tocmai aceasta a fost raţiunea de bază a creării NATO, şi
nu apărarea împotriva „expansiunii comuniste”, aşa cum s-a pretins timp de 45 de
ani de Război Rece.
Dacă rolul NATO s-ar ﬁ rezumat la apărarea împotriva „pericolului comunist”,
alianţa ar ﬁ trebuit să se dizolve după dispariţia Tratatului de la Varşovia, colapsul
„lumii comuniste” şi dezmembrarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs,
datorită opoziţiei înverşunate a Washingtonului.
Sub privirile întregii lumi, Uniunea Europeană se conturează tot mai mult
ca o superputere, prin excelenţă în plan economic, ca un centru de putere a unei
„lumi multipolare” în devenire, cu o viziune şi interese diferite faţă de cele ale SUA.
Cine mai crede că lărgirea NATO şi lărgirea Uniunii Europene sunt două acţiuni
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„complementare” riscă să aibă mari surprize şi dezamăgiri în viitor.
NATO „lărgit”, din voinţa politică şi eforturile Washingtonului, va ﬁ o alianţă
militară nefuncţională, încorporând „Vechea Europă”, reprezentată cu precădere de
Franţa şi Germania, pe care SUA nu mai pot conta, şi „Noua Europă”, cuprinzând
fostele state „inamice”, membre ale defunctului Tratat de la Varşovia, în care
americanii îşi pun speranţele pentru a se mai putea menţine în Europa.
O dată cu aprobarea Constituţiei Uniunii Europene, proces diﬁcil, se crea
baza legală pentru construirea sistemului de securitate al UE în afara NATO. Acesta
este motivul pentru care Washingtonul face tot ce-i stă în putinţă pentru a împiedica
adoptarea Constituţiei UE, acţionând prin agenţii săi de inﬂuenţă din Polonia,
Franţa şi Olanda. Practic, începând din mai 2006, Tratatul Constituţiei Europene
este ratiﬁcat de Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia, Slovenia şi Spania.
Tratatul care constituie Constituţia Europeană a fost semnat de către
reprezentanţi ai Statelor Membre pe 29 Octombrie 2004 şi a fost supus procesului
de ratiﬁcare de către Statele Membre până când, în 2005, votanţii francezi (29 Mai)
şi olandezi (1 Iunie) l-au respins în cursul referendumurilor. Eşecul înregistrat de
Constituţie în a câştiga sprijinul popular în aceste două ţări a făcut ca şi alte ţări să
amâne sau să oprească procedura de ratiﬁcare, iar actualmente viitorul Constituţiei
este foarte incert, spre satisfacţia „Casei Albe” şi a serviciilor sale secrete. Dacă ar ﬁ
fost ratiﬁcat, Tratatul ar ﬁ intrat în vigoare pe 1 Noiembrie 2006.
Cu siguranţă, în acest joc politic periculos este antrenată şi România. Pe de
altă parte, toate statele din fosta lume comunistă care sunt sau se vor integra în
Uniunea Europeană vor ﬁ obligate să se încadreze, fără rezerve, în politica externă
şi de securitate a acestei organizaţii. Acest lucru este obligatoriu şi pentru România,
ţară integrată în Uniunea Europeană în anul 2007. Cu alte cuvinte, nu greşesc cei care
constată că extinderea spre Est a NATO şi a Uniunii Europene constituie expresia
unei acerbe lupte subterane pentru sfere de inﬂuenţă în această parte a continentului,
la care ia parte, mai mult sau mai puţin vizibil, şi Federaţia Rusă. Gândind logic,
putem aﬁrma la ﬁnal că Uniunea Europeană lărgită, cu o constituţie proprie, nu-şi va
lăsa securitatea pe mâna unei puteri extra-europene, chiar dacă aceasta se numeşte
SUA.
Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu va mai ﬁ o alianţă menită să apere
zona euro-atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru că un asemenea pericol
nu există. Încercările Washingtonului de a angaja NATO în războaie în afara zonei
sale de responsabilitate stabilită prin Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au
eşuat şi nu vor avea nici o şansă de succes nici în viitor. Tot ce va putea face NATO
este să împiedice izbucnirea unor războaie între proprii săi membri. Putem lua în
calcul un conﬂict între Spania şi Marea Britanie în problema Gibraltarului, dar şi
mai probabil între Grecia şi Turcia, care constituie „călcâiul lui Ahile” al NATO. La
acestea se va adăuga tara de probleme conﬂictuale dintre alţi membri admişi, cum
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este şi disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria în problema Transilvaniei.
Un adevăr fundamental scăpat din vedere de către clasa politică din România
este acela că NATO nu a oferit şi nu oferă garanţii ferme de securitate statelor membre.
Acest lucru rezultă din conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la Washington Acest
articol fost negociat timp de un an de zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au
acceptat în această formă, dar care le-a fost impus de către Washington prin presiuni
şi ameninţări că nu se vor bucura de „binefacerile” Planului Marshall dacă nu îl vor
accepta.
Iată cum sună acest articol: „Părţile (adică statele semnatare) sunt de acord că
un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau în America
de Nord va ﬁ considerat ca un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor: ca atare, ele
convin că, dacă un asemenea atac se va produce, ﬁecare dintre ele exercitând dreptul
de legitimă apărare, individuală sau colectivă, recunoscut de articolul din Carta
Naţiunilor Unite, va ajuta partea sau părţile astfel atacate, luând imediat, individual
şi de acord cu celelalte părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ,
inclusiv folosirea forţei armate pentru a restabili şi asigura securitatea regiunii
Atlanticului de Nord. Orice atac armat în acest fel şi orice măsură luată ca urmare
a acestuia vor ﬁ imediat aduse la cunoştinţa Consiliului de Securitate. Aceste măsuri
vor lua sfârşit atunci când Consiliul de Securitate va ﬁ luat măsurile necesare pentru
a restabili şi menţine pacea şi securitatea internaţională.”
Nu trebuie să ﬁi expert în drept internaţional pentru a-ţi putea da seama că
sintagma …MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ…elimină orice idee
de „garanţii ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe care o va socoti
necesară” partea semnatară poate ﬁ şi aceea de a nu lua nici o măsură.
Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 a fost invocat în legătură cu
teribilele atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie
2001, dar a rămas fără urmări.
România, ţara cu cele mai contestate frontiere din Europa, ar ﬁ bine să nu
se considere în deplină siguranţă ca membră a NATO. Să ne reamintim lecţiile de
istorie: am fost aliaţi cu Ungaria în „Axa de Fier”(1940-1944) şi am pierdut partea
de nord-vest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliaţi ai Ungariei în Tratatul de la
Varşovia şi ne-am ales cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare prezenţa alături de
Ungaria în NATO ce surpriză ne va aduce?
Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, generalul american Weslei Clark,
în calitate de comandant suprem al NATO, a declarat public, în auzul întregii Europe,
că „Tratatul de la Trianon este învechit”. Iar în prezent, acest adversar declarat al
României Mari, l-am numit pe Weslei Clark, este consilier al premierului Victor
Ponta! Prin urmare, România ar trebui să ducă o politică deosebit de echilibrată şi săşi caute sprijinitori în Europa, nu peste Atlantic sau în Asia (a se vedea cazul Chinei).
Dacă s-ar pune vreodată problema revizuirii frontierei dintre România şi Ungaria,
SUA vor ﬁ de partea Ungariei, indiferent de serviciile pe care Bucureştii le prestează
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în favoarea Washingtonului.
Există, de asemenea, adevăruri zguduitoare şi dureroase, despre modul în care
România este subminată în mod sistematic şi permanent, cum este împinsă încet dar
sigur spre federalizare şi, în ﬁnal, spre dezmembrare. Toate acestea se datoresc bazei
economice extrem de precare a societăţii româneşti, ceea ce ne face să ﬁm lipsiţi de
coeziunea socială, de disciplina socială şi de cultul muncii, adică acele caracteristici
fundamentale proprii unei naţiuni moderne.
Se demonstrează, astfel, că toate guvernele care s-au perindat la conducerea
României din 1990 şi până în 2014 s-au dovedit incapabile să soluţioneze problemele
majore ce confruntă societatea românească şi impotente în faţa ofensivei continue a
Ungariei împotriva intereselor României în toate planurile, dar mai ales în spaţiul
Transilvaniei.
După cum se ştie, aprecierea bazată pe datele şi concluziile SRI şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor, potrivit căreia guvernul de la Bucureşti a pierdut controlul
asupra judeţelor Covasna şi Harghita, este absolut conformă cu realitatea.
Clasa politică românească, scindată până la absurd, ineﬁcientă şi iresponsabilă
în actul de guvernare, coruptă şi gata la orice compromisuri cu factorii de presiune
externi, mai ales cu Ungaria care a acţionat prin UDMR, vârful de lance al serviciului
ungar de spionaj – AVO, a cedat pe toate fronturile.
România este bătută pas cu pas de către Ungaria în spaţiul Transilvaniei,
în primul rând pe frontul economic. Concesiile gradate şi în secret făcute UDMR
de către guvernele CDR, în perioada 1997-2000, PDSR/PSD, în perioada 20002004, Alianţ „DA”/ PDL-PNL şi PDL-UNPR, în plan cultural, politic, dar mai ales
economic, vor conduce la situaţia când cel puţin partea centrală a tuturor oraşelor din
Transilvania să ﬁe stăpânită de maghiari. Menţinerea la putere a acestor guverne cu
sprijinul UDMR a costat extrem de scump şi a angajat ţara pe coordonate deosebit de
periculoase. Iar tratatele de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România
şi Ungaria nu au schimbat nici pe departe poziţia guvernului de la Budapesta faţă de
România.
Dezastrul economic şi sărăcia generală tot mai accentuată obligă guvernele de
la Bucureşti la concesii umilitoare şi dureroase. Pe acest fond, creşte pericolul unor
tendinţe centrifuge în toate provinciile istorice. Apelul de tristă amintire al lui Sabin
Gherman: „M-am săturat de România” s-ar putea întinde ca o molimă. Dacă nu se
va reface din punct de vedere economic şi nu vor ﬁ stopate cu fermitate acţiunile
subversive ale Ungariei exercitate prin UDMR, dacă vor ﬁ tolerate tendinţele şi
programele regionaliste şi autonomiste, federalizarea şi, în ﬁnal, scindarea României
nu vor putea ﬁ evitate.
Nimeni nu militează pentru măsuri şi acţiuni extreme şi nu are intenţia să
aprindă patimi naţionalist-şovine. România şi Ungaria, pentru a supravieţui, trebuie
să ajungă la o reconciliere istorică reală, nu cosmetizată. Uniunea Europeană este
cadrul în care acest lucru va deveni obligatoriu. Unul dintre principiile fundamentale
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ale acestei puternice organizaţii este acela că relaţiile economice cele mai puternice
trebuie să se dezvolte între statele cu frontiere comune. România şi Ungaria nu vor
putea face excepţie de la acest principiu.
Ca o concluzie generală, în contextul geo-strategic prezentat, cartea „Frăţia
spionilor”2 ne arată procesul de restructurare şi rolul funcţional avut în istorie de
către principalele agenţii de spionaj din lume. O etapă în care spionii şi contraspionii
se aﬂă sub focul încrucişat al marilor bătălii ce se dau la această oră pentru o Nouă
Ordine Mondială.
***
Făcând referire strictă la ţara noastră, România se aﬂă, în continuare, în plin
proces de transformare istorică, perioadă ce poate da naştere unor convulsii ce
riscă să scape de sub control. Mai mult, pot conduce la evenimente imprevizibile,
cu urmări pe termen lung în viaţa socio-politică, culturală şi economică. Aşadar,
nu puţini se întreabă, şi pe bună dreptate, cum de s-a ajuns aici? Ei bine, politica
ezitantă, nu de puţine ori „în genunchi”, a liderilor României de după 1989 a condus,
de exemplu, la tragica şi ruşinoasa situaţie ca Ardealul să ﬁe realmente împânzit cu
monumente închinate criminalilor unguri care s-au remarcat printr-un diabolic proces
de maghiarizare forţată a românilor şi secuilor din Transilvania. Ca să nu vorbim
de modul ruşinos în care unii guvernanţi şi-au dat în cele din urmă acordul, din
raţiuni electorale probabil, pentru ridicarea „Statuii Libertăţii” de la Arad, ediﬁciu ce
elogiază „Ungaria Mare” şi „eroii” şovinismului maghiar de la 1848: aşa-declaraţii
13 generali, rămaşi în istorie ca asasinii diabolici a 40.000 de români! Se întorc
străbunii în morminte…
În ﬁne, dar nu în ultimul rând, cauzele care au condus la astfel de efecte
umilitoare pentru Naţiunea Română nu mai reprezintă de foarte mult timp o noutate
pentru analişti. Deja ca o certitudine, România este o ţară aﬂată la intersecţia
intereselor a trei mari puteri: Statele Unite, Rusia şi Uniunea Europeană. Prima
a condiţionat liniștirea minoritarilor, în special a celor de origine maghiară, de
acceptarea rămânerii României ca „zonă tampon”, evident sub inﬂuenţa lor şi a
NATO. Ruşii, la rândul lor, pot acţiona minoritarii unguri, direct din Budapesta, prin
agenţi recrutaţi încă din timpul ocupaţiei sovietice. În acest fel, şantajul este unul pe
faţă: dacă acceptăm baze NATO pe teritoriul românesc, ne provoacă cu minoritarii
unguri (acţiune aﬂată în plină desfăşurare), ne lovesc în economie şi mută noi forţe
militare în Moldova sau Ucraina. şi nu este o utopie, chiar dacă aparent Moscova a
început să retragă „ceva” din trupele sale din Transnistria. Ca argument, menţinerea
trupelor ruseşti în Moldova este un obiectiv strategic pe termen lung al Kremlinului,
stabilit printr-un decret prezidenţial în anul 1995.
2

PĂPĂDIE, A. Bogdan, NĂSTASE, I. Gabriel. „Frăţia spionilor. Istoria războiului din umbră”. Editura PACO,
Bucureşti, 2014
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Sintetizând, putem spune că minorităţile, în special cea secuiască maghiarizată,
sunt veritabile „piese grele” în mâinile puterilor străine ce fac „jocuri” în ţara noastră.
Însă, trebuie să luăm în calcul şi faptul că Uniunea Europeană nu s-a implicat prea
mult în acest delicat joc politic, cum este cel al minorităţilor etnice, decât (poate)
pentru a se erija într-un „factor de stabilitate”, în fapt pentru a-şi atinge doar propriile
interese economice.
Un alt plan al Moscovei prevede dislocarea a 30 de baze militare în străinătate
pe întreg teritoriul CSI, ﬁe că sunt construite unele noi, ﬁe că sunt consolidate cele
existente. Pentru o bază permanentă în Moldova, ar ﬁ nevoie de un acord similar
cu cel semnat în anul 1997 cu Ucraina pe 20 de ani, pentru ﬂota militară rusă de
la Marea Neagră.3 Mai mult, prezenţa în Moldova este văzută drept vitală de către
Kremlin, odată ce România vecină a aderat la NATO în 2004.
În plus, să nu uităm că ruşii au recrutat masiv agentură în ţările ocupate în
perioada comunistă. După ce s-au retras complet din România, în 1968, de exemplu,
s-a constatat că „Ursul” de la Kremlin lăsase mai mulţi agenţi decât avea întreaga
Securitate Română, fapt care explică şi dezastrul structurilor informative comuniste
în 1989.
Mai mult, americanii şi ruşii îşi cunosc reciproc informatorii şi agenţii de
inﬂuenţă din România. Aceştia se urmăresc şi se lovesc reciproc din când în când, dar
nu mortal! Fac front comun doar atunci când şeﬁi lor îi asmut împotriva serviciilor
secrete româneşti, cu predilecţie asupra specialiştilor formaţi în şcoala românească
de spionaj şi contraspionaj de dinainte de ’89, recunoscuţi şi temuţi la vremea
respectivă de către majoritatea agenturilor din lume. Este şi motivul pentru care, în
ciuda aparenţelor, SRI, noua structură informativă a României post-revoluţionare,
n-a putut renunţa în totalitate la ei, aceştia ﬁind specialişti în formarea cărora statul
nostru a investit enorm.
În plus, americanii şi ruşii urmăresc cu interes poziţia strategică şi bogăţiile
României, în special zăcămintele de telur (cele mai mari din lume), aur şi argint,
toate de la Roşia Montană (cele mai mari din Europa), respectiv uriaşul zăcământ
de petrol şi gaz natural din subsolul platoului continental din zona Insula şerpilor. Să
nu uităm, totodată, gazele de şist, ţara noastră ﬁind a doua din Europa ca zăcăminte.
În ce priveşte vecinii, România este înconjurată de state dacă nu ostile, cel
puţin neprietenoase: Ucraina (la nord şi est) – ţară care nu acceptă compromisuri în
a ne retroceda Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa şi Insula Șerpilor, Ungaria (la vest)
– ce continuă să ridice, ﬁe şi voalat, pretenţii asupra Transilvaniei, fosta Iugoslavie
(sud-vest) – care nu poate uita actul de samavolnicie săvârşit de guvernarea lui
Emil Constantinescu, „liderul regional” care a acceptat cu zâmbetul pe buze
bombardamentele NATO din 1999, agresiune ce a condus la moartea a numeroşi
civili, Bulgaria (sud) – stat extrem de imprevizibil, şi Republica Moldova (est) - ţară
3

Evident, acest acord este caduc, întrucât, în acest an, printr-o mișcare fulgerătoare, Rusia a reanexat Crimeea și
este în curs de a-și consolida și moderniza Flota rusească a Mării Negre
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în care, în ciuda apropierii de structurile Uniunii Europene, se continuă rusiﬁcarea
forţată a tuturor celor care încă se consideră urmaşi demni ai Marelui Ştefan cel
Sfânt.
Din nefericire, nu doar vecinii ne vizează ori sunt cu „ochii” pe noi. În
septembrie 2000, de exemplu, în Oakland (California), s-a înﬁinţat „SAFEWEB”,
prima societate tehnologică specializată în ştergerea „urmelor” digitale de pe Internet
(pe care le lasă un vizitator al unui site web). Stephen Hsu, cofondator şi director
general al companiei, a fost susţinut ﬁnanciar de către CIA pentru a pune la punct
tehnica de calcul menită a bruia datele disponibile în momentul consultării webului. Din informaţiile pe care le deţinem, „SAFEWEB” acţionează din primăvara
lui 2000 şi pe „teritoriul” virtual al României, toate informaţiile existente în reţeaua
românească a Internetului ﬁind „consultate” de către specialiştii acestei companii.
Adică… de către CIA! Iar la acest capitol mai putem adăuga şi suma alocată pentru
ţara noastră, respectiv 380.000 USD, necesari plăţii personalului care supraveghează
permanent spaţiul virtual românesc (site-uri ale preşedinţiei, guvernului, ministerelor
etc.), precum şi a susţinerii costurilor de „producţie”…
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