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Dr. Gheorghe VĂDUVA1 

Rezumat

Summit-ul NATO din Țara Galilor a reprezentat o abordare 
directă și tranșantă a problematicii de securitate în noile condiții, 
deosebit de periculoase, declanșate de criza din Ucraina, de 
instabilitatea Orientului Mijlociu și de acțiunile agresive, greu 
de stopat, ale Statului Islamic. Alianța s-a reactivat, a intrat în 
dispozitiv pe limita extinsă a arealului euro-atlantic, la frontiera 
cu Rusia, pe axa Marea Neagră - Marea Caspică. Cu acest prilej, 
au fost relevate mai ales amenințările războiului de tip hibrid și, 
în consecință, măsurile ce se cer luate de Alianță și de membrii săi 
pentru a face față noilor provocări ale acestor vremuri. Ca urmare 
a crizei din Ucraina, a intervenției Rusiei în acest confl ict și 
anexării de către aceasta a Crimeii, dar și a celorlalte amenințări 
și planului de reactivitate al Alianței, este posibil ca axa Marea 
Neagră - Marea Baltică să devină un fel de nouă cortină de fi er, 
mai exact, o nouă falie strategică Est-Vest, care trece chiar prin 
inima Europei, cu efecte geopolitice deosebite. 

Cuvinte-cheie: summit NATO, plan de reactivitate, criza 
ucraineană, amenințări, război hibrid

1 Cercetător științific gr. I, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ștință din România,  
mail: vaduvageorge@yahoo.fr

EDITORIAL

IMPACTUL GEOPOLITIC AL 
SUMMITULUI NATO DIN ȚARA 

GALILOR PE AXA MAREA 
NEAGRĂ-MAREA BALTICĂ

L’IMPACT GEOPOLITIQUE DU SOMMET 
OTAN DE PAYS DE GALES SUR L’AXE 

MER NOIRE – MER BALTE
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Résumé

Le sommet OTAN de Pays des Gales a représenté une manière directe 
et tranchante d’.envisager les nouveaux défi s de la problématique de sécurité, 
très menaçantes, déclenchés par la crise d’Ukraine, par l’instabilité du 
Moyen Orient et par les actions très agressives, diffi cile a les stopper, de 
l’Etat islamique. Alliance s’est réactiver, s’est déployé sur limite élargie, a 
la frontière avec la Russie, sur l’axe Mer Noire –Mer Balte, A cette occasion, 
on a relevé surtout les menaces de la guerre hybride et, en conséquence, les 
mesures que l’OTAN et ses membres doit les mettre en œuvre pour répondre 
d’une manière adéquate aux ces risques de ce temps. Comme suite de la crise 
ukrainienne, de l’intervention de la Russie dans ce confl its et de l’inclusion 
de Crimée dans les frontières de la Russie, mais en y considérant les autres 
menaces aussi et le plan de réactivité de l’OTAN, il est très possible que 
l’axe Mer Noir – Mer Balte devenir un nouveau rideau de fer, plus exact, 
une nouvelle faille stratégique Est-Ouest qui passe justement par le cœur de 
l’Europe, avec des effets géopolitiques grandes et imprévisible.

  
Mots-clefs: sommet OTAN, plan de réactivité, crise ukrainienne, menaces, 

guerre hybride.

1. Argument

Summit-ul NATO din Țara Galilor din 4-5 septembrie 2014 trebuia să fi e 
unul de rutină, prin care se încheia un mandat al unui secretar general al 

Alianței și debuta un altul, pentru un nou secretar. Din păcate, acest summit a avut 
loc într-un moment foarte delicat pentru securitatea spațiului euro-atlantic, mediul de 
securitate din Estul continentului european fi ind deteriorat grav, printr-o nouă criză, 
fără precedent, cea din Ucraina, soldată, până la această dată, cu peste 4000 de morți, 
cu modifi carea frontierelor ucrainene și ale Rusiei, cu generarea unor amenințări noi, 
hibride și pe termen lung. Statele Unite ala Americii și Uniunea Europeană consideră 
că principalul vinovat pentru declanșarea și escaladarea acestei crize este Rusia, prin 
acțiunile sale agresive asupra Ucrainei, în timp ce Rusia acuză Occidentul care nu a 
dorit altceva decât să continue acțiunile sale de extindere a UE și a NATO, să aducă 
NATO la frontierele sale estice și să pună în operă vechea lui strategie Anaconda, 
generată de Statele Unite, cea de încercuire, îndiguire și sufocare a Rusiei. De ambele 
părți, termenii au fost și sunt duri și ireconciliabili, iar războiul declanșat în spațiul 
ucrainean între separatiștii pro-ruși din estul țării și forțele guvernamentale se pare 
că este unul mult mai amplu și mai complex, care depășește cu mult chiar și noul 

EDITORIAL



11UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

concept de război hibrid, folosit în Declarația summit-ului din Țara Galilor, devenind 
o confruntare complicată între două tabere deja ostile, de o parte, situându-se Statele 
Unite și Uniunea Europeană și, de cealaltă, Rusia. Acest summit al NATO a spus 
totuși lucrurilor pe nume, urmărind atât descurajarea Rusiei în ceea ce privește 
criza ucraineană, cât și relevarea, cât se poate de clară, a noilor amenințări la adresa 
mediului de securitate, așa cum sunt ele identifi cate și evaluate din perspectivă 
euroatlantică. 

Rusia, folosindu-se de referendumul populației din peninsulă, a reanexat 
fulgerător Crimeea, un fel de Coastă de Azur a Imperiilor Rus și Sovietic de odinioară, 
dar și principala bază a fl otei rusești a Mării Negre, una dintre cele trei porți de ieșire 
a Rusiei la Oceanul cald și una dintre cele patru fl ote importante ale Rusiei, celelalte 
trei fi ind: Flota Baltică, Flota Nordului și Flota Pacifi cului. 

Neîndoielnic, Rusia a sprijinit de la început acțiunile separatiștilor din zona 
Donețkului și din cea Luganskului, deși, în pofi da argumentelor aduse de Occident, 
a dovezilor evidente (imagini luate din satelit și informații culese la fața locului și 
prin alte surse etc.), a negat tot timpul acest lucru. Era însă de înțeles pentru oricine 
că, în confl ictul armat declanșat în Estul Ucrainei între niște rebeli înarmați (cu ce 
fel de arme și de către cine?!) și forțele armate regulate ale Ucrainei, la care s-au 
adăugat și batalioanele de voluntari create împotriva rebelilor, aceștia din urmă – 
rebelii separatiști – nu aveau, practic, nicio șansă. Să nu uităm că forțele armate 
ucrainene (la care s-au adăugat și batalioanele voluntare) au acționat asupra rebelilor 
cu avioane de luptă moderne (Suhoi 24 și Suhoi 25), cu tancuri, mașini de luptă ale 
infanteriei, elicoptere și forțe speciale, din bazele de dislocare sau pe un teritoriu 
foarte bine cunoscut, în timp ce rebelii, dacă n-ar fi  fost sprijiniți de nimeni, n-aveau 
cum să se opună acestor forțe doar cu niște Kalașnikovuri sustrase sau achiziționate 
cine știe de unde și cum. 

Desfășurarea acestui război de tip hibrid, cum este el denumit în documentele 
NATO, relevă câteva aspecte care arată că astfel de scenarii au fost prevăzute din timp, 
că forțele rebele s-au pregătit efectiv pentru astfel de acțiuni și că ele au fost susținute 
atât operațional, cât și logistic de către o mare putere militară. Până în luna iulie, 
rebelii reușiseră să scoată din luptă peste 14 avioane de luptă și elicoptere ale forțelor 
ucrainene, la care se adaugă și doborârea, probabil accidentală, probabil cu o rachetă 
de tip BUK, a unui avion Boeing 777, al unei companii aeriene malaieziene, zborul 
MH-17, cu 298 de persoane la bord. Mai mult, chiar în momentele când conducerea 
de la Kiev anunța că este pe punctul de a încercui forțele rebele și de a le tăia legăturile 
cu Estul, Moscova a anunțat un ajutor masiv (peste 900 de camioane) pentru populația 
civilă din zonă, iar forțele rebele (forțele teroriste, cum le-a numit Kievul) au trecut la 
ofensivă pe trei direcții (Lugansk, Donețk și Mariupol), încercuind o parte din forțele 
ucrainene și creând, chiar în ziua summit-ului NATO, un fait accompli. O astfel de 
ofensivă nu putea fi  declanșată decât cu un sprijin de foc și logistic masiv și cu o 
conducere strategică pe măsură, exact la momentul cel mai potrivit pentru a forța 
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conducerea de la Kiev să negocieze cu rebelii și Occidentul să admită situația de fapt 
și existența acestei zone controlată de separatiști.2 Ofensiva forțelor rebele a fost o 
surpriză de proporții, întrucât a demonstrat o capacitate operațională nebănuită care a 
pus în difi cultate forțele Kievului și a atins acel aliniament care, dacă ofensiva s-ar fi  
continuat în acel ritm, ar fi  pus în pericol inclusiv Kievul. Acest lucru nu-l puteau face 
decât rușii sau chiar rebelii, dacă ar fi  fost din vreme pregătiți pentru astfel de acțiuni 
foarte difi cile și foarte greu de condus și sprijiniți masiv cu informații, armament 
sofi sticat și tehnică de luptă modernă, cu forțe speciale, cu artilerie și blindate. 

În pofi da avertismentelor date de Occident și protestului Kievului, convoiul 
rusesc de 900 de camioane, cu ajutoare pentru populație, a intrat în regiunile din sud-
estul Ucraina fără aprobarea Kievului și fără supraveghere din partea reprezentanților 
Crucii Roșii Internaționale, care nu au primit garanții de securitate. 

Chiar în ziua summit-ului, la Minsk, sub supravegherea OSCE și a Rusiei, 
s-a semnat un acord de încetare a focului, în 12 puncte, care consemnat, de fapt, o 
realitate de pe front și a anunțat un parcurs difi cil și îndelungat pentru rezolvarea 
acestei situații. La această criză extrem de gravă, se adaugă criza deja cronicizată din 
Siria, situația complicată din Orientul Mijlociu, îndeosebi cea din Irak, și ofensiva 
Statului Islamic, una dintre cele mai teribile organizații teroriste care, prin intensitatea 
acțiunilor sale, reprezintă unul dintre acele pericole care pot compromite toate 
eforturile depuse până acum, precum și pe cele viitoare, ale comunității internaționale 
pentru soluționarea problemelor de aici. 

În aceste condiții, au avut loc lucrările summit-ului NATO din Țara Galilor, 
așteptate cu mare interes nu doar de către membrii Alianței, ci de către întreaga 
comunitate internațională, NATO reprezentând acea forță uriașă capabilă să asigure 
coerență și stabilitate arealului său și să contribuie efectiv la soluționarea crizelor 
acestui început de secol. De aceea, și declarația summit-ului este una care cuprinde 
nu mai puțin de 113 paragrafe, care înseamnă, de fapt, 113 probleme și 113 răspunsuri 
date de Alianță pentru soluționarea acestora.

Dar, așa cum rezultă din această declarație și din celelalte documente ale 
summit-ului, efortul NATO este concentrat în acest fi nal de an pentru securitatea 
arealului euro-atlantic, îndeosebi în zona răsăriteană (dar nu numai) și reactivării 
forțelor, mijloacelor, dispozitivelor conceptelor, politicilor și strategiilor sale în 
context. 

Mesajul dat de acest summit – poate cel mai important după cel de la Roma, din 
1991 –  este acela al coerenței, unității, stabilității, forței, capabilității și reactivității 
Alianței, într-un moment în care zarurile au fost din nou aruncate. Falia strategică 
Marea Neagră - Marea Caspică s-a reactivat, iar politicile și strategiile de conexiune 
euro-asiatică (Europa având tehnologii, Asia având resurse) se dovedesc a fi  nu doar 
insufi ciente și inconsistente, ci și nerealiste. 
2  General de brigadă (ret) dr., membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, Secția Științe 
Militare, cercetător științific gradul I, email: vaduvageorge@yahoo.fr 
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A fost de-ajuns scânteia generată de modul în care Rusia a perceput summit-
ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic din toamna anului 2013, pentru ca întregul 
edifi ciu al unei construcții europene care ar fi  putut fi  durabilă și benefi că pentru 
toată lumea (tocmai în sensul unui concept eurasiatic modern, dar pe care Rusia 
nu a înțeles-o așa, ci ca pe o strategie de îndiguire a teritoriului său asemănătoare 
celei din timpul Războiului Rece) s-a fi surat exact în spațiul cel mai important al 
acestui parteneriat, în cel al Ucrainei. Pentru că aici există vulnerabilitățile cele mai 
mari și falia cea mai profundă în ceea ce privește idealurile și aspirațiile populației, 
Estul și Vestul Ucrainei fi ind în opoziție, dacă nu chiar în confl ict. Populațiile din 
Vest și Nord-Vest sunt pro-europene și doresc aderarea cât mai rapidă la Uniunea 
Europeană, în timp ce populațiile din Estul și Sud-Estul țării sunt ruse sau rusofone și 
nu doresc acest lucru, ci fi e alipirea la Rusia, fi e federalizarea Ucrainei, fi e un regim 
de autonomie substanțială și apropiere semnifi cativă de Rusia. 

Așadar, Ucraina însăși este o țară sfâșiată, a cărei atitudine, în ultimul sfert de 
veac, n-a fost sufi cient de clară nici în relațiile sale cu Vestul, nici în cele cu Estul, 
nici măcar cu sine, devenind, în acest timp, singurul perdant, așa cum o spune însuși 
ambasadorul acestei țări la București.  Fiind așezată în vecinătatea estică a Europei 
și în coasta vestică a Rusiei, Ucraina, în loc să fi e un spațiu de conexiune între Rusia 
și Uniunea Europeană, de armonizare a intereselor Est-Vest, a devenit un fel de țară-
tampon, o țară cu probleme, așezată la marginea marelui interes strategic al Rusiei, în 
zona pe care această mare putere nucleară o consideră de siguranță strategică pentru 
ea, și la frontiera estică a Uniunii Europene, Bruxelles-ul considerând-o una dintre 
țările cele mai importante ale Parteneriatului Estic și, în consecință, foarte importantă 
pentru vecinătatea ei liniștită, pentru securitatea ei în această parte a lumii. 

Interesant este și faptul că și Statele Unite le Americii au acordat și acordă 
Ucrainei un interes cu totul special, deși se știe foarte bine că o astfel de atitudine nu 
poate fi  nicicum pe placul Rusiei, ci, dimpotrivă, poate ofensa foarte tare această țară 
cu care americanii au deja un parteneriat strategic. Sau, poate că tocmai de aceea. 
Desigur, Uniunea Europeană a fost destul de atentă la sensibilitățile Rusiei, dar Rusia 
nu a percept Parteneriatul Estic ca pe o politică europeană de vecinătate liniștită, 
ci ca pe o modalitate de „ocupare” de către Occident a spațiului său de siguranță 
strategică. Cel puțin, așa rezultă din declarațiile ofi cialilor de la Moscova, dar și din 
analizele care se fac pe această temă. 

2. Vecinătăți neliniștite, controverse, risc înalt de insecuritate 

Criza ucraineană, așa cum se subliniază în Declarația acestui summit, a fost 
declanșată de acțiunile agresive ale Rusiei la adresa acestei țări. Potrivit acestei 
declarații, acțiunile Rusiei au afectat conceptul unei Europe a păcii, libere și unitare. 
Declarația summit-ului NATO nu intră în detalii, nu explică și nu motivează această 
afi rmație, ci doar relevă încălcarea de către Rusia a tuturor normelor internaționale 
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privind relațiile dintre state, respectarea frontierelor și a documentelor la care 
comunitatea internațională lucrează de zeci și zeci de ani.

În viziunea summit-ului NATO din Țara Galilor, situația creată în Ucraina 
nu este însă singura care afectează conceptul european de securitate. La aceasta se 
adaugă instabilitatea în creștere a vecinătății meridionale, a Orientului Mijlociu și 
a nordului Africii, precum și amenințările transnaționale și multidimensionale care 
devin din ce în ce mai numeroase și mai greu de gestionat. „Aceste elemente – se 
precizează în Declarația summit-ului – pot avea, toate, consecințe pe termen lung 
asupra păcii și securității în regiunea euro-atlantică și asupra stabilității la scară 
mondială.”3

Acesta este punctul de vedere ofi cial al țărilor membre NATO, exprimat 
tranșant în Declarația summit-ului din Țara Galilor din debutul toamnei anului 2014. 
În aceste condiții, așa cum se subliniază în paragraful 2 al Declarației, NATO rămâne 
o sursă esențială de stabilitate într-o lume imprevizibilă. Alianța este și rămâne unită, 
prin sistemele ei de valori, prin obiectivele și principiile Cartei ONU, constituindu-se, 
în continuare, într-un cadru transatlantic ferm și viabil pentru o apărare colectivă și 
într-un forum esențial pentru consultări și luarea unor decizii între aliați în probleme 
de securitate. 

S-au reafi rmat, la acest summit, cele trei sarcini fundamentale ale Alianței 
înscrise în conceptul strategic: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea 
cooperativă.

Așa cum bine se știe, după summit-ul de la Roma din 1991, NATO, care avea, 
până la acea dată, doar rolul de apărare colectivă, potrivit art. 5 din Tratatul de la 
Washington, și-a extins misiunile și la cele de gestionare a crizelor și, implicit, la cele 
de securitate cooperativă. Acest lucru a rezultat din cerințele efective ale mediului de 
securitate, din necesitatea ca membrii Alianței să benefi cieze nu doar de un concept 
de apărare colectivă, valabil în timp de război, ci și de unul, devenit viabil după 
spargerea bipolarității, care, în esența lui, se concentrează pe gestionarea crizelor 
și confl ictelor și pe securitatea membrilor săi, o securitate de tip cooperativ, absolut 
necesară în condițiile recrudescenței amenințărilor, inclusiv a celor de tip terorist. 
Forțele NATO asigură, în fi ecare zi, securitatea arealului euroatlantic și a membrilor 
săi, care este fundamentul prosperității membrilor Alianței și al modului lor de viață. 
Fără securitate, nu există nici prosperitate și nici libertate.

La acest summit, a fost aprobat planul de acțiune denumit „reactivitate”. Acest 
plan comportă o serie de măsuri impuse de schimbările în mediul de securitate la 
frontierele NATO și dincolo de ele, care se constituie: 

- ca răspuns la provocările Rusiei și la incidența strategică a acestora;
- ca răspuns la riscurile și amenințările generate de vecinătatea meridională, de 

Orientul Mijlociu și de Africa de Nord;
3  Sursa: http://www.ziare.com/international/ucraina/ambasadorul-ucrainei-la-bucuresti-sun-
tem-in-stare-de-razboi-nedeclarat-intre-ucraina-si-rusia-interviu-1318915, accesat la 25.11.2014
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- ca modalitate de consolidare, în continuare, a apărării colective;
- ca o consolidare a capacității de gestionare a crizelor; 
- ca o contribuție necesară la garantarea faptului că NATO rămâne, în 

continuare, o alianță puternică, bine pregătită, robustă și reactivă, capabilă să facă 
față provocărilor actuale și viitoare, indiferent de unde ar veni acestea.

Elementele principale ale acestui plan de reactivitate includ:
- măsuri de asigurare a Aliaților (prezență aeriană, terestră și maritimă 

continuă și o activitate militară semnifi cativă în Estul Alianței, ambele prin rotație; 
aceste măsuri sunt fl exibile și modulare, în raport cu evoluția situaţiei de securitate);

- adaptarea la noile condiții ale posturii militare strategice a Alianței (în 
principal, consolidarea Forței de Reacție Rapidă a NATO (NRF). 

În acest cadru, s-a stabilit constituirea unei Forțe Operaționale Interarme, la 
un nivel foarte înalt de pregătire (VJTF), capabilă să se desfășoare în câteva zile, 
îndeosebi la frontierele țărilor NATO. Această Forță are o componentă principală 
terestră, cu elemente aeriene, maritime și de operații speciale. Se vizează, de 
asemenea, realizarea unor infrastructuri, prepoziționarea unor echipamente și a unor 
elemente logistice, desemnarea unor baze specifi ce și întărirea Aliaților situați la 
periferia NATO, în sensul punerii în operă a unui concept de descurajare și în cel al 
apărării colective;

- menţinerea capacității reactive și a coerenței forțelor țărilor aliate, pentru 
îndeplinirea întregii game de misiuni, inclusiv pentru descurajarea unor agresiuni 
împotriva acestor țări;

- consolidarea forțelor navale permanente (SNF);
- menținerea unei structuri de comandament suple, robuste și efi ciente, 

îndeosebi a cartierului general al Corpului multinațional nord-est, ca platformă de 
cooperare regională.

Tot din acest plan de reactivitate face parte și actualizarea Inițiativei de 
Interconexiune a Forțelor (CFI) aprobată la Chicago, care va contribui la garantarea 
unei coerențe totale între elementele care participă la exercițiile generate de aplicarea 
conceptului de reactivitate.

Toate aceste măsuri și numeroase altele au ca scop menținerea unui înalt nivel 
de pregătire, de coerență și de reactivitate, astfel încât NATO să fi e în măsură să facă 
față amenințărilor pe care le constituie, la ora actuală, războiul hibrid, defi nit pe un 
evantai foarte larg de măsuri și acțiuni militare, paramilitare și/sau civile, disimulate 
sau nu, care sunt puse în operă întrunit, succesiv, simultan și integrat.

În acest sens, în Letonia, a fost creat un centru de excelență pentru comunicații 
strategice în acest domeniu, omologat de NATO, iar în Estonia un centru de excelență 
de pregătire în domeniul apărării și securității cibernetice.

Aceste două concepte – război hibrid și reactivitate – au constituit, de fapt, 
preocupările esențiale ale acestui summit, ca domenii și suporturi de resetare și 

EDITORIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/201416

actualizare nu doar a teoriilor, ci și a politicilor și strategiilor de securitate și de 
apărare.

Creșterea cheltuielilor militare, cooperarea industrială în domeniul apărării, 
eforturile NATO și cele ale UE în problema capacităților sunt, de asemenea, domenii 
deopotrivă necesare și complementare conceptului de reactivitate. În acest sens, 
summit-ul a stabilit ca, într-un interval de zece ani, să se realizeze de către toate țările 
membre a următoarelor obiective: 

- un nivel minim al cheltuielilor militare de 2%;
- 20% din bugetul apărării să fi e desinat echipamentelor;
- forțele terestre, aeriene și navale ale Aliaților să corespundă cerințelor NATO 

și să fi e capabile să opereze împreună.
Desigur, summit-ul NATO din Țara Galilor a condamnat în termeni foarte 

fermi Rusia pentru intervenția sa (pe care Rusia nu o recunoaște) în Ucraina, pentru 
anexarea Crimeii și, în general, pentru atitudinea acestei țări față de politicile Uniunii 
Europene și de cele ale Alianței, pentru nerespectarea dreptului internațional și a 
principiilor Cartei ONU, pentru comportamentul ei față de Georgia și de Republica 
Moldova și pentru violarea angajamentelor de securitate și a Actului fi nal de la 
Helsinki, pentru neaplicarea în continuare a Tratatului asupra forțelor convenționale, 
pentru folosirea mijloacelor militare în scopuri coercitive și pentru multe alte lucruri 
pe care Alianța le consideră ca reprezentând o amenințare gravă la adresa securității 
internaționale. 

Cu alte cuvinte, în viziunea acestui summit, Rusia devine o amenințare la 
adresa securității internaționale. Această afi rmație este deosebit de gravă, întrucât 
Rusia nu este o țară oarecare, ci o mare putere nucleară. Mai mult, o astfel de 
concluzie, formulată într-un summit al celei mai mari și mai puternice alianțe din 
câte au existat vreodată pe Terra, are efecte extrem de grave, generând, de fapt, așa 
cum susțin unii autori, un nou Război Rece și,  considerăm noi, împreună cu alți 
autori , o nouă falie strategică Est-Vest, care trece chiar prin inima Europei, pe axa 
Marea Neagră - Marea Baltică. 

Nu toată lumea este însă de acord cu o astfel de concluzie a summit-ului NATO, 
care aruncă întreaga vină asupra Rusiei pentru această criză. John Mearsheimer, 
profesor de Științe Politice la Universitatea din Chicago și reprezentant important al 
școlii neorealiste a teoriei relațiilor internaționale, într-un articol publicat în Foreign 
Affairs, comparând cele două atitudini – cea a Occidentului, care acuză Rusia de 
criza din Ucraina și cea a Rusiei care condamnă Occidentul, îndeosebi Statele Unite, 
pentru declanșarea acestei crize –, analizează partea de responsabilitate care revine 
Occidentului. Profesorul american consideră că, de fapt, Occidentul este acela care 
a elaborat și a pus în operă o strategie mai vastă pentru scoaterea Ucrainei de pe 
orbita Rusiei și atașarea ei la arealul strategic occidental. În acest sens, Statele Unite 
au investit, începând din 1991, peste cinci miliarde de dolari în peste 60 de proiecte 
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pentru a ajuta Ucraina să realizeze un viitor pe care ea îl merită,4 alături de țările 
occidentale și de valorile lor democratice. Aceste investiții sunt normale și benefi ce 
pentru o țară democratică, suverană și independentă, care are nevoie de sprijin, 
însă Ucraina, fi ind situată la granița dintre Rusia (care suspectează Occidentul și 
îndeosebi Statele Unite de politici și strategii contra Rusiei) și Uniunea Europeană 
(care percepe Ucraina ca pe o țară normală, în drept să-și aleagă singură un drum 
european, alături de democrațiile occidentale și pe Rusia drept oponentă la un astfel de 
parcurs al țărilor care au făcut cândva parte din fosta Uniune Sovietică), este nevoită 
să-și suporte propria condiție generată de aceste vecinătăți și de aceste concepte. În 
continuare, după ce analizează esența și marginaliile acestei crize, profesorul John 
Mearsheimer relevă că Statele Unite și aliații europeni se confruntă cu o alegere 
în ceea ce privește soluționarea crizei ucrainene: continuarea actualei politici, care 
va duce la exacerbarea ostilităților cu Rusia și la devastarea Ucrainei – un scenariu 
din care toată lumea va pierde –, sau crearea unei Ucraine neutre și prospere, care 
nu amenință Rusia, mai exact, care nu se constituie într-o nouă bază de îndiguire a 
Rusiei de către Occident, așa cum percepe Moscova scopul politicii Occidentului 
față de Ucraina, și care ar permite astfel Occidentului să repare relațiile sale cu Rusia. 
Totuși, Ucraina, mai puțin regiunile separatiste, a optat pentru un parcurs european, 
pentru Uniunea Europeană și se pare că un astfel de parcurs este deopotrivă pe placul 
populației din vestul țării, care a votat masiv această opțiune, în pofi da unei realități 
dramatice de pe front și votului masiv antieuropean și pro-Est al separatiștilor. 

Georgio Gallo, într-un articol intitulat „La crise ukrainienne: empathie et 
dynamique” pune în discuție această criză dintr-o perspectivă a analizei împrejurărilor 
care au dus la cel de-Al Doilea Război Mondial. Putin nu poate fi  comparat cu 
Hitler, iar extinderea spre Est a NATO pare a fi , în viziunea acestui analist, o eroare 
întrucât nu s-a ținut seama de înțelegerile care au dus la unifi carea Germaniei și la 
reconfi gurările geopolitice ulterioare. Datorită slăbiciunii sale, Rusia nu a reacționat, 
cel puțin până în aprilie 2008, când, cu prilejul summit-ului de la București, s-a 
opus categoric aderării la Alianță a Ucrainei și Georgiei. Este și motivul pentru care 
trupele rusești au intrat în Georgia în august 2008.5  

Stephen F. Cohen constată că noi asistăm, la ora actuală, la cea mai periculoasă 
confruntare între Rusia și Statele Unite din ultimele decenii, fără îndoială cea mai 
gravă de la criza rachetelor din 1962 încoace. Această criză ar putea duce la o 
confruntare directă între NATO și Rusia, noul Război Rece fi ind mult mai grav decât 
precedentul.6

4  John Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault, http://www.foreignaffairs.com/arti-
cles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault, accesat la 26 noiem-
brie 2014 
5  Sursa: http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/151114/la-crise-ukrainienne-empathie-et-dynamiques-de-gu-
erre-de-giorgio-gallo, accesat la 26 noiembrie 2014
6  Stephen F.Cohen, Hérétiques contre faucons, : http://www.monde-diplomatique.fr/2014/10/COHEN/50877, 

accesat la 28 noiembrie 2014
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Pierre Van Grunderbeek consideră că criza ucraineană nu este decât ultima 
provocare a ultraconservatorilor occidentali pentru realizarea dominației globale a 
Statelor Unite care trebuie impusă cu orice preț. 

Dar, orice s-ar spune, Crimeea nu se mai poate întoarce la Ucraina decât cu 
prețul unui război care ar putea fi  sau deveni fi  nuclear. Aici este vorba de a alege 
între dreptul popoarelor la autodeterminare (Art. 1 din Carta ONU) și principiul 
inviolabilității frontierelor (uti possidetis juris).7.

În acest timp, Rusia, sub presiunile sancțiunilor economice aplicate de către 
Occident și ale efectelor acestora (deloc neglijabile pentru o economie care nu și-a 
găsit încă vigoarea), își caută noi parteneri în rândul marilor puteri asiatice (China, 
India și chiar Iran) și, mai ales, în țările forumului BRICS (Brazilia, Rusia, India, 
China, Africa de Sud). 

Rusia este interesată în extensia competențelor, rolurilor și misiunilor 
Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) și chiar în posibila transformare 
a acesteia într-un fel de alianță de securitate și apărare a Asiei – un fel de „ATO” 
asiatic –, dar în contrapondere la NATO. Deja, în fi ecare an, membrii Organizației de 
la Shanghai desfășoară exerciții militare comune pe teme de interes pentru membrii 
OCS.8 

Rusia și China doresc ca, și prin această organizație, să-și coordoneze eforturile 
diplomatice și militare pe trei axe importante, așa cum le defi nește China și care 
vizează: combaterea terorismului, a separatismului și a extremismului. De asemenea, 
acest demers se înscrie în voința celor două mari puteri și a celorlalți membri de 
a spori capacitatea autonomă de apărare a continentului asiatic împotriva oricăror 
amenințări, fără a face apel la forțe exterioare, cum ar fi  NATO sau Statele Unite9. 

Se pare că ambiția acestei organizații este aceea de a deveni o alianță militară 
după model NATO condusă de China. În luna august 2014, a avut loc, în Mongolia 
interioară, adică în nordul Chinei, cel mai mare exercițiu al OCS, care a reunit 7000 
de militari din cele șase state membre, forțe terestre, forțe aeriene, avioane fără 
pilot, unități pentru operații speciale, structuri de contraspionaj, sisteme de apărare 
antirachetă etc. 

Rusia a trimis la acest exercițiu elicoptere de asalt Mi-8 AMTS, avioane Suhoi 

7  Pierre Van Grunderbeek, La Russie, l’Ukraine, la Crimée et la bague de fiançailles, http://www.mondialisation.
ca/la-russie-lukraine-la-crimee-et-la-bague-de-fiancailles/5415269, accesat la 28 noiembrie 2014
8  Cum bine se știe, această organizație interguvernamentală asiatică a fost creată în 2001, fiind succesoare a unui 
grup informal format în 1966, la inițiativa Chinei, și care reunea marile puteri din zonă (China și Rusia) cu o parte 
dintre țările Asiei Centrale (Kazahstan, Kirghistan și Tadjikistan), după implozia Uniunii Sovietice, în ideea dezvol-
tării unei cooperări politice și militare. China avea în vedere gestionarea comună a unor probleme sensibile cu care 
ea însăși se confrunta, cum ar fi, spre exemplu, unele amenințări ce puteau afecta cea mai mare regiune a sa, zona 
uigură, Xianjang. În 2001, a aderat la această organizație și Uzbekistanul. Actualmente, această organizație are șase 
membrii, reunind un sfert din suprafața globului și 60 la sută din populația Terrei, cinci membri observatori: Afga-
nistan, India, Pakistan, Iran și Mongolia, precum și trei parteneri de dialog: Sri Lanka, Belarus și Turcia. 
9 Flavien Iszurin, Développement de la solidarité asiatique : le cas de l’Organisation de coopération de Shanghai, 
 http://blog-famgbf.com/dir/blog/developpement-de-la-solidarite-asiatique-le-cas-de-lorganisation-de-cooperation-
de-shanghai/
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25, în timp ce China a desfășurat echipamente militare foarte moderne, cum ar fi  
elicopterele WZ-10 și WZ-19. 

Pe 23 decembrie, va avea lor la Moscova o sesiune a Consiliului de securitate 
colectivă al OTSC (Organizația Tratatului de Securitate Colectivă) și o reuniune a 
Consiliului Economie Eurasiatic Superior, care va consacra adeziunea Kirghistanului 
la Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA). De la 1 ianuarie 2015, UEEA va avea în 
compunere: Belarus, Rusia, Kazahstanul și Kirghistanul. Aceste țări au realizat deja 
Uniunea Vamală.

Centrarea efortului Rusiei pe zona asiatică, inclusiv în domeniul resurselor 
energetice (China fi ind unul dintre cei mai mari consumatori ai lumii) poate afecta, în 
timp, relațiile sale cu Uniunea Europeană, dar, în pofi da acestei crize, o ruptură între 
Uniunea Europeană și Rusia, în afară de faptul că nu are un suport realist, n-ar folosi 
nimănui. La urma urmei, Rusia este o țară deopotrivă europeană și euro-asiatică.

3. Noi caracteristici ale mediului de securitate pe axa Marea Neagră - 
Marea Baltică

Comportamentul Rusiei, în viziunea summit-ului, ar putea avea efecte pe 
termen lung și în ceea ce privește stabilitatea în regiunea Mării Negre, această regiune 
constituind un element important al securității euro-atlantice. 

Menționăm că este pentru prima dată când atât Alianța, cât și Uniunea 
Europeană acordă (cel puțin în declarații) o atenție atât de mare regiunii Mării Negre. 
Faptul că Rusia a anexat Crimeea și a schimbat frontierele în zona Mării Negre a dus 
deja la un contact direct, de pe poziții de neîncredere, între Flota rusească a Mării 
Negre și forțele navale ale țărilor NATO și ale Uniunii Europene care se afl ă în Marea 
Neagră. 

Miza este foarte mare, întrucât Marea Neagră este inclusă deopotrivă în 
proiecte rusești și occidentale în ceea ce privește transportul energetic și exploatarea 
resurselor energetice din zonă, în combaterea rețelelor teroriste, trafi cante și ale 
criminalității organizate transfrontaliere, în controlul navigației și asigurarea 
securității țărilor riverane, în realizarea și menținerea unui mediu de securitate non-
confl ictual, cu toate că împrejurările nu sunt deloc favorabile. 

În proximitatea Mării Negre, există nu doar confl icte înghețare, cum sunt cele 
din Caucaz și Transnistria, ci și confl icte în desfășurare, cum sunt cele din Siria, din 
Irak, din Orientul Apropiat și mai ales cele generate de apariția și ofensiva rapidă a 
Statului Islamic, care deține deja două regiuni în Irak și trei în Siria. 

În harta viitorului mare stat islamic, așa cum a fost ea publicată pe siturile 
acestei organizații teroriste foarte periculoase, se afl ă toate teritoriile dintre nordul 
Africii și până la granița cu China, între Oceanul Indian și centrul și estul Europei, 
inclusiv România, Ungaria și o parte din Ucraina, ca și toate țările din Asia Centrală. 
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Pe axa Marea Neagră - Marea Baltică sunt situate țările baltice (Estonia, 
Letonia, Lituania) Belarus și Ucraina. Axul geopolitic Marea Neagră - Marea Baltică 
de-a lungul căruia se produce, azi, o nouă separare Est-Vest, adică o nouă cortină, un 
fel de nouă linie Huntington (cea pe care profesorul de la Harvard o trăgea pe harta 
Europei între civilizația occidentală și cea ortodoxă), dar de o altă factură (de factură 
geopolitică) trece pe la est de Țările Baltice, pe la vest de Belarus și chiar prin inima 
Ucrainei. Deja în Marea Baltică, în Polonia, în Estonia, în Letonia, în Lituania, în 
România și în Marea Neagră sunt dispuse elemente ale NATO, prevăzute prin planul 
de reactivitate, iar Rusia, la rândul ei, menține la frontiera cu Ucraina și în cele două 
mări elemente importante ale dispozitivului său.  

Flota rusească a Mării Negre (ca și cea a Mării Baltice, cea a Nordului și cea a 
Oceanului Pacifi c) este în curs de modernizare (deja câteva submarine din clasa Kilo, 
modernizate, și unele nave de suprafață sunt la cheu, în timp ce apărarea rusească 
de litoral, sol-aer și cea antinavă a primit, cu puțin timp în urmă, câteva , care au 
fost observate prin sistemele de cercetare cosmică, aeriană și terestră ca desfășurând 
deplasări (coloane de blindate, incursiuni rapide peste frontiera ucraineană etc.) și 
chiar acțiuni de luptă, dar Moscova a negat tot timpul amestecul ei în criza ucraineană.  

Summit-ul NATO din Țara Galilor a formulat, prin declarațiile sale, un 
avertisment pentru Rusia, iar Rusia a răspuns în același stil acestui avertisment, 
continuând să pună în aplicare politicile sale îndeosebi în zona de Mării Negre, a 
estului Ucrainei și pe axa Marea Neagră - Marea Baltică. 

Probabil că, într-un timp relativ scurt, comunitatea internațională va lua act 
și va accepta realitatea din Ucraina, Uniunea Europeană continuându-și acțiunile, 
politicile de vecinătate liniștită infl uenta în cadrul Parteneriatului estic și ameliorându-
și relațiile cu Rusia. Dar criza izbucnită aici arată că mediul de securitate este departe 
de a accepta optimizări benefi ce și liniștite. 

NATO și-a reafi rmat însă unitatea, integralitatea, coerența și capacitate de a 
se reactiva, iar acest fapt nu constituie altceva decât o consolidare a politicilor și 
strategiilor de securitate și apărare a arealului euroatlantic, la adăpostul cărora țările 
de aici să-și poată continua în liniște politicile de conviețuire, de parteneriat și de 
dezvoltare durabilă. Dar de aici nu rezultă că nu există pericolul recrudescenței unor 
noi confl icte și chiar al unor noi războaie devastatoare. 

Concluzii

1. Criza ucraineană a demonstrat, încă odată, cât de mari sunt vulnerabilitățile 
mediului de securitate și cât de complicate și de surprinzătoare sunt pachetele de 
pericole și amenințări care țin mai ales de confi gurări și reconfi gurări geopolitice. 
După spargerea bipolarității și încheierea Războiului Rece, lumea nu s-a reașezat. 
Noile confruntări se situează în aceleași areale geopolitice, care țin de controlul 
frontierelor, al zonelor cu resurse, al marilor platforme geoenergetice și geoeconomice. 
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Marile puteri se comportă în continuare ca mari puteri, iar preocupările lor pentru 
a-și asigura vaste zone de siguranță strategică sunt aproape aceleași ca și acum un 
secol, dar în condițiile unui risc imens, care tinde către limitele sale extreme. 

2. Nu știm dacă cea mai mare amenințare la adresa păcii și securității lumii și, 
mai ales a Europei o reprezintă Rusia, o Rusie care a ieșit din cădere liberă și care, 
iar, se reînarmează și începe să reacționeze. Este însă cert că Rusia are un rol de jucat 
atât în spațiul asiatic, cât și pe falia Marea Neagră - Marea Baltică, cele două mări 
reprezentând, în continuare, culoarele ei principale de ieșire europeană la Oceanul 
cald, foarte important pentru dezvoltarea unei puteri maritime și a unei economii 
care să conteze. Interesant este că Rusia începe să reasocieze vechilor ei politici 
de gestionare a spațiilor de interes geopolitic și o componentă militară importantă. 
Două dintre cele patru comandamente strategice militare multifuncționale ale Rusiei 
sunt situate exact la nivelul acestor culoare strategice maritime: Sankt Petersburg și 
Rostok pe Don. De unde rezultă și atenția strategică deosebită pe care Rusia o acordă 
axei Marea Nagră - Marea Baltică și construcției geopolitice din această parte de 
lume. 

3. Reactivitatea NATO, efortul Rusiei pentru transformarea Organizației de la 
Shanghai și într-o alianță politico-militară, dotarea fl otelor cu douăzeci de submarine 
nucleare dintr-o nou generație, anexarea peninsulei Crimeea și revigorarea politicilor 
rusești de forță pot fi  interpretate ca modalități de reechilibrare a raporturilor 
strategice între marile puteri nucleare, dar și ca noi surse de tensiuni mai ales pe axul 
european Marea Neagră - Marea Baltică, într-o perioadă în care ar trebui să primeze 
politicile și strategiile de confl uență și conexiune euro-asiatică. Enclava Kaliningrad, 
Transnistria și, iată, acum, Crimeea consolidează aliniamentul strategic avansat și 
relevă destul de clar intenția Rusiei nu atât de apărare înaintată, cât mai ales de cap 
de pod geopolitic care poate fi  oricând reconfi gurat în defavoarea țărilor din zonă. 
În acest areal de interes geopolitic și geostrategic pentru Rusia se afl ă, bineînțeles, și 
spațiul românesc, ca spațiu al NARTO și al Uniunii Europene, în situația în care se 
reactivează direcția de învăluire strategică a Ucrainei: Crimeea, Odessa, Transnistria.   
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UNIVERS EDUCAȚIONAL

Agata POPESCU1

Rezumat

A fi  om e lucru mare! Dar acest lucru mare nu se poate realiza decât 
prin educație. Înveți toată viața să fi i ceea ce ești și ceea ce poți fi . Părinții 
tăi și profesorii tăi sunt temelia devenirii tale, chiar dacă, uneori, râurile 
subterane nu sunt izvoare, ci doar ape murdare care întunecă gândul. 
Adevărata strălucire vine din trudă, respect, iubire și învățare. Ad augusta per 
angusta. Noi, profesorii, suntem ghizii elevilor noștri pe aceste cărări înguste 
spre acele piscuri pe care le dorim luminoase. Chiar dacă viața noastră, 
în aceste vremuri,  nu este deloc ușoară, iar cei care ar trebui să genereze 
condiții favorabile – decidenții – generează de fapt obstacole, umiliri și 
capcane pentru noi și pentru școală, noi trebuie să mergem înainte. 

Cuvinte-cheie: învățare, educație, comportament, elevi, profesori

Résumé 

Etre homme, c’est une grande chose ! Mais on ne peut pas réaliser cette 
grande chose que par l’éducation. On apprend toute la vie pour être ce qu’on 
être et ce qu’on peut être. Tes parents et tes professeurs sont le support de 
ton avenir, même si, parfois, les rivières souterraines ne sont pas de sources 
limpide, et seulement des eaux salles qui font des bizarres étincelles gris dans 
ton cerveau blanc. Le  véritable brillante vienne de travail, de respect, de 
responsabilité, de l’amour et de l’apprentissage. Ad augusta per angusta. 
Nous, les professeurs, somme toujours des guides pour nos élèves sur ces 
chemines étroits vers des crêtes aigues qu’on le désire lumineuses. Nous 
devons aller toujours en avant, même si notre vie, dans ces temps diffi ciles, 
n’est guère facile, et ceux qui devront générer des conditions favorables – les 
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décideurs – génèrent en effet des obstacles, des humiliations, des pièges pour 
nous et pour notre école. 

Mots-clefs: apprentissage, éducation, comportement, élèves, professeurs. 

Datorită temei eseului, voi profi ta de ocazia oferită pentru a scrie exact 
ceea ce gândesc, exact ceea ce simt…, tot ceea ce reprezintă adevărul 

pentru mine. Lumea în care trăim, obiceiurile din ziua de astăzi ne sugrumă 
activitatea creatoare, cu adevărat educativă pentru noi şi ne transformă într-un fel de 
roboți ştiinţifi ci. Suntem datori, parcă, să știm ce au ştiut alții, să facem ce au făcut 
alții. Individualitatea, originalitatea nu mai sunt apreciate, nu se mai pune preț pe 
elaborarea unor puncte de vedere pertinente.

Avem personalităţi diferite, provenim din medii diferite, avem diverse 
niveluri de educaţie. De asemenea, indivizii îşi interiorizează în diverse feluri 
normele societăţii, elemente ale culturii din care fac parte, reguli. De aceea, prin 
personalitate, suntem diferiţi, o idee nu poate semăna cu cealaltă. Trăsăturile genetice 
au o importantă aparte, însă educaţia şi modul în care ne raportăm la sistemul de 
valori ale societăţii sunt elemente esenţiale. 

Natura nu ne înzestrează cu simțul responsabilităţii, cu maniere, cu orientare 
către bine sau rău. Acestea sunt trăsături atitudinale pe care le dobândim gradual, prin 
educaţie, în funcţie de vârstă şi capacitatea noastră de a înţelege anumite concepte şi 
situaţii. Inteligenţa este, de asemenea, o calitate care se dobândește în timp. Școala, 
fi e că este vorba de forme incipiente cum ar fi  grădinița sau ciclul primar, fi e că ne 
raportăm la mediul universitar, dezvoltă spiritul competiției şi dorinţa de afi rmare. 
Pot să zic că am apreciat întotdeauna modul în care unii profesori din liceu ne 
amplifi cau dorinţa pentru participare la concursuri, olimpiade. Era o plăcere să mă 
implic şi să depun efort pentru că reușita îmi era apreciată şi mereu găseam forţa să 
merg mai departe şi să-mi ating țelurile. Sfaturile profesorilor pe care i-am îndrăgit 
cel mai mult erau necondiționate, venite din sufl et şi spuse cu sinceritate. Mi-au fost 
de mare ajutor şi cred că liceul o să fi e o perioadă mult regretată a vieţii mele. Poate 
că a fost perioada care a avut cel mai puternic impact asupra persoanei mele, am fost 
implicată într-un act educativ de o mare însemnătate şi de o calitate deosebită. Le 
datorez acelor oameni, pedagogi desăvârșiți, o parte din ceea ce sunt.

Mi-aș dori ca lucrurile să nu se mai facă de suprafaţă, ca totul să devină 
organizat. Sunt prea multe schimbări pe care noi nu le înțelegem, pe care nu le 
considerăm utile şi care de cele mai multe ori nu sunt binevenite. Aștept momentul 
în care educaţia va însemna cooperare, ajutor, inovație în sensul bun. Sunt foarte 
puțini profesori care înțeleg care ar trebui să fi e schimbarea şi cum ar trebui ea să se 
producă.

În acest context, nu trebuie să uităm însă că, în momentul de faţă, încă ne 
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raportăm la condiţia elevului creionată de Ion Creangă în Amintiri din copilărie. Cine 
nu a citit Amintirile din copilărie ale lui Creangă, cine nu cunoaşte năzdrăvăniile 
lui Nica, aventurile lui pline de haz dar şi de….învățăminte? Este o opera receptată 
drept facilă tocmai datorită acestei largi răspândiri şi a caracterului ei ludic, ce 
rememorează, în fond, parcursul unei vieţi. Cu toate acestea, această poveste a unei 
copilării ascunde, în esenţă să, înțelesuri mult mai profunde, ce se relevă la o lectură 
mai atentă.

Lumea imaginată este într-adevăr una fi ctivă şi arhaică, dar valorile revelate 
prin intermediul ei sunt perene şi universale, putându-se observă şi în societatea 
contemporană. Dar oare în ce măsură lumea lui Creangă se mai regăseşte şi azi? 
În acest context trebuie să ne detașăm de sensul strict al cuvântului şi să încercăm 
să găsim învățămintele ascunse în spatele experiențelor descrise. Nu trebuie să 
găsim lumea materială, Humuleștiul geografi c, pentru că astfel vom fi  cu siguranţă 
dezamăgiți, trebuie să căutăm sensul ascuns în spatele experiențelor descrise. 

În ciuda modernizării, a progresului, nu putem uita că școala se adresează 
în primul rând copilului care, indiferent de perioada istorică, păstrează aceleaşi 
caracteristici generale, aceleaşi înclinații, aceeaşi psihologie. Societatea modernă a 
învățat numai să i le descopere şi să i le stimuleze în mod efi cient.

În antiteză în mediul urban se consideră conceptual că trăim într-o lume 
modernă, care benefi ciază de mijloace de informare dintre cele mai variate, sofi sticate, 
de o educaţie solidă, capabilă să înalțe omul pe cele mai înalte culmi.

De mii de ani, românul a fost un om cu o mare capacitate intelectuală, 
recunoscut în întreagă lume pentru invențiile şi inteligenţa sa. Şi totul, datorită 
bazelor sale educative puse de dascăli cu un desăvârșit talent pedagogic.

Astăzi, când ştiinţa şi tehnica au atins apogeul şi ne putem bucura de o gamă 
largă de mijloace informative, cei care au parcă de suferit de pe urmă acestora sunt 
chiar copiii noștri, cărora încercăm cu înfrigurare să le punem la picioare totul…

Benefi ciază de cea mai bună educaţie în şcoli, dar, totuşi, se pare că tot mai 
mulţi copii şi adolescenți îngroașă rândurile celor cu comportamente deviante, 
necorespunzătoare, care se abat de la normele considerate normale.

Generațiile de elevi care calcă pragul şcolilor nu mai sunt ca altădată, cu 
respect şi o oarecare teamă sau rușine de cadrul didactic care-l formează. Îşi permit 
să le vorbească urât, să-i jignească, să le critice chiar îmbrăcămintea şi chiar să le 
batjocorească felul de a fi . Tot mai mulţi adolescenți vin la școală cu telefoane mobile 
şi alte accesorii scumpe, îmbrăcați extravagant, fetele purtând fustițe mult prea scurte 
ce arată lipsa decenței la o vârstă ce trebuie să fi e a candorii și inocenței. 

Mulți dintre profesori – din păcate, mult prea mulți dintre acești consideraţi 
deschizători de drumuri – şi-au pierdut, în ziua de azi, nu numai autoritatea de 
altădată, ci și credibilitatea, ținuta, condiția și, unii dintre ei, chiar aura de dascăli 
cu care erau considerați confrații lor din România veacurilor trecute. Sunt arătați cu 
degetul de elevi, ba pentru încălțările ponosite, ba pentru geanta uzată de trecerea 
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anilor, ba şi pentru chipurile lor îmbătrânite de tristeți…
Ce e de făcut? Cine oare să fi e de vină? Lipsa resurselor materiale din România? 

Faptul că profesorii au salarii prea mici şi nu îşi permit să trăiască modern, precum 
elevii lor de bani gata?

Da, bineînțeles că acesta – sărăcirea dăscălimii – este motivul principal de la 
care pleacă totul. Chiar dacă avem oameni de valoare incontestabilă care veghează 
necondiționat asupra destinelor copiilor noştri, totuşi, se pare că legile din ţara noastră 
nu pun prea mare preț pe acest lucru.

Să fi e acest comportament deviant al copiilor rezultatul unul dezechilibru 
afectiv? Da, este şi acesta un motiv.

Carențele afective pe care le resimte copilul în familie, precum şi carențele 
educative care se manifestă în special în mediile defavorizate pot duce la izbucniri 
negative în comportamentul copiilor, chiar la acte antisociale.

Devierile comportamentale cum sunt: minciună, violenţă, copiatul la ore, 
fumatul ostentativ, folosirea unui limbaj vulgar, refuzul de a saluta, absenteismul, 
atitudinile nonconformiste etc. sunt situaţii frecvent întâlnite cu care se confruntă 
cadrele didactice.

Copii de-o șchioapă, care abia învaţă să citească şi să scrie, dar care înjură că 
la ușa cortului şi au chiar sclipiri diabolice de răutate în ochi, răspund jignitor înapoi, 
folosesc expresii vulgare şi ajung să ridice mâna la cei care le-au dat viaţă…

Toţi merg la școală, benefi ciază de educaţie, dar totuşi, se pare că nu învaţă 
nimic… sunt atrași de jocuri de noroc, de Internet (în senul negativ al cuvântului), 
unde aleg să afl e fel de fel de lucruri care le infl uenţează negativ comportamentul…, 
se uită la Ştiri unde văd numai orori pe care ajung să le imite…

Şi totuşi, în şcoli, îi învățăm să deosebească binele de rău, îi învățăm că în viaţă 
greutățile nu trebuie evitate, ci învinse, că fericirea vine atunci când sunt învingători 
într-o situaţie şi nu atunci când o evită…, că nu banii şi aroganţa conduc lumea, ci 
bunul simt şi inteligenţa…, dar degeaba! Comportamentul lor duce încet, încet, spre 
o criză în educaţia românească. Şcolile au devenit nu sanctuare ale însușirii bunei 
purtări, ci teritorii de violenţă, de chefuri deochiate, injurii şi chiar… locuri pentru 
partide de amor fi erbinți…

Ce să ne mai tot întrebăm cum de am ajuns în această situaţie?! Cert este 
că totul a pornit de la așa-zisa instaurare a democraţiei. Unii membri ai societăţii 
româneşti au înţeles greșit acest concept. Şi pentru elevii noștri, cei cu comportamente 
necorespunzătoare, democraţia înseamnă „permisivitate excesivă”, în sensul că 
„fi ecare are dreptul să facă tot ceea ce doreşte”.

Totul va duce spre un inevitabil dezastru, dacă nu încercăm cumva să îl oprim!
Haideți să acordăm mai multe şanse învăţământului românesc! Să facem reguli 

stricte ce trebuie respectate în şcoli şi să fi m mai autoritari cu noi înșine!
Toate şcolile din ţară ar trebui să benefi cieze de paznici, atât pe timpul zilei, 

cât şi noaptea, de psihologi care să consilieze elevii-problemă şi pe părinții acestora 

UNIVERS EDUCAȚIONAL
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şi de resurse umane specializate care să știe  să-şi apropie copiii, să-i înțeleagă, dar 
şi să le impună respectul.

De asemenea, trebuie consolidată puntea comunicării între familiile elevilor şi 
școală, pentru că, se știe că acestea reprezintă adevărații piloni ai educaţiei, cei mai 
importanți factori educaționali.

Şcolile, ca instituţii de învățământ, ar trebui mult îmbunătăţite şi dotate cu 
aparatură performantă, care să atragă elevii şi să-i facă să dorească să învețe.

Dar toate acestea ar fi  posibile doar dacă învăţământul românesc ar avea o baza 
materială solidă. Așa ceva nu se poate însă realiza fără un concept solid, fără respect 
și fără responsabilitatea factorilor de decizie față de viitorul educațional al românilor. 
Dar, din păcate, pentru guvernanții noștri, aceasta pare a fi  o piedică de netrecut… 
„Nu sunt bani!”, iar noi, cu frunțile plecate, cu  bani puțini, dar mult bun simt, 
continuăm să scoatem din mâinile noastre generații de aur, chiar dacă răsplata e mult 
prea mică pentru munca noastră, o muncă nobilă, aceea de a „creste” OAMENI…

UNIVERS EDUCAȚIONAL
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Mirela COPCA1

Abstract

The aim of this paper is to present the morphological productivity of 
the Anglo-Saxon linguistics. In order to attain this objective, we intend to 
present fi rst, a series of theoretical concepts about the lexical creativity in the 
sense of defi ning the phenomenon and identifying its forms of manifestation, 
all oriented towards the description of its effects on the general vocabulary of 
the language, and, therefore, towards the theoretical studies concerning the 
modernization of the languages, or, further more, to the formation, development 
and enrichment of some terminology and stylistic means of expression. 

Keywords : vocabulary, language, morphological productivity,loans, 
derivation.

Even if the remarkable French linguist Charles Bally (1865-1947) said 
that “the notion of word is considered generally clear”, - although, in the 

same time,- this notion should be “really one of the most ambiguous ever meet in 
linguistic”2, - the reality proves, til nowadays, that linguists does not come to agree 
on a single, complete defi nition of the word.  

Words have the primordial role in the transmission of information, ideas, and 
scientifi c, philosophical or artistical knowledge. Because without them the history, 
culture and science would’n anymore be, - the fi rst requirement of our concerns 
was trying to choose the best defi nition of the word, about which Henri Delacroix 
considered that “it committed the whole system of values   which sets within the 
language”3. In this regard, we intend to follow the views expressed by some of the 
1  Lecturer Phd, Faculty of Foreign Languages and Literatures “Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucha-
rest, mail: miremihalache@yahoo.com 
2  Linguistique générale et linguistique française. Quatrième édition revue et corrigée, Paris, 1963, p. 287.
3  Cf. Henri Delacroix, Discussion de A. Meillet: Le caractère concret du mot. Société de Psychologie, 14 décembre 
1922, în Journal de Psychologie Normale et Pathologique, 20, 1923, p. 252.

THE DEVELOPMENT 
OF MODERN ENGLISH
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world’s most famous linguists such as Edward Sapir, Karl Brugmann, Kenneth L. 
Pike.

As a result, we fi nd that the need to defi ne the word was and will always 
remain governed by the different perspectives from which linguists approach this 
theme. 

Instead, despite this apparent contradiction, all linguists agree that the basic 
unit of vocabulary is the word, - which,  at the lexical level, - being linked with the 
notion, - has a double value: that one of invariant and that one of  variant or  “unit 
of name”. As a result, the modern linguistics accepted, also, the identifi cation of the 
word  with the notion of lexeme as ‘invariant’, and that one of  alolexem as  ‘version’, 
settling in this way, also,  the intrinsic relationship between words and vocabulary, 
or between words and lexical items contained in dictionaries. To get the relationship 
word - word title within dictionary, - it was necessary, - fi rst, to synthesize the 
perspectives from which the word is approached in the modern linguistics, the more 
so as the approached directions were grouped around the ideas of two great linguists,  
Joseph Vendryes, - who believed that grammatical meanings of the words “are in 
conjunction with logical concepts, but which are not in direct correlation with the 
objects from the objective reality”4, and Ruben Aleksandrovich Budagov, whose 
opinion was that lexical meanings “are always in correlation with  both of them”5.  
Obviously, as a result of these  contradictory debates, was generated the recognition 
of the existence of two fundamental aspects of the language, its lexical  size  and its 
grammatical size. 

As such, it was necessary to underline some aspects concerning the situation in 
which the lexicon, or said in another way, - the words are contained in the explanatory 
etymological, historical, linguistic and encyclopaedic dictionaries, etc., - which, 
according to the pre-established requirements, contain the entire known vocabulary 
or only a part of it.

In the American linguistics, the psychologist Gordon W. Allport was the one 
who, in 1937, had introduced the concept and the term of  creativity, a substantivization,  
by the adjective’s suffi xation, from  the adjective creative ‘creative, creator’, derived, 
at  its  turn, from the verb to create, derived from the Latin creare,  ‘to create, to do, 
to build’. Later, in the 1970s, the word was borrowed and it was imposed in all 
modern languages, sometimes even to the detriment of the local terms. In modern 
linguistics, creativity refers primarily to the generative aspect or to the productivity 
of the language. 

As an implicit result, it is important the relationship between this concept 
and the generative grammar initiated by Noam Chomsky and how were held the 
subsequent discussions between linguists, being given the fact that, generally, 
the language and the lexical creativity can not be reduced only to the syntactic 
4 3Joseph Vendryès, Le langage. Introduction linguistique à l`histoire, A. Michel, Paris, 1939, p. 85.
4 Ruben Alexandrovici Budagov, Introducere în ştiinţa limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 231
5 Ibid.
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aspects. Thus, anticipating to some extent, the results of these confrontations, we 
also remember that Maurice Gross, analyzing the behavior of nearly three thousand 
verbs, in relation to a hundred morpho-syntactic properties, found that the French 
language is, like any other language, an infi nite entity. Later, in the last decades of 
the last century, the problem of lexical creativity, - considered less important by the 
followers of the generative grammar, -  who focused only on the three components of 
the combination rules (syntactic, phonological and semantic ones), - has generated, 
primarily, the interest of younger linguists who developed this area by publishing a 
number of studies. 

A fi rst observation would be that the English language preferred the syntagm 
of morphological productivity, which considers more adequate in order to suggest   
this important feature within the research of the words’ formation. As a result of the 
growing number of linguistic contributions concerning the lexical creativity, it gave 
rise to a diversity of opinions on the usefulness and practical results of this process, 
it will require a review of the defi nitions proposed by specialists, defi nitions which 
follow, depending on the fundamental concerns of the authors, a number of issues 
such as: the possibility of forming new words, formed  words’ frequency,  available 
bases number, the ratio between the actual used words and the number of words 
potentially created by a particular process, the number of new words which appear in 
a given period etc. To those reported above, we appreciate  that the terms  creativity 
and productivity can be considered synonymous with the term  of innovation (lexical), 
if the morphological productivity is considered to be the result of a morphologically 
process governed by certain rules,  the lexical creativity can not be subjected to that 
government, because  creativity,  generally, represents a real necessity. 

We will remember that when some new terms are necessary, they will be 
introduced within the vocabulary by loans from other languages, either by creating 
the existing elements in vocabulary, through the internal channels of the language, in 
full agreement with the idea expressed by the Romanian linguist Eugene Coşeriu who, 
starting from Aristotle and from Wilhelm von Humboldt, believes that the language 
should be seen in all its forms as a creative activity that occurs continuously6. Much 
more: in terms of linguistic creativity, Eugen Coşeriu realizes  a clear distinction 
between the perspective offered by Wilhelm von Humboldt and Noam Chomsky’s 
conception, which shows that the German scientist’s intuition, - long before 
the American linguist, - that it can not be talked about producing phrases by the 
language’s interlude, -  but rather, about producing of languages, by themselves7. 

Thus, we will notice that the morphological productivity is not a function of 
repetition, frequency and semantic coherence. In this respect, the linguists Laurie Bauer 
and Paul Nation confi rm that there is, at least so far, a method clear, unambiguous, 

6  Eugen Coşeriu, Introducere în lingvistică, ediţia a doua, Editura Echinocţiu, Cluj-Napoca, 1999, p. 112.
7  Eugenio Coseriu, Sprache. Strukturen und Funktionen. XII. Aufsätze, în Tübinger Beiträge zur Linguistik, 2, 
Tübingen, 1970, p. 105.
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by which we determine the morphological8 productivity. The proposed defi nition of 
productivity by Laurie Bauer, - who believe that “Productivity of a morphological 
process is its potential for repetitive non-creative morphological coining”9, - places the 
morphological productivity between availability and rentability, ie the morphological 
productivity is available and profi table in some fi eld of the terminology only if the 
grammar allows, - in the synchronous plan, - the formation of new words through 
that process. Moreover, this important distinction was proposed some years before, 
by Danielle Corbin also, who shared the processes of the morphological productivity 
in available ”disponible” and profi table ”profi tableness”10. 

In order to exemplify this condition, which act in function of the principle 
“totul sau nimic” (all or nothing), we can quote  any English verb which ends in -ize 
(eg, to realize) which can be substantivized only with  the help of the suffi x –ation,  - 
and in any case, for example,  with the suffi x -ment, the premise  being, that,  in  this  
situation, it is  possible that the verb ended in -ize + the suffi x -ation to create a new 
noun/substantive (realization), without  being  the possibility to create a new noun/
substantive  from the verb ended in -ize + suffi x -ment (* realizement). As a result, 
it may be established that a process of morphological productivity is profi table only 
in the case that it allows the formation of new words respecting all lingustic and 
extralingustic constraints specifi c to the grammar and to the system of the language. 

The detailed analysis of some elements of a more or less theoretical nature 
is one which we consider necessary in order to foresee the importance of the word 
in its action of lexical creativity, because, by the vocabulary’s enrichment, not 
only increases the number of lexical and grammatical units, but also it creates new 
semantic valences, the words being the ones carrying the mutation of meaning and 
continually proving a trend of modernization.

With regard to loans, we will remember and we will argue with relevant 
examples that the English language has adopted, till nowadays, words from more than 
120 languages11, subjecting them to a process of phonetics, grammar and semantics 
adaptation. An interesting statistic regarding the most commonly used  one thousand 
words of contemporary English, shows that only 17% of them were perpetuated in 
the so-called Old English (Old English) spoken between 700-1200, while 30% are of 
French origin, 29% Latino, 1.7% of Scandinavian origin, 1.3% of mixed origin, 0.7% 
and 0.3% uncertain origin of German and Dutch12. 
8  Vezi Laurie Bauer, Paul Nation, Word Families, în International Journal of Lexicography, nr. 6, 1993, p. 253-
279.
9 Laurie Bauer, Morphological Productivity, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p. 65.
9 Danielle Corbin, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, vol. I, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 
1987, p. 176.
10 Ibid. 
11  Cf. Howard Jackson, Etienne Ze Amvela, Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English 
Lexicology, Bloomsbury Academic, London, 2000, p. 33, apud Evelina Graur, An Outline of English Lexicology. 
Word-Formation, Mediamira Printing House, Cluj, 2006, p. 33.
12  Cf. Stuart Robertson, The Development of Modern English, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 
1954, apud Constantin Manea, Maria-Camelia Manea, Contemporary English Lexicology with an Outline History 
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On the other hand, in terms of lexical calque, we will remember that this is 
a typical process of vocabulary’s enrichment, process used since the most ancient 
times. Thus, linguists have determined that a series of Latin words and expressions 
calque words and expressions from the ancient Greek, the best example is probably 
wide: the latin compassio ‘suffering with’ with the Greek sympathia ‘suffering 
together’13. In any case, the study of the calques can be problematic in situations 
where the researcher must determine if it is indeed about an opportunity of calque 
or about a pure coincidence, respectively about a compound word or an expression 
appeared independently in two or more languages.14 In terms of English, it was found 
that this one calqued, along the time, both structures from other European languages 
(Latin, French, Spanish, German, Dutch, Greek and Russian), but also from Chinese.  

Changes in language refers specifi cally to the usual vocabulary. Changes occur 
in the social life of the speakers cause the permanent change and transformation of 
that one, constituting the study subject of the modern linguistics, which demonstrated 
that, inevitably, “the content of a word refl ects the ratio between the psycho-social 
level and the real world”15. 

Therefore, the number of words of a language is never fi xed/invariable, and 
can not be accurately determined.

During its existence, the language is therefore constantly enriched with 
new lexical elements, created within it, either by its own means of enriching the 
vocabulary, either with words borrowed from other languages, with which it came 
into a direct or indirect contact, due to the social, political, cultural and scientifi c 
relations. Nevertheless, the most productive remain the internal means of enriching 
the vocabulary,  because with their help can be realized a series of new words starting 
from the old words already existing in the language, using the processes such as 
derivation, composition and conversion. So, the internal processes of enriching the 
vocabulary are intended to form new words by using their own resources, already 
existing in the language. 
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Rezumat 

Recunoașterea unui activ necorporal se face după condiţiile cumulative 
pe care trebuie să le îndeplinească acesta: să genereze benefi cii economice 
viitoare pentru societate, care, ulterior, pot fi  atribuite activului respectiv, iar 
costul activului să poată fi  evaluat corect.

Este frecvent ca o întreprindere să cheltuiască resurse sau să-şi asume 
datorii pentru achiziționarea, dezvoltarea, menţinerea sau ameliorarea 
resurselor necorporale precum cunoștințele ştiinţifi ce sau tehnice, conceperea 
şi punerea în aplicare de noi procedee sau sisteme, licențele, proprietatea 
intelectuală, cunoașterea pieței şi mărcile comerciale (inclusiv numele de 
mărci şi titluri de publicare).

Cuvinte cheie: contabilitate, imobilizări necorporale, fondul comercial, 
sistemul de conturi, efi cienţă economică.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS REGARDING THE 
INTANGIBLE ASSETS

Abstract 

Identifying an intangible asset requires a set of cumulative conditions 
that must be met with, such as: to generate future economic benefi ts for the 

1  Email:gabriel.i.nastase2013@gmail.com
2  Email: ciupitu.sorin@yahoo.com
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society that could be transferred to that particular asset, and its cost, be 
correctly evaluated.   

It is common for a company to spend resources or to make debts for 
the purchase, development, maintenance or improvement of intangible 
resources such as scientifi c or technical knowledge, the development and 
implementation of new processes or systems, licenses, intellectual property, 
awareness of market trends and trade marks (including the brand names and 
titles of publication).

Keywords: accounting, intangible assets, goodwill, system of accounts, 
economic effi ciency.

A. DELIMITĂRI PRIVIND CONTABILITATEA IMOBILIZĂ-
RILOR NECORPORALE

 Defi nirea imobilizărilor necorporale

Conform IAS 383, o imobilizare necorporală este un activ nemonetar 
identifi cabil, fără suport material, destinat utilizării sale pentru producerea 

sau furnizarea de bunuri sau de servicii, pentru o locație la terți sau în alte scopuri 
administrative, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor cerute de cadrul general pentru 
active. Recunoașterea unui activ necorporal se face după condiţiile cumulative pe 
care trebuie să le îndeplinească acesta: să genereze benefi cii economice viitoare 
pentru societate, care ulterior pot fi  atribuite activului respectiv, iar costul activului 
să poată fi  evaluat corect4.

Este frecvent ca o întreprindere să cheltuiască resurse sau să-şi asume datorii 
pentru achiziționarea, dezvoltarea, menţinerea sau ameliorarea resurselor necorporale 
precum cunoștințele ştiinţifi ce sau tehnice, conceperea şi punerea în aplicare de noi 
procedee sau sisteme, licențele, proprietatea intelectuală, cunoașterea pieței şi mărcile 
comerciale (inclusiv numele de mărci şi titluri de publicare). Exemple curente de 
elemente necorporale ce intră în aceste rubrici generale sunt produsele program, 
brevetele, drepturile de serviciu ale împrumuturilor ipotecare acordate, licențele de 
pescuit, cotele de import, scutiri, relaţii cu clienţii sau furnizorii, fi delitatea clienţilor, 
părţile de piaţă şi drepturile de distribuire.

Nu toate elementele descrise anterior răspund defi niției unei imobilizări 
necorporale, care presupune un caracter identifi cabil, controlul unei resurse şi 
existenţa avantajelor economice viitoare. Dacă un element implicat de prezenta 
3  Contabilitatea activelor necorporale IAS 38 înlocuiește  IAS 4 „Contabilitatea amortizării”, în ceea ce priveşte 
amortizarea activelor necorporale şi IAS 9 „Costurile de cercetare şi dezvoltare”
4  LEPĂDATU Gh., Standarde, teorii şi sisteme de conducere a contabilității pe plan mondial. IAS-uri/IFR-uri, 
elemente de contabilitate financiară aprofundată. Editura PROUNIVERSITARIA, Bucureşti, 2009, p. 626.
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normă nu satisface defi niția unei imobilizări necorporale, cheltuielile angajate 
pentru achiziționarea sau producția sa internă sunt contabilizate în contul de profi t şi 
pierderi (la cheltuieli). Totuşi, dacă elementul este achiziționat în cadrul unei grupări 
de întreprinderi ce constituie o achiziție, el face parte dintr-un goodwill contabilizat 
la data achiziției.

Caracterul identificabil al unei imobilizări necorporale

Defi niția unei imobilizări necorporale impune ca această imobilizare să fi e 
identifi cabilă, pentru a o distinge cu claritate de goodwill. Goodwill-ul ce rezultă 
dintr-o grupare de întreprinderi ce constituie o achiziție reprezintă o plată efectuată de 
cumpărător, în așteptarea avantajelor economice viitoare. Aceste avantaje economice 
viitoare pot să rezulte din sinergia între activele identifi cabile achiziționate sau din 
activele care, luate izolat, nu îndeplinesc condiţiile cerute pentru o contabilizare în 
situaţiile fi nanciare, dar pentru care cumpărătorul este dispus să efectueze o plată, cu 
ocazia achiziției.

O imobilizare necorporală poate să fi e distinsă în mod clar de goodwill, dacă ea 
este separabilă. O imobilizare este separabilă, dacă întreprinderea poate să închirieze, 
să vândă, să schimbe sau să distribuie avantajele economice viitoare specifi ce, 
atribuibile activului, fără să se separe, de asemenea, de avantajele economice viitoare 
ce rezultă din alte active utilizate în aceeaşi activitate generatoare de venituri.

Caracterul separabil nu este o condiţie necesară a caracterului identifi cabil, 
în măsura în care întreprinderea poate ea însăşi să identifi ce un activ, într-un alt 
mod. Dacă, de exemplu, o imobilizare necorporală este achiziționată cu un grup de 
active, tranzacţia poate să implice transferul de drepturi ce permit unei întreprinderi 
să identifi ce imobilizarea necorporală. De asemenea, dacă un proiect intern vizează 
crearea de drepturi pentru întreprindere, natura acestor drepturi poate s-o ajute să 
identifi ce o imobilizare necorporală derivată de aici, generată în interiorul unităţii. În 
plus, chiar dacă un activ nu generează avantaje viitoare, decât dacă el este utilizat în 
mod conjunctiv cu alte active, acesta este identifi cabil în măsura în care întreprinderea 
poate să identifi ce avantajele economice viitoare ce decurg din activ.

Controlul imobilizărilor necorporale

O întreprindere controlează un activ, dacă ea are putere să obțină avantaje 
economice viitoare ce decurg din resursa implicată şi dacă ea poate, de asemenea, 
să restrângă accesul terţilor la aceste avantaje. Capacitatea unei întreprinderi de a 
controla avantajele economice viitoare ale unei imobilizări necorporale rezultă, în 
mod normal, din drepturile pe care întreprinderea poate să le obțină într-un tribunal. 
În absența drepturilor, demonstrarea controlului este mai difi cilă. Totuşi, faptul de 
a obţine, din punct de vedere juridic, un drept nu constituie o condiţie necesară 
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a controlului, în măsura în care o întreprindere poate să fi e ea însăşi capabilă să 
controleze avantajele economice viitoare, într-un alt mod. 

Cunoașterea pieței şi cunoștințele tehnice pot să genereze avantaje economice 
viitoare. O întreprindere controlează aceste avantaje dacă, de exemplu, cunoștințele 
sale sunt din punct de vedere juridic protejate, de exemplu datorită drepturilor de 
autor, prin restricții în acordurile comerciale (atunci când acest fapt este autorizat) sau 
printr-o obligaţie juridică a membrilor personalului de a menţine confi dențialitatea.

Totuşi, ca regulă generală, controlul avantajelor economice viitoare așteptate 
de la o echipă de persoane califi cate şi dintr-un efort de formare nu este sufi cient 
pentru a considera că aceste elemente satisfac defi niția unei imobilizări necorporale.  

Avantajele economice viitoare ale unei imobilizări necorporale

Avantajele economice viitoare, care rezultă dintr-o imobilizare necorporală, 
pot să includă venituri ce provin din vânzarea de bunuri sau de servicii, economiile 
de costuri sau alte avantaje rezultând din utilizarea activului de către întreprindere. 
De exemplu, utilizarea unei proprietăți intelectuale în cadrul unui proces de producție 
poate să reducă mai degrabă mărimea costurilor viitoare de producție, decât să 
crească veniturile viitoare.

IAS 38 nu permite ca produsele, mărcile, licențele, titlurile de publicații, listele 
de clienți şi alte categorii similare din punct de vedere economic, care sunt produse 
din resurse proprii, să fi e contabilizate la active necorporale. 

IAS 38 prevede ca toate cheltuielile pentru cercetare să fi e recunoscute drept 
cheltuieli, atunci când sunt efectuate. Alte cheltuieli care nu vor da naştere unui activ 
necorporal care să poată fi  recunoscut în situaţiile fi nanciare sunt:

- cheltuieli cu înfi ințarea unui nou domeniu de activitate sau a unei societăţi;
- cheltuiala pentru specializări;
- cheltuiala pentru publicitate;
- cheltuiala la mutarea sau reorganizarea unei părţi sau a întregii societăţi.
Cheltuiala cu aceste elemente este recunoscută ca cheltuială, atunci când este 

efectuată.

Prezentarea principalelor categorii de imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sau imobilizările nemateriale sunt reprezentate de:
- cheltuieli de constituire
- cheltuieli de cercetare şi dezvoltare
- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile de fabrică şi alte drepturi similare
- fond comercial
- alte imobilizări necorporale.
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CHELTUIELILE DE CONSTITUIRE

Cheltuielile de constituire sau de stabiliment, denumite şi de fondare, cuprind 
cheltuielile cu înfi ințarea, dezvoltarea şi fuzionarea societăţilor comerciale, cum sunt 
cele privind taxele şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuielile privind 
emiterea şi vânzarea de acţiuni, cheltuielile de prospectare a pieței şi de publicitate. 
Toate aceste cheltuieli sunt supuse amortizării pe cel mult cinci ani.

CHELTUIELI DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 

Cheltuielile de dezvoltare includ resursele economice alocate pentru 
tehnologiile noi, produsele noi şi investițiile utile şi efi ciente, în raport cu activitatea 
viitoare a societăţii comerciale. Aceste cheltuieli se amortizează, în general, în 
maximum cinci ani.

CONCESIUNILE, BREVETELE, LICENŢELE, MĂRCILE DE 
FABRICĂ ŞI ALTE DREPTURI SIMILARE

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile de fabrică şi alte drepturi similare 
cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achiziționarea drepturilor de exploatare a 
unui bun, activitate sau serviciu, în cazul concesiunilor, a unui brevet, a unei licențe, a 
unei mărci de fabrică şi alte drepturi similare de proprietate industrială şi intelectuală.  

Concesiunea. Pot face obiectul concesiunii activităţile economice, serviciile 
publice, unitățile de producție ale unor regii autonome şi terenurile proprietate de 
stat. Concesiunea se realizează pe bază de contract de concesiune, în care o parte 
(concedentul) transmite altei părţi (concesionarul), spre administrare rentabilă pe un 
termen determinat, în schimbul unei redevențe, o activitate economică, un serviciu 
public, o subunitate productivă sau un teren proprietate de stat. Ea se acordă pe bază 
de licitație publică şi cu condiţia ca, prin concesionare, să se asigure statului un venit 
fi x anual, cel puţin egal cu media benefi ciilor nete realizate prin exploatarea în ultimii 
cinci ani a obiectului concesiunii ori a unor obiecte similare. 

Superfi cia este dreptul de proprietate al unei persoane asupra construcției 
pe care a clădit-o pe terenul altuia împreună cu dreptul ei real de folosință asupra 
terenului pe care s-a ridicat construcția. Un asemenea drept dobândit de către un 
agent economic se consideră imobilizare necorporală şi se supune amortizării.

Uzufructul este dreptul de folosire de către un agent economic a unui 
lucru (bun sau valoare) care aparţine altei persoane şi de a benefi cia de foloasele 
bunului respectiv. La încetarea acestui drept, se restituie bunul sau valoarea în cauză 
proprietarului. Agentul economic supune amortizării uzufructul dobândit.

Brevetele sunt documente ofi ciale prin care se certifi că calitatea de inventator 
şi prin a căror aplicare practică se realizează obiecte economice cu efecte fi nanciare 
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deosebite. Ele pot fi  aduse în unitate ca aport la capitalul social, prin achiziție sau 
prin alte căi.

Licențele sunt titluri prin care posesorul unei invenții acordă altei persoane 
fi zice sau juridice, inclusiv statului, dreptul de a exploata în interes economic invenția 
sa. Se dobândesc, în general, prin achiziție.

Know-how-urile reprezintă cunoștințe tehnice şi procedee tehnologice ce nu 
fac obiectul unui brevet, dar care aparţin celor care le-au creat şi pot face obiectul 
comercializării. Pot fi  dobândite de o unitate prin aport în natură la capitalul social 
sau prin achiziție.

Mărcile de fabrică sunt certifi cate de origine ale unor fi rme constituite din 
cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafi ce, prin care se individualizează produsele sau 
serviciile sale. Se pot valorifi ca şi ca aport în natură la capitalul social al unităţii sau 
prin vânzare.

Mărcile de comerț confi rmă că un anumit bun este comercializat de o anumită 
fi rmă care garantează cumpărătorului calitatea lui. Se transmite altor unităţi, de 
regulă, prin vânzarea lor, de către unitatea patrimonială care le deține. Toate aceste 
cheltuieli sunt amortizate pe toată durata cât întreprinderea a achiziționat dreptul de 
exploatare sau de utilizare a unor astfel de imobilizări.

FONDUL COMERCIAL

Fondul comercial reprezintă cheltuieli efectuate pentru menţinerea sau 
dezvoltarea potenţialului de activitate al întreprinderii. Exemplu: clientela, vadul 
comercial, fi rma, segmentele de piaţă etc. De asemenea, cuprinde şi sumele plătite, 
în cazul preluării unei întreprinderi, reprezentând vadul comercial, anumite legături 
comerciale etc. De regulă, fondul comercial nu se amortizează. Dacă se constată o 
depreciere ireversibilă, acesta poate fi  amortizat.

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Alte imobilizări necorporale sunt constituite din programe informatice create 
în cadrul unităţii patrimoniale sau achiziționate de la terți, pentru necesităţi proprii, 
precum şi alte imobilizări necorporale, evaluate la costul de producție, respectiv 
la costul de achiziție. Potrivit prevederilor Legii amortizării nr.15/1994, în sfera 
imobilizărilor necorporale fi gurează ca poziție distinctă „cheltuielile cu descoperirea 
rezervelor de substanțe minerale utile, neconcretizate în mijloace fi xe, la zăcămintele 
puse în exploatare”. De asemenea, spre deosebire de PCG, nu fac parte din cheltuielile 
de constituire, cele privind emisiunea şi vânzarea de obligațiuni.
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Documente folosite în contabilitatea imobilizărilor necorporale

În funcţie de natura operațiilor care intervin în evidențierea existenţei, mișcării 
şi deprecierii activelor imobilizate, de căile de intrare şi ieşire din patrimoniu, se 
întocmesc documente specifi ce, care se pot grupa pe trei categorii:

- documente privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor necorporale;
- documente ce consemnează deprecierea lor;
- documente privind ieșirea din gestiune a imobilizărilor necorporale
1) Documente privind intrarea în patrimoniu a imobilizărilor necorporale
a) cumpărare:  
- contract de vânzare-cumpărare;
- factura;
- chitanţă fi scală;
- proces-verbal de recepţie
b) aport de la asociaţi în natură: 
- contract de societate;
- statutul societăţii;
- expertiza tehnică;
- declaraţia de subscriere;
c) concesionare, locaţie de gestiune, chirie: 
- contract de concesiune;
- locaţie de gestiune; 
- închiriere;
- caiet de sarcini al concesiunii;
d) producție proprie: 
- proces-verbal de predare-primire;
- proiecte şi devize pentru cercetare, studii, lucrări executate;
- procese -verbale de recepție;
- documente de evidenţă a consumurilor de valori materiale;
e) donații: 
- proces-verbal de predare primire;
f) plusuri la inventariere: 
- proces - verbal de inventariere
- documente de evidenţă a consumurilor de valori materiale
2) Documente privind deprecierea imobilizărilor necorporale:
a) deprecieri ireversibile (amortizarea): 
- plan de amortizare;
- fi şa de calcul a amortizării;
b) deprecieri reversibile (provizioane): 
- proces-verbal de inventariere şi evaluare;
3) Documente de ieşire a imobilizărilor necorporale din patrimoniu
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a) vânzare: 
- factură;
- chitanță fi scală;  
- contract de vânzare-cumpărare; 
b) concesionare: 
- contract de concesiune;
c) retrase de asociaţi: 
- cerere de retragere aprobată de adunarea generală a asociaţilor;
d) transformarea imobilizărilor în curs în imobilizări necorporale în urma 

terminării şi recepționării: 
- proces-verbal de recepţie;

SISTEMUL DE CONTURI FOLOSIT IN CONTABILITATEA 
IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

Evidenta existenţei şi mișcării imobilizărilor necorporale se realizează prin 
conturile ce formează conţinutul clasei a 2-a din Planul de conturi general, denumită 
„Conturi de active imobilizate”.

20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori 

similare
2051Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori 

similare achiziţionate
2052 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori 

similare obţinute cu resurse proprii
207 Fond comercial
2071 Fond comercial
2072 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizări necorporale

28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi 

altor drepturi şi valori similare
2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
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29 PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR
290 Provizioane privind deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare
2905 Provizioane pentru concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte 

drepturi şi valori similare
2907 Provizioane pentru fondul comercial
2908 Provizioane pentru alte imobilizări necorporale

B. STUDIU DE CAZ PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE LA 
S.C. “Q” S.A

Prezentarea societăţii

S.C. “Q” S.A. are sediul principal în Bucureşti.
Este o societate comercială pe acţiuni, deţinute de acționari privați, înregistrată 

la Registrul Comerţului cu nr. J19/199/1991. Acționarul majoritar este compania 
americană INFINITY INDUSTRIES INC. COMPANY, TEXAS care deține 60% din 
acţiuni.

Domeniul de activitate

În prezent, întreprinderea dispune de două unităţi de producție pentru fabricarea 
vagoanelor pentru transportat mărfuri cu suprafeţele de 10.000 mp, respectiv 15.000 
mp, fi ecare unitate având capacitatea de fabricație a produsului fi nit. 

Societatea “Q” SA Galaţi poate executa şi livra următoarele:
- vagoane marfă de uz general;
- vagoane marfă pentru transportat cărbune, cereale;
- vagoane platformă;
- vagoane cisternă pentru transportat produse petroliere grele şi uşoare;
- vagoane specializate pentru transportat produse purverulente cu descărcare 

pneumatică;
- modernizări de vagoane din gama de mai sus;- containere specializate;
- recipienţi statici de diferite forme şi capacități;
- piese de schimb pentru vagoane marfă.
De asemenea, “Q” SA oferă servicii de reparații vagoane (reparații periodice, 

reparații generale, reparații capitale).

Monografi e privind operaţiile din cursul lunii decembrie

În cursul lunii decembrie se efectuează următoarele operații privind 
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mobilizările necorporale:
În data de 03.12, se achiziționează conform facturii nr. 34 o lucrare de 

cercetare-dezvoltare în sumă totală de 15.946 lei:
% =404 15.946
13.400 203
2.546 4426
2) În data de 05.12 se achiziţionează un magazin conform facturii nr. 37, 

valoarea achiziţiei fi ind de 83.300 inclusiv TVA, iar 20.000 reprezintă fond comercial.
% =404 83.300
50.000 2121
20.000 207
13.300 4426
3) Se achiziţionează pe 09.12 un program informatic în valoare de 2.300, TVA 

19%,conform facturii nr.58 .
% = 404 2.737
2.300 208
437 4426
4) În data de 10 a lunii se înregistrează un studiu de cercetare-dezvoltare 

obţinut cu forţe proprii în valoare de 2.300
2.300 203 = 721 2.300
5) În data de 11.12 se plăteşte furnizorul în sumă de 15.946 conform ordinului 

de plată nr. 43
15.946 404 = 512 15.946
6) În data de 12 se înregistrează obţinerea cu forţe proprii a unui program 

informatic în valoare de 1.150
1.150 208 = 721 1.150
7) Se vinde programul creat de unitate în data de 16.12 la un preţ de 1.500 plus 

TVA 19%:
a) vânzarea propriu-zisă
1.785 461 = % 
7583 1.500 
4427    285 
b) scoaterea din gestiune a programului informatic
1.150 6583 = 208 1.150
8) Se înregistrează îmbunătăţirea lucrării de cercetare-dezvoltare şi trecerea 

acesteia la brevete:
2.737 205 = % 
203 2.300 
721    437
9) Conform facturii nr. 243 din data de 26.12, se vinde un brevet în valoare de 

3.000 plus TVA 19%, amortizarea până la data vânzării fi ind de 500 lei
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 a) vânzarea:
3.570 461 = % 
7583 3.000 
4427    570 
b) scoaterea din gestiune a brevetului
% = 205 2.300
1.800 6583
500 2805
10) Se achiziţionează o licenţă pentru un program informatic conform facturii 

nr. 279 din 27.12 în valoare totală de 952 lei: 
% = 404 952
800 205
152 4426
11) Pe 29.12 se plăteşte furnizorul de la operaţia precedentă conform ordinului 

de plată nr. 234:
952 404 = 512 952
12) Pe data de 30.12 are loc concesionarea unei clădiri pe baza contractului 

deconcesiune nr. 12:
24.000 205 = 167 24.000
13) La sfârşitul lunii se închid conturile de TVA şi cele de venituri şi cheltuieli 

şi se înregistrează şi amortizarea imobilizărilor necorporale:
a) înregistrarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale
700 680 = 280 700
b) închiderea conturilor de TVA:
% = 4426 16.435
855 4427
15.580 4424
 c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli
% = 121 8.387
3.887 721
 4.500 7583
3.650 121 = % 
6583 2.950 
680      700

CONCLUZII

O imobilizare necorporală e un activ nemonetar identifi cabil, fără substanţă 
fi zică, deţinut în scopul utilizării în producţia sau furnizarea de bunuri sau servicii, în 
scopul închiderii sau în scopuri administrative.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Un activ necorporal poate fi  recunoscut doar dacă:
- este controlat de unitate
- activul va genera benefi cii economice viitoare
- costul activului poate fi  măsurat credibil
- activul poate fi  separat de fondul comercial.
Dacă un activ nu corespunde defi niţiei date cheltuiala cu producerea sa este 

recunoscută în cheltuieli atunci când se efectuează.

Evaluarea iniţială
Imobilizările necorporale trebuie, în general, evaluate la costul iniţial.

Evaluarea ulterioară
IAS 38 detaliază două metode de evaluare a unui activ necorporal după 

evaluarea iniţială şi anume:
- prelucrarea de referinţă după contabilizarea sa iniţială, o imobilizare 

necorporală trebuie să fi e contabilizată la costul său, diminuat cu suma amortizărilor 
şi suma pierderilor de valoare.

- cealaltă prelucrare autorizată după contabilizarea sa iniţială, o imobilizare 
necorporală trebuie să fi e contabilizată la nivelul mărimii sale reevaluate, 
corespunzătoare valorii sale juste la data reevaluării, diminuată cu suma amortizărilor 
ulterioare şi suma pierderilor de valoare ulterioare

Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal trebuie recunoscute atunci când 

sunt efectuate, cu excepţia cazului în care această cheltuială va permite activului să 
genereze benefi cii economice viitoare în exces faţă de standardul de performanţă 
original preconizat. În acest caz cheltuielile ulterioare trebuie să fi e adăugate la 
costul activului necorporal.

Amortizarea
Imobilizările necorporale se amortizează liniar conform legislaţiei române.
  
Valoarea reziduală
Valoarea reziduală a imobilizărilor necorporale se presupune a fi  zero cu 

excepţia cazului în care entitatea are un angajament de vânzare a activului la sfârşitul 
duratei utile de viaţă.

  
Reanalizarea perioadei de amortizare
Perioada de amortizare trebuie reanalizată cel puţin anual. Dacă există dovezi 

ale unor modifi cări semnifi cative ale duratei de viaţă utilă a activului, atunci perioada 
de amortizare trebuie modifi cată în consecinţă.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Retrageri din uz şi cedări
Un activ necorporal trebuie să fi e eliminat din contabilitate la cedare sau atunci 

când nu se mai aşteaptă nici un benefi ciu economic viitor din folosinţa şi cedarea sa 
ulterioară.

Reevaluări
Imobilizările necorporale odată reevaluate, reevaluarea trebuie actualizată 

în permanenţă. Valoarea reevaluată trebuie să fi e valoarea justă a activului de la 
data reevaluarii. Frecvenţa reevaluării va depinde de instabilitatea valorilor juste 
ale activului ce se revaluează. Dacă se reevaluează un activ dintr-o clasă de active 
necorporale este obligatoriu să se reevalueze toată clasa de active.

Evidenţa contabilă
În planul general de conturi imobilizarile necorporale sunt prezentate în cadrul 

grupei 20 „Imobilizări necorporale”. Conturile de imobilizări sunt conturi de activ 
ce îşi încep funcţiunea prin debitare odată cu intrarea în gestiune a imobilizărilor 
necorporale şi se creditează la ieşirea din gestiune a imobilizărilor necorporale. 
Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente în patrimoniul 
entităţii economice.

ANEXE

Anexa nr.1

REGISTRUL JURNAL

SC “Q” S.A
(Unitatea)

REGISTRUL-JURNAL 
Nr. Pagină 1

Nr. 
crt.

Data 
înregis-

trării

Document
(fel, nr., 

dată)
Explicaţie

Simbol conturi Sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1. 03.12
Factura 

nr. 34 din 
03.12.10

Achiziţia unei 
lucrări de 
cercetare

%
203
4426

404 13.400
  2.546

15.946

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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2. 05.12
Factura 

nr. 37 din 
05.12.10

Achiziţia 
unei reţele 
comerciale

%
2121
207
4426

404 50.000
20.000
13.300

83.300

3. 09.12
Factura 

nr. 58 din 
09.12.10

Achiziţia 
unui program 

informatic

%
208
4426

404 2.300
437

2.737

4. 10.12
Deviz 

nr.23 din 
10.12

Se înregistrează un 
studiu de cercetare 

dezvoltare 203 721 2.300 2.300

5. 11.12

Ordin 
de plată 
nr.43 din 
11.12.10

Plata furnizor 
din contul din 

bancă 404 5121 15.946 15.946

6. 12.12
Deviz 

nr.24 din 
12.12

Obţinerea cu 
forţe proprii a 
unui program 

informatic
208 721 1.150 1.150

7. 16.12
Factura nr. 

159 din 
16.12.10

Se vinde 
programul 

creat de fi rma 
a)vânzarea

b)descărcarea 
gestiunii

461

6583

%
7583
4427

208

1.785

1.150

1.500
285

1.150

8. 24.12

Deviz de 
cheltuieli 
nr.21 din 

24.12

Îmbunătăţirea 
lucrării de 
cercetare-
dezvoltare

205
%

203
721

2.737 2.300
437

Total 127.051 127.051

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Anexa nr.2

REGISTRUL JURNAL

SC “Q” S.A 
(Unitatea)

REGISTRUL-JURNAL 
Nr. Pagină 2

Nr. 
crt.

Data 
înregis-

trării

Document
(fel, nr., 

dată)
Explicaţie

Simbol conturi Sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Report 127.051 127.051

9. 26.12
Factura nr. 

243 din 
26.12.10

Vânzare 
brevet

a)vânzarea 461
%

7583
3.570 3.000

570

b)descărcarea 
gestiunii

%
6583
2805

4427

205
1.800
500

2.300

10. 27.12
Factura nr. 

279 din 
27.12.10

Achiziţia 
licenţă 

program 
informatic

%
205
4426

404 800
152

952

11. 29.12
Ordin 

de plată 
nr.234

Plata 
furnizorului 404 5121 952 952

12. 30.12

Contract de 
concesiune 
nr.12 din 
30.12.10

Intarea în 
patrimoniu a 
imibilizărilor 
concesionate

205 167 24.000 24.000

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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13. 31.12

Nota 
contabilă 
nr.14 din 
31.12.10

a)
înregistrarea 
amortizării

680 280 700 700

b) închiderea 
conturilor de 

TVA

%
4427
4424

4426 855
15.580

16.435

c) închiderea 
conturilor de 

venituri şi 
cheltuieli

%
721
7583 121 3.887 8.387

121
%

6583
6805

3.650 2.950
700

Total 187.997 187.997
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Abstract 

Puternica criză economică apărută în plan mondial la sfârșitul anului 
2007 a marcat un moment de răscruce în viața economică a multor organizații. 
România nu a fost ocolită de această viroză cronică; ea a avut consecințe 
majore în toate domeniile de activitate. Cele mai afectate de criza economică 
au fost fi nanțele populației și organizațiilor. Din această perspectivă, criza 
economică este denumită de experții în domeniul macroeconomic ca fi ind, în 
fapt, o criză economico-fi nanciară.

Cu toate acestea, și pentru un astfel de fenomen dezastruos, atât marile 
puteri economice, cât și economiile emergente au trebuit să găsească un 
remediu. De la micii întreprinzători până la companiile multinaționale și 
transnaționale, a fost necesară identifi carea unor pârghii pentru eliberarea 
din impas.

Una din aceste pârghii a constat în abordarea procedurii insolvenței 
ca fi ind singura capabilă să rezolve, pentru moment, impasul economico-
fi nanciar. Planul de reorganizare, etapă intermediară între perioada de 
observație și desprinderea din procedura de insolvență sau intrarea în 
procedura de faliment, a fost ideea salvatoare pentru cei mai muți din actorii 
economici.

Cuvinte cheie: criza economico-fi nanciară, redresare economică, reorganizara 
judiciară, plan de reorganizare, masa credală.

1 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, e-mail: tania_stoean@yahoo.com 
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Abstract 

The strong global economic crisis emerged at the end of 2007 marked 
a turning point in the economic life of many organizations. Romania was not 
avoided by this chronic virus which seriously impacted in all the activity fi elds. 
The most damaged by the economic crisis were population and organizations’ 
fi nances and thus this crisis was named by the experts in the macroeconomic 
fi eld as economic-fi nancial crisis.

Although, for this disaster phenomenon the great economic power 
and emergent economies had to fi nd means of amelioration for the created 
situation. For the small businesses to the transnational companies there were 
necessary to identify some levers to release the deadlock. 

Some of the levers was to approach the insolvency procedure as the 
single means to solve, for the time being, the economic-fi nancial deadlock. 
The reorganization plan, as intermediary period between the observance 
period and detachment from insolvency or bankruptcy entry was saving idea 
for most of economic actors.

Keywords: economic-fi nancial crisis, economic recovery, judicial 
reorganization, reorganization plan, statement of affairs.

Introducere

Conceptul de redresare economică are origini anterioare apariției crizei 
economico-fi nanciare din anul 2007. Acest fapt demonstrează că 

organizațiile s-au confruntat adesea, dacă nu neapărat cu difi cultăți economice 
recunoscute la nivel mondial, atunci cu momente critice de intensitate mai mică și 
izolate la nivel microeconomic.

Practic, se poate înțelege că orice organizație traversează atât perioade 
excelente din punct de vedere economic, cât și momente mai puțin benefi ce. Din 
această ultimă perspectivă, legiuitorul a înțeles impactul pe care momentele mai puțin 
favorabile l-ar avea asupra circuitului economic și, implicit, asupra altor participanți 
(acționariat, echipă de conducere, salariați, clienți, furnizori, diverși terți inclusiv 
persoane fi zice, entități publice, mediul de afaceri etc.), încercând să identifi ce căi de 
protejare și sprijinire a micilor/marilor întreprinzători.

În acest context, pentru a supraviețui pe o piață concurențială acerbă este 
deosebit de important să fi i un actor competitiv. A fi  competitiv înseamnă a oferi cele 
mai bune produse și a presta cele mai bune servicii la prețuri cât mai mici, însă buna 
poziționare pe piață a gamei de produse și servicii nu reprezintă neapărat o garanție 
a continuității activității la cote ridicate, cu atât mai puțin dacă nu posezi calitățile 
menționate. 
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Din această perspectivă, entităţile mai puţin performante sau cele care se 
confruntă cu riscuri în afaceri au la dispoziție legislaţie specifi că care le protejează de 
posibile efecte nocive. În acest sens, a fost consacrată legea insolvenţei şi de prevenire 
a insolvenţei ca o măsură optimă pentru organizaţiile care doresc să se relanseze sau 
să se menţină în circuitul economic, deşi se confruntă cu o stare de insolvabilitate 
evidentă, prin insolvenţă înţelegându-se “starea patrimoniului debitorului care se 
caracterizează prin insufi cienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor 
certe, lichide şi exigibile” .

Aspecte teoretice

Instituţiile care traversează o perioadă de declin economic şi juridic 
carcaterizată prin absenţa lichidităţilor, datorii pe termen scurt şi pe termen lung 
ridicate, capitaluri proprii negative, litigii şi sarcini, etc. pot solicita adăpostul legii 
insolvenţei. Dintr-o altă perspectivă, creditorii pot solicita recuperarea creanţelor 
de la rău platnici (debitori) prin promovarea cererii introductive de deschidere a 
procedurii insolvenţei.

În acest context, se poate discuta de faptul că participanţii la procedură prezintă 
interese diferite: debitorii vizează salvgardarea afacerii prin implementarea unui 
plan de reorganizare viabil şi realist sau urmăresc închiderea activităţii; creditorii au 
drept scop recuperarea creanţelor, iar unul dintre instrumente îl constituie planul de 
reorganizare, ştiut fi ind faptul că, în cazul adoptării procedurii falimentului, unele 
categorii de creditori defavorizați s-ar îndestula insufi cient sau chiar deloc.

Procedura insolvenţei oferă participanților o perioadă de cunoaştere a agentului 
economic, a activităţilor pe care le desfăşoară, a pieţei de desfacere, a motivelor care 
au generat întreruperea plăţilor către terți. Acest interval este defi nit ca fi ind perioada 
de observație în care se studiază:

- cauzele și împrejurările care au determinat starea de insolvență;
- posibilitatea de reorganizare prin implementarea unui plan de reorganizare 

just asumat;
- masa credală pe categorii de creanţe conform cererilor de creanţe solicitate şi 

acceptate de administratorul judiciar.
Cauzele și împrejurările care au determinat starea de insolvență sunt deosebit 

de importante, întrucât, cu această ocazie, sunt efectuate:
- analize cu privire la: structura asociativă şi a capitalului social și obiectul 

de activitate, precum și un scurt istoric al activităților desfășurate, pentru a avea o 
imagine fi delă a întreprinderii;

- analize economico-fi nanciare, pe baza situațiilor fi nanciare anuale (bilanț, 
cont de profi t și pierdere, date informative, note explicative etc.), menite să indice cu 
exactitate situația patrimoniului. Aceste tipuri de analize sunt vaste şi cuprind analiza 
performanţei fi nanciare istorice, analiza performanţei curente şi analiza performanţei 
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previzionate în ipoteza propunerii unui plan de reorganizare;
- analize privind contractele (comerciale, salariale etc.) afl ate în derulare 

precum și a actelor/acțiunilor efectuate anterior declarării stării de insolvență 
considerate de legiuitor a fi  frauduloase;

- identifi carea persoanelor responsabile privind starea de insolvență, cunoscut 
fi ind faptul că nu doar mediul extern infl uenţează în mod nefast alocarea resurselor şi 
fi nanţarea nevoilor întreprinderilor, ci şi mediul intern (deciziile nepotrivite adoptate 
de echipa de conducere, megaîmprumuturile etc.), precum şi absenţa preocupărilor 
privind sesizarea tendințelor posibile în viitor;

- propuneri privind intrarea în procedura simplifi cată a falimentului sau 
propuneri privind posibilitatea implementării unui plan de reorganizare judiciară.

Masa credală semnifi că totalitatea creanţelor solicitate de creditori şi admise 
de administratorul judiciar, după ce acestea au fost controlate şi există convingerea 
că sunt certe, lichide şi exigibile. Înscrisurile care dovedesc faptul că respectivele 
creanţe sunt certe, lichide şi exigibile constau în: contracte, facturi, chitanțe, state de 
salarii, declarații fi scale, fi şa sintetică, titluri executorii etc.

Ulterior procedurii de verifi care a creanţelor, acestea sunt înscrise în tabelul 
preliminar, şi, în cele din urmă, în tabelul defi nitiv de creanţe. Înscrierea în tabel 
se efectuează arătând suma solicitată, suma admisă, rangul de prioritate a creanţei, 
cuantumul (procentual) în total categorie de creanţe, precum şi cuantumul (procentual) 
în total masă credală.

Etapa de reorganizare

Perioada de reorganizare este cunoscută ca fi ind intervalul în care „se asigură 
sumele de bani necesare pentru plata creanțelor, conform programului de plată 
(termene și sume) care face parte din plan”2. 

Propunerea și executarea unui plan vizează acoperirea pasivului debitorului 
afl at în insolvență. Planul de reorganizare poate să ia în considerare doar aspecte 
juridice fără a avea în vedere aspectele economice, însă, cel mai adesea planul de 
reorganizare vizează:

redimensionări de personal;
restructurarea unor activități concretizate prin: externalizarea serviciilor, 

renegocierea/denunțarea contractelor existente etc.;
- noi repere în domeniul performanței;
- constituirea punctelor de control;
- întărirea disciplinei fi nanciare prin eliminarea cheltuielilor inutile;
- identifi carea de noi provocări economice;
- acoperirea în integralitate a masei credale;
- posibilități de refi nanțare a datoriilor etc.

2 * Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, e-mail: tania_stoean@yahoo.com
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Elementele necesare întocmirii unui plan de reorganizare sunt constituite din:
- situația privind fl uxurile de numerar în perioada de realizare a planului 

de reorganizare. Acestea trebuie să acopere inclusiv obligaţiile născute în timpul 
desfăşurării procedurii chiar dacă unele din acestea se dovedesc a fi  nesustenabile;

- programul trimestrial de distribuție pentru fi ecare categorie de creanțe, astfel 
cum acestea au fost înscrise în tabelul defi nitiv de creanțe.

Implementarea planului de reorganizare presupune “nelimitat, împreună sau 
separat:

a) restructurarea operațională și/sau fi nanciară a debitorului;
b) restructurarea corporativă prin modifi carea structurii de capital social;
c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din 

averea debitorului”3.

Figura nr.1 – Etapele procedurii insolvenței

Sursa: Codul insolvenței - Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenței și de insolvență

Planul de reorganizare arată, pe lângă măsurile care se vor adopta pentru 
acoperirea pasivului (credite bancare, lichidarea unor active considerate a nu fi  utile 
în perioada următoare, conversia unor datorii în capital social, aportul asociaţilor 
etc.), şi un program de plăți a creanțelor astfel cum au fost acestea înscrise în tabelul 
defi nitiv. 

Grafi cul/programul de plată prezintă tratamentul fi ecărei categorii de creanţe, 
cuantumul acestora și termenul la care urmează a fi  achitate. 

Reorganizarea judiciară se poate „fi naliza cu succes, în condițiile reinserției 
debitorului în activitatea comercială normală”4 sau poate să fi e fi nalizată prin intrarea 

3  Art.3 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenței nr.85/2006 și 9, legi uzuale, Editura Hamangiu, 2010.
4  Avram Aurică, Procedura insolvenței. Deschiderea procedurii, Editura Hamangiu, 2010, p.29.

PERIOADA DE 
OBSERVAȚIE

PERIOADA DE 
REORGANIZARE

NEEXECUTAT

EXECUTAT

PLAN DE 
REORGANIZARE

PERIOADA DE 
FALIMENT



55UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

debitorului în faliment datorită neimplementării/implementării cu difi cultate a 
planului de reorganizare.

Monitorizarea sau măsurile de control în ceea ce privește îndeplinirea planului 
de reorganizare presupun rapoarte de activitate trimestrială privind gradul de 
îndeplinire a obligaţiilor asumate. Un plan de reorganizare bine proiectat urmărește 
maximizarea veniturilor pentru acoperirea pasivului/datoriilor.

În vederea previzionării veniturilor se pot efectua analize de piaţă (de 
perspectivă) pe care se vor fundamenta şi previziunile din situaţiile fi nanciare 
încercându-se a se creiona performanţa fi nanciară previzionată. Procedura constă în 
plasarea într-un context economic a ofertei întreprinderii în raport cu cererea pieţei 
căutându-se a se înţelege efectele economice, sociale şi fi scale asupra veniturilor 
companiei afl ată în proces de reorganizare.

Termenul de implementare a unui plan de reorganizare este de circa trei ani de 
la aprobarea şi votarea de către creditori precum şi confi rmarea de către judecătorul 
sindic, existând posibilitatea ca perioada de implementare a planului de reorganizare 
să fi e majorată, în funcţie de complexitatea mediului în care acesta se realizează. 
În această perioadă, cooperarea structurată a tuturor participanților la procedură 
este absolut necesară putând exista în orice moment provocări, pericole, amenințări 
şi vulnerabilități de neexecutare, cunoscut fi ind faptul că, dacă există riscuri de 
neimplementare sau de implementare parțială, riscul crește exponențial.

Concluzii 

Întrucât tensiunile, chiar cele economice și fi nanciare, provoacă disfuncționalități 
semnifi cative, este de dorit să existe o “politică de investiţii prudentă şi o mai mare 
atenţie la conservarea resurselor umane şi fi nanciare”5. 

După cum rezultă și din cuprinsul articolului, există o serie de factori care 
determină implementarea cu succes a unui plan de redresare/reorganizare. Indiferent 
de difi cultățile pe care le traversează o entitate economică în demersul de supraviețuire, 
este important a se reține faptul că trebuie aplicat un tratament corect și echitabil față 
de toți participanții la procedură. 

Eșuarea planului de reorganizare și îndreptarea către faliment este înțeleasă ca 
fi ind un insucces în afaceri. Mecanismul nefuncționării planului de reorganizare, din 
păcate, nu poate fi  revizuit, reglementările stricte din domeniul legislației insolvenței 
dispunând de prevederi clare cu privire la nereușita redresării economice și juridice.

Din totalitatea planurilor de reorganizare propuse și confi rmate, un număr 
destul de redus au fost fi nalizate cu succes, depășind perioada considerată a fi  critică. 
În susținerea acestei afi rmații, un articol de specialitate din anul 2003 preciza că “au 
fost confi rmate planuri de reorganizare numai într-un procent de până la 15%, iar din 

5  Art. 5 pct. 54 din Codul insolvenței - Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, Editura Moroșan, 2014, p.16.
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totalul acestora, numai un procent infi m au fost duse la bun sfârșit”6.
În contextul celor prezentate, se poate înțelege faptul că perioada de reorganizare 

și derularea planului de reorganizare vizează atât încurajarea antreprenorilor, cât 
și susținerea acelor afaceri care se dovedesc a fi  viabile7 cu adevărat. Așteptările 
creditorilor sunt mari. Faptul că atât creditorii, cât şi debitorul îşi urmăresc propriile 
interese care converg spre salvgardarea întreprinderii constituie asumpţii realiste. 
Eforturile comune pot determina, în mod cu totul excepțional, ca rezultatele să 
depășească prognozele (estimările înscrise în planul de reorganizare), situație 
în care se pot efectua corecții asupra sumelor înscrise și convenite a fi  distribuite 
participanților la procedură. Din această perspectivă este necesar a se previziona un 
cont de rezultat și un cash-fl ow just.
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Abstract 

The treasury budget represents a forecast in value of the objectives that 
an enterprise proposes in achieving its goal of activity and levers which will 
be used in order to achieve the designed parameters. The treasury budget 
must to take into account their internal constraints and external constraints 
of the market in which the enterprise works so that it would also represent 
a realistic tool for planning, management and self control based on which 
correct fi nancial decisions can be made. The cash fl ow situation is presented 
as a dashboard that contains information on the company’s fi nancial positions.

Keywords: budget, treasury budget, budgetary principles, updating the 
treasury budget, cash fl ow.

 
1. Cadrul legal de reglementare al bugetului de trezorerie al întreprinderii

Bugetul de trezorerie al întreprinderii, este reglementat potrivit Ordinului 
616/4.05.2000, Pentru aprobarea normelor metodologice privind 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici. 
În acest sens, managerii, administratorii, directorii economici, dar şi alte 

persoane cu responsabilitǎţi în ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea 
patrimoniului întreprinderilor răspund, în conformitate cu prevederile legale, în 
ceea ce priveşte corecta aplicare a  normelor  metodologice elaborate în acest sens. 
Ca urmare, la nivelul întreprinderilor, pentru întocmirea bugetului de trezorerie 
al acesteia, alegerea indicatorilor economico-fi nanciari se va face ţinând cont de 
specifi cul activitǎţii întreprinderii şi cu respectarea prevederilor legale cuprinse în 
cadrul de reglementare legalǎ actualizatǎ pentru acest tip de buget. 
1  Affiliation: “Dimitrie Cantemir” Christian University,  Bucharest, Faculty of Economic Sciences of Cluj-Napoca, 
e-mail:  rodica.tirlea@cantemircluj.ro

STAGES OF PREDICTING 
THE TREASURY BUDGET 

OF THE ENTERPRISE
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Bugetul de trezorerie reprezintǎ o previziune valoricǎ a obiectivelor pe care şi 
le propune o întreprindere în realizarea scopului ei de activitate şi pârghiile pe care le 
va utiliza pentru atingerea  parametrilor proiectaţi.  Bugetul de trezorerie trebuie sǎ 
ţinǎ seama atât de  constrângerile interne proprii, cât şi de constrângerile externe ale 
pieţei în care întreprinderea  îşi desfǎşoarǎ activitatea, astfel încât acesta sǎ reprezinte 
un instrument realist de planifi care, gestiune şi de control propriu, pe baza cǎruia sǎ 
se poate lua decizii fi nanciare corecte. 

Situaţia fl uxurilor de numerar, se prezintă sub forma unui tablou de bord care 
conţine informaţii privind poziţia specifi cǎ fi nanciarǎ a întreprinderii. Bugetul de 
trezorerie, denumit şi chash-fl ow, se prezintǎ sub forma unui tablou care, potrivit 
reglementǎrii legale, pe orizontalǎ trebuie sǎ cuprindǎ urmǎtoarele informaţii: 
explicaţii, numǎr de rând, corelaţii cu bilanţul contabil, total an curent. Informaţiile 
care sunt conţinute la rubrica “total an current”, vor reprezenta suma previziunilor 
pentru trimestru I, previziunile pentru trimestrul II, previziunile pentru trimestrul 
III şi previziunile pentru trimestrul IV al anului curent. Pe verticalǎ, bugetul de 
trezorerie va conţine, în funcţie de necesitǎţile întreprinderii, acei indicatori care 
vizeazǎ veniturile şi cheltuielile pe activitǎţi, respectiv: veniturile din activitatea de 
bazǎ, veniturile fi nanciare şi veniturile din activitatea exceptionalǎ, cheltuielile din 
activitatea de bazǎ, cheltuielile fi nanciare şi cheltuielile din activitatea exceptionalǎ, 
cu defalcare pe trimestre pentru a stabili disponibilul bǎnesc. Defalcarea se poate 
adânci, pe luni, decade, semidecade şi zile pentru o mai bunǎ urmǎrire şi control. Baza 
de pornire pentru întocmirea bugetului de trezorerie al întreprinderii o vor constitui 
rezultatele anului anterior, concretizate în informaţiile înscrise în bilanțul contabil al 
anului precedent şi contractele încheiate cu clienţii şi furnizorii pentru anul curent. 
Recomandarea cu privire la încheierea contractelor cu furnizorii şi clienţii pentru 
anul în curs este ca acestea sǎ se realizeze în anul precedent în perioada aprilie-iunie.

2. Forma generală a tabloului de bord privind trezoreria întreprinderii

Indicatorii economico-fi nanciari sunt grupați în tabloul de bord al trezoreriei 
pe următoarele tipuri de activităţi de o aşa manieră încât să poată reda: fl uxul de 
numerar din activitatea de exploatare (A); fl uxul de numerar din activitatea de 
investiţii (B); fl uxul de numerar din activitatea fi nanciară (C); Flux de numerar 
net (A+B+C).

Scopul fi nal al acestui tablou al trezoreriei îl constituie stabilirea 
disponibilităților băneşti la sfârşitul perioadei, având la bazǎ situaţia sintetică a 
indicatorilor la încheierea exercițiului fi nanciar precedent, cât şi pentru perioada care 
se planifi că.

Potrivit Ordinului 616/4.05.2000, Pentru aprobarea normelor metodologice 
privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, 
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recomandarea este ca, în cazul construirii bugetului de trezorerie, factorii de 
răspundere sǎ ţină cont şi de următoarele informaţii:

“a) s1 = sold la începutul perioadei; s2 = sold la sfârşitul perioadei;
b) soldurile de la sfârşitul perioadei se vor corela cu cele înscrise în anexele 

la bilanțul contabil încheiat potrivit Normelor metodologice privind întocmirea, 
verifi carea şi centralizarea bilanțurilor contabile ale agenților economici şi cu datele 
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli.”

c) vezi precizările din formularul cod 02 din prezentele norme metodologice.

Bugetul de trezorerie2 se înscrie pe orizontul gestiunii bugetare anuale a 
întreprinderii şi trebuie să prezinte, la nivelul exercițiului fi nanciar (anul calendaristic), 
echilibrul dintre încasări şi plăţi. Pentru garantarea echilibrului în orice circumstanțe, 
previziunile de trezorerie trebuie elaborate trimestrial şi lunar. La rândul lor, aceste 
previziuni se pot detalia la nivel săptămânal şi chiar zilnic, pe măsura scurgerii 
timpului, deoarece este difi cil de întocmit o astfel de previziune a trezoreriei în 
momentul bugetării trezoreriei anuale. Previziunea fl uxurilor de încasări şi plăţi 
se face plecând de la tranzacțiile previzionate pentru anul bugetat, ţinând cont de 
durata creditului comercial primit de la furnizori, durata creditului comercial acordat 
clienţilor, scadențele legale sau contractuale pentru plata salariilor, plata cheltuielilor 
cu asigurările sociale, plata obligaţiilor fi scale, rambursarea împrumuturilor etc.

Forma generală a bugetului de trezorerie potrivit Ordinului 616/4.05.2000, 
Pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi 
cheltuieli de către agenţii economici, se prezintă astfel:

0 l 2 3 4 5 6 7 8

+ Cifra de afaceri 01

+ Producţia stocată ± 02

+ Producţia imobilizată 03

2  Giurgiu,A., Buetarea afacerilor, abordǎri teoretice şi  practice, CFCÎD, 2001, pg.67



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/201460

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

0 1 2 3 4 5 6 7 8

+ Subvenţii de exploatare 04

+ Alte venituri din ex-
ploatare şi provizioane

05

= Total venituri din 
exploatare

06

+ Cheltuieli privind măr-
furile, materiile prime şi 
materialele consumabile

07

+ Energie, combustibil 
etc.

08

+ Salarii directe 09

+ Alte cheltuieli directe 10

- = Total cheltuieli
 variabile

11

= Marja brută (Venit din

exploatare-cheltuieli
variabile)

12

+ Cheltuieli fixe cu forţa 
de muncă

13

+ Impozite, taxe şi vărsă-
minte asimilate

14

+ Amortizări şi provizi-
oane

15

+ Alte cheltuieli fixe 16

= Total cheltuieli fixe 17
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

Rezultatul din exploata-
re (+/-)

18

+ Venituri financiare 19

- Cheltuieli financiare 20
Rezultatul financiar 
(+/-)

21

+ Venituri excepţionale 22

- Cheltuieli excepţionale 23

Rezultatul excepţional 24

Rezultatul brut al exer-
ciţiului (+/-)

25

-Impozit pe profit 26
= Rezultatul net al exer-
ciţiului (+/-)

27

Flux de numerar 28

± Profit sau pierdere 29
+Amortizare inclusă în 
costuri

30

- Variaţia stocurilor (+/-) 31

- Variaţia creanţelor 
(+/-)

32

Sursa: Ordinul 616/4.05.2000, Pentru aprobarea normelor metodologice 
privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici

Concluzii
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În sistemul bugetar al întreprinderii, bugetul de trezorerie reprezintă o 
componentă importantă. 

„Scopul întocmirii bugetului, este acela, al atingerii parametrilor şi a 
obiectivelor întreprinderii.

Bugetul reprezintă un instrument de planifi care şi de control, sub forma unui 
tablou, elaborat pe baza informaţiilor din contabilitatea întreprinderii, “care se pot 
exprima cu ajutorul etalonului bǎnesc.”3, în scopul realizării  obiectivelor strategice 
ale întreprinderii. 

Bugetul, se întocmește, în funcţie de modul de organizare, de specifi cul 
activităţii, de mărimea întreprinderii, de gradul de centralizare sau de  descentralizare, 
al acesteia”4. 

Bugetul5 este un plan operaţional, proiectat la la orizontul unui an, ce 
cuprinde previzionarea veniturilor, şi cheltuielilor fi rmei, nevoile suplimentare de 
capital şi modalitatea lor de fi nanţare, precum şi principalii indicatori fi nanciari care 
caracterizeazǎ efi cienţa speratǎ.
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Rezumat 

Curtea Penală Internaţională este prima instanţă permanentă cu 
competenţă în a judeca cele mai grave crime care privesc ansamblul 
comunităţii internaţionale. În baza Statutului său, Curtea are competenţă 
în ceea ce priveşte următoarele crime: crima de genocid, crimele împotriva 
umanității, crimele de război şi crima de agresiune.

Prin acelaşi Statut, s-a stabilit obligaţia generală a statelor părţi de a 
coopera deplin în anchetarea şi urmărirea crimelor care intră în competenţa 
Curţii, iar colaborarea cu un stat terţ se va realiza, la invitația Curţii, fi e 
în baza unui aranjament ad-hoc, care se încheie între Curte şi acest stat cu 
privire la un anumit caz penal afl at în competenţa Curţii, ori în baza unui acord 
permanent între Curte şi stat, care să reglementeze condiţiile de cooperare 
între acestea. 

Cuvinte cheie: Curtea Penală Internaţională, raspunderea penală, colaborare 
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CRIMINAL COURT INTERNATIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/201464

UNIVERS JURIDIC

Abstract 

The International Criminal Court is the fi rst permanent court with jurisdiction 
to judge the most serious crimes of concern the entire international community. Under 
its Statute, the Court has jurisdiction in respect of the following crimes: genocide, 
crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression.

By the same Statute was established a general obligation of the partener 
States to fully cooperate in the investigation and prosecution of crimes within the 
jurisdiction of the Court, and collaboration with a third State will be at the invitation 
of the Court, either based on a ad hoc arrangement concluded between the Court 
and the State on a particular criminal case under the jurisdiction of the Court,or 
under a permanent agreement between the Court and the State to regulate the terms 
of cooperation between them.

Key words: International Criminal Court, criminal liability, collaboration

Introducere

La 17 iulie 1998, a fost adoptat, la Roma, Statutul Curţii Penale 
Internaţionale4, care a fost deschis spre semnare şi care a intrat în vigoare la 

1 iulie 2002, statut prin intermediul căruia a fost infi inţată prima instanţă permanentă 
cu competenţa în a judeca cele mai grave încălcări ale dreptului internaţional 
umanitar, respectiv crimele de război, crimele împotriva umanităţii, genocidul şi 
crima de agresiune.

Sediul Curţii este la Haga, în Olanda5, oraş cu cea mai bogată tradiţie juridică 
în domeniul internaţional, acesta fi ind deja sediul Curţii Internaţionale de Justiţie 
a Naţiunilor Unite, precum şi al Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta 
Iugoslavie. 

Curtea Penală Internaţională, instituţie cu personalitate juridică internaţională, 
potrivit Statutului său, este competentă să-şi exercite funcţiile pe teritoriul oricărui 
stat parte la Statut6. 

În urma ratifi cării Statutului de către Parlamentele statelor semnatare, Curtea 
Penală Internaţională devine o anexă a jurisdicţiei penale naţionale, făcând parte 
integrantă din ordinea juridică naţională. Rezultă de aici că ea nu încalcă suveranitatea 
naţională şi nici nu trece peste competenţa sistemelor judiciare naţionale care 

4  http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatu-
tEng1.pdf 
5  Art. 3 din Statutul Curţii Penale Internaţionale. 
6  Până în prezent, numărul statelor care au ratificat Statutul este de 122. Dintre acestea, 34 sunt state africane, 18 
din Asia, 18 din Europa de Est, 27 din America Latină şi Caraibe şi 25 din Europa de Vest şi alte state - http://www.
icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx 
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au dreptul să investigheze şi să judece crimele internaţionale. Se poate spune că 
jurisdicţia penală naţională are prioritate asupra jurisdicţiei Curţii, rolul acesteia fi ind 
de a o completa. Supremaţia sistemelor juridice naţionale reiese şi din alte prevederi 
ale Statutului, astfel că toate cererile Curţii cu privire la cooperare, inclusiv cele 
în vederea arestării sau predării unui acuzat, precum şi aducerii de probe, sunt 
soluţionate de către sistemele judiciare naţionale7. 

Cooperarea statelor părţi cu Curtea 

O asemenea cooperare este reglementată de capitolul IX din Statut, articolul 
86 stabilind obligaţia generală a statelor părţi de a coopera deplin, în conformitate 
cu dispoziţiile Statutului, cu Curtea, în anchetarea şi urmărirea crimelor care intră în 
competenţa acesteia. 

Spre deosebire de statutele celor două Tribunale Internaţionale înfi inţate 
de Consiliul de Securitate al O.N.U., care prevăd o singură declaraţie generală 
de cooperare, Statutul de la Roma, deşi cuprinde o obligaţie fermă de cooperare, 
reglementează această obligaţie printr-o combinație complexă de dispoziţii8. 

Procedurile formale de desfăşurare a cooperării internaţionale la acest nivel 
sunt prevăzute de articolul 87 din Statut, care prevede obligaţia Curții de a se 
adresa statelor părţi pentru cooperare. Aceste cereri vor fi  transmise fi e prin canalele 
diplomatice sau prin orice canal considerat ca potrivit de către stat la ratifi carea, 
aprobarea sau aderarea la Statut, fi e prin Interpol sau altă organizaţie regională cu 
atribuţii asemănătoare. 

Toate formele de cooperare prin care Statele Părţi execută cererile de asistenţă 
formulate de Curte se vor realiza în conformitate cu procedurile disponibile, conform 
legii interne, cărora, prin Statut, se obligă să le asigure existenţa. 

Statul parte căruia i-a fost solicitată cooperarea îşi asumă obligaţia să păstreze 
confi dențialitatea cererii de cooperare (art. 87 din Statut). 

Potrivit art. 88 din Statutul Curţii, statele părţi veghează ca, în legislaţia 
naţională, să transpună toate măsurile necesare pentru a asigura o deplină colaborare 
cu instanţele internaţionale.

O astfel de prevedere este unanim considerată a fi  imperios necesară, deoarece 
în lipsa unor instrumente juridice adecvate s-ar ajunge în situaţia în care statutul 
Curţii ar rămâne o simplă formă fără fond.

Câteva state părţi au adoptat deja legislații în acest sens, unele prin amendarea 
legislației existente în domeniul extrădării în ceea ce priveşte predarea către Curte a 
persoanelor solicitate de aceasta sau prin amendarea procedurilor de asistenţă legală 
în materie penală în ceea ce priveşte obligaţiile referitoare la investigații şi strângerea 
7  F. Adrian, Justiţia internaţională între deziderat şi realitate. Curtea Penală Internaţională, Ed. Paideia 2007,   p. 
188. 
8  F. Adrian, op. cit.,  p. 197.
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de probe, pentru Canada, în timp ce altele, pentru Marea Britanie, au adoptat proceduri 
noi pentru îndeplinirea obligaţiei de cooperare cu Curtea9. 

În ceea ce priveşte cooperarea României cu Curtea Penală Internaţională, 
precizăm că încă din anul 2002 statul român a adoptat metode adecvate pentru a asigura 
deplina cooperare cu această instanţă internaţională, astfel cum rezultă din exigenţele 
Legii nr. 111/2002 pentru ratifi carea statutului Curţii Penale Internaţionale10.

Astfel, s-a stabilit că Ministerul Justiţiei este autoritatea centrală română 
competentă să primească cererile Curţii Penale Internaţionale, cereri pe care le va 
înainta neîntârziat autorităţilor judiciare române competente şi să comunice Curţii 
documentele aferente. 

Cererile Curţii Penale Internaţionale şi documentele aferente vor fi  transmise 
în limba engleză sau însoțite de traduceri ofi ciale în această limbă, conform textului 
legal.

Reținem că autoritățile judiciare române, parchete sau instanţe judecătoreşti, 
nu sunt abilitate prin lege să poarte în mod direct o corespondenţă cu instanţa penală  
internaţională, orice neclaritate sau solicitare suplimentară de lămuriri urmând a fi  
înaintată în scris Ministerului Justiţiei din România, ca autoritate centrală competentă, 
Ministerul urmând a trimite documentele Curţii.

Considerăm că această procedură mai greoaie ar trebui modifi cată în sensul 
acordării instanţelor şi parchetelor naţionale a posibilității de a avea o corespondenţă 
directă cu instanţa internaţională în vederea executării cu mai mare celeritate a 
solicitărilor Curţii.

Cooperarea statelor terţe cu Curtea

Potrivit articolului 87, paragraful 5 din Statut, Curtea poate să invite orice stat 
care nu este parte la Statutul acesteia, să acorde asistenţă pe baza unui aranjament 
ad-hoc sau a unui acord încheiat cu acest stat ori pe orice altă bază corespunzătoare. 

Prin urmare, colaborarea cu un stat terţ se va realiza, la invitația Curţii, fi e în 
baza unui aranjament ad-hoc, care se încheie între Curte şi acest stat cu privire la un 
anumit caz penal afl at în competenţa Curţii, ori în baza unui acord permanent între 
Curte şi stat, care să reglementeze condiţiile de cooperare între acestea. 

Având în vedere natura specifi că, acesta nu putea merge convenţional mai 
departe de reglementarea relaţiilor de cooperare cu state terţe în formula adoptată. 
Pe de altă parte, nu trebuie să pierdem din vedere alte surse legale care pot fi  
interpretate ca impunând o obligaţie de cooperare a statelor terţe cu Curtea, chiar în 
lipsa oricărui acord sau aranjament cu aceasta. Abordat din acest punct de vedere, 
raportul dintre statele terţe şi Curte prezintă o particularitate extrem de interesantă, 
decurgând din specifi cul normelor de drept internaţional penal care reglementează 
9  N. Diaconu, N.Purda, C.Andrus, D. Ungureanu, Instanţe judecatoreşti internaţionale, Ed. Universitară, Bucureş-
ti, 2008, p. 291.
10  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 211/28.03.2002.
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crimele internaţionale stricto senso. Amintim în acest context că Statutul de la Roma 
nu reprezintă o sumă de reguli convenţionale apărute într-un vid normativ, ci mai 
degrabă o încercare – din cele mai multe puncte de vedere reușită – de codifi care a 
dreptului internaţional cutumiar11. 

Statutul de la Roma a fost adoptat într-un cadru normativ larg, în care obligaţia 
de a judeca sau extrăda pe autorii crimelor ce intră în competenţa de soluţionare a 
Curţii rezultă din numeroase alte convenţii devenite drept cutumiar şi care prevăd 
într-o formă expresă chiar obligaţii de cooperare. 

Astfel, în lipsa unui acord sau aranjament cu Curtea care să reglementeze 
obligaţia de cooperare, întâlnim două situaţii care implică o obligaţie juridică de 
cooperare a unui stat terţ. 

Prima situaţie este prevăzută de articolul 13, litera b) din Statut, care permite 
Consiliului de Securitate al O.N.U. să declanșeze jurisdicția Curţii în baza capitolului 
VII din Carta Naţiunilor Unite, atunci când este vorba de crimele cele mai grave care 
privesc ansamblul comunităţii internaţionale şi care intră în competenţa Curţii. În 
acest caz, Curtea va funcţiona ca un tribunal ad-hoc pentru Consiliul de Securitate al 
O.N.U., care va impune, în baza unei rezoluţii adoptate conform capitolului VII din 
Cartă, obligaţia de cooperare tuturor statelor membre O.N.U., indiferent de calitatea 
lor de stat parte la Statut. Obligaţia de cooperare a statelor membre O.N.U., care 
include şi statele ce nu sunt părţi la Statut are ca sursă, în acest caz, Carta O.N.U. 

A doua situaţie rezultă din reglementările din domeniul jurisdicţiei 
internaţionale penale cuprinse în Convenţia asupra genocidului din 1948, Convenţia 
asupra apartheid-ului din 1973, Convenţia împotriva torturii din 1967, Convenţiile 
de la Geneva din 1949 şi Protocolul Adiţional 1 la acestea. 

Dacă primele două convenţii – cea privind genocidul şi cea privind apartheid-
ul – cuprind dispoziţii ce privesc înfi inţarea unui tribunal internaţional şi ar putea 
fi  interpretate ca permițând o cooperare directă cu Curtea a statelor părţi la aceste 
convenţii dar care nu sunt părţi la Statut, celelalte convenții nu prevăd decât o obligaţie 
de cooperare, în domeniul reglementat de acestea, a statului parte la convenţiile 
respective, care nu este parte la Statut, faţă de alte state părţi la convenţiile respective 
care sunt părţi şi la Statut.  

De asemenea, în baza articolului 87, paragraful 6 din Statut, Curtea poate 
cere informaţii sau documente oricărei organizaţii interguvernamentale, dar poate 
să solicite şi alte forme de cooperare şi de asistenţă convenite cu o organizaţie 
interguvernamentală şi care sunt conforme competențelor sau mandatului acesteia.

Refuzul statelor de a coopera cu Curtea este reglementat de paragraful 7 al 
aceluiași articol care stabileşte că, dacă un stat parte nu este de acord cu o cerere 
de cooperare a Curţii contrar celor prevăzute de Statut şi o împiedică astfel să îşi 
exercite funcțiile şi competenţele care-i sunt conferite de acesta, Curtea poate lua 
act de acesta şi să informeze Adunarea statelor părţi sau Consiliul de Securitate al 
11  N. Diaconu, N.Purda, C.Andrus, D. Ungureanu, op. cit., p 292.
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O.N.U. când a fost sesizată de aceasta din urmă. 
Adunarea Statelor Părţi va examina, potrivit articolului 112, paragraful 2, 

litera f) din Statut, probleme legate de necooperarea statelor.

Concluzii

Colaborarea statelor cu instituția Curţii Penale Internaţionale este o aplicație 
cu titlu particular a marelui principiu al obligaţiei statelor la cooperare şi este 
condiţionată de scopurile pe care trebuie să le urmărească, şi anume în anchetele şi 
urmăririle pentru crime ce ţin de competenţa sa.

Ceea ce constatăm, în urma studiului propus, este lipsa prevederii unei 
sancțiuni exprese în cazul în care un stat refuză să coopereze cu Curtea. Acest refuz 
poate fi  interpretat, în opinia noastră, ca o încălcare a principiului îndeplinirii cu bună 
credinţă a obligaţiilor asumate prin tratate, Adunarea Statelor Părţi urmând a aprecia 
de la caz la caz măsurile ce se impun a fi  luate, bineînțeles cu aplicarea principiului 
proporţionalităţii, în funcţie şi de elementul asupra căruia statul membru înţelege să 
fi e reticent în a coopera.

În acelaşi timp, se impune și încunoștințarea Consiliului de Securitate al 
O.N.U. asupra unui refuz de cooperare din partea unui stat parte pentru a adopta una 
din măsurile permise de Carta O.N.U.

„Datoria tuturor statelor este de a acţiona, de a se ajuta, de a se uni şi de a-şi 
pune forțele în serviciul suprimării faptelor antisociale, pentru a da exemplaritate şi 
efi cienţă şi pentru a-i recunoaşte o autoritate aproape universală”12.
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Rezumat 

Nedemnitatea succesorala este o sancţiune de drept civil. Nedemnitatea 
este de două feluri: de drept și judiciară. Pentru a fi  aplicabil unul dintre cele 
două feluri ale nedemnității trebuiesc îndeplinite una sau mai multe condiţii 
ce vor fi  prezentate ulterior. Nedemnitatea succesorala produce și o serie de 
efecte.

Cuvinte-cheie: nedemnitate, succesibil, sancţiune, defunct, condamnare 
defi nitive

Abstract
 

Disqualifi cation succession is a civil penalty. Disqualifi cation is of two 
types: legal and judicial. To be applicable to one of the two kinds of indignity 
must meet one or more conditions that will be presented later. Disqualifi cation 
succession produces a series of effects.

Keywords: disqualifi cation succesion, possible heir, sanction, deceased, fi nal 
conviction.

1. Noţiunea nedemnității succesorale

Inexistentă nedemnității succesorale este o condiţie generală şi negativă 
pentru a moșteni.

Nedemnitatea succesorală este sancțiunea de drept civil prin care un moștenitor 
legal sau testamentar este decăzut din dreptul de a moșteni din cauza unor fapte grave 
pe care le-a comis împotriva defunctului, împotriva voinței defunctului de a dispune 
1 E-mail: alexandru.peicea@gmail.com
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prin testament sau împotriva unui alt succesibil2 .
Conform art. 960 alin.(1) din Codul Civil, nedemnul este înlăturat atât de la 

moștenirea legală cât şi de la cea testamentară. Din acest articol, rezultă faptul că atât 
soțul supraviețuitor împreună cu descendenţii, ascendenţii şi colateralii defunctului, 
cât şi legatarii pot fi  nedemni de a moşteni şi deci înlăturaţi de la moştenire3. 

Singurele posibilităţi ale moștenitorului legal sau a legatarului de a fi  “iertat” de 
nedemnitate sunt prevederea expresă în testament a defunctului cu privire la această 
sancţiune sau întocmirea unui act autentic notarial în acest sens. Simpla declaraţie de 
iertare a moștenitorului sau legatarului  făcută de cel care lasă moştenirea nu înlătura 
efectele nedemnității succesorale.

2. Felurile nedemnității succesorale

Nedemnitatea de drept. Potrivit art. 958 alin.(1),  sunt nedemne de drept de 
a moşteni următoarele persoane:

- Persoana care a fost condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu 
intenția de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea. Din acest text rezultă faptul că numai 
cel ce a acționat cu intenție împotriva celui ce lasă moştenirea este nedemn de drept. 
O persoană care îl ucide pe cel care lasă moştenirea din culpă sau fără vinovăţie nu 
poate fi  de drept nedemnă.

- Persoana condamnată penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea 
moștenirii, a unei infracţiuni cu intenția de a-l ucide pe un alt succesibil, care, dacă 
moştenirea ar fi  fost deschisă la data săvârşirii faptei, ar fi  înlăturat sau ar fi  restrâns 
vocația la moştenire a făptuitorului. 

În cazul în care condamnarea pentru faptele menţionate este împiedicată 
prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripția răspunderii penale, 
nedemnitatea operează dacă acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre civilă 
defi nitivă.

Noul Cod Civil, spre deosebire de vechiul Cod Civil consacră această 
posibilitate ca nedemnitatea să fi e constatată în caz de nevoie chiar şi printr-o 
hotărâre civilă rămasă defi nitivă. Vechiul Cod Civil nu prevedea această posibilitate, 
limitându-se doar la hotărârile penale. Putem spune, în urma acestui raționament, că 
reglementarea anterioară era uşor incompletă.

Nedemnitatea de drept poate fi  constatată oricând, la cererea oricărei persoane 
interesate atât de instanţa de judecată, cât şi de notarul public. 

Nedemnitatea judiciară. Conform art. 959 alin. (1), poate fi  nedemnă de a 
moşteni:

- persoana condamnată penal pentru săvârşirea cu intenție împotriva celui care 

2 Liviu Stanciulescu, Curs de drept civil – Succesiuni, ed. Hamangiu, 2012, p. 34-35
3 Dumitru Florescu, Drept succesoral, Ed. Universul Juridic, 2011, p. 26
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lasă moştenirea a unor fapte grave de violenţă fi zică, sau morală, ori, după caz, a unor 
fapte care au avut ca urmare moartea victimei;

- persoana care cu rea- credinţă a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsifi cat 
testamentul defunctului;

- persoana care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea 
să întocmească, să modifi ce sau să revoce testamentul.

Spre deosebire de nedemnitatea de drept, care poate fi  invocată oricând de 
orice persoană interesată, instant sau notarul public, nedemnitatea judiciară poate fi  
invocată doar de succesibilii interesaţi şi nu mai târziu de 1 an.

 
3. Efectele nedemnității succesorale sunt enumerate în Codul Civil la art. 

960.

Efectul principal al nedemnității constă în aceea că cel declarat nedemn este 
înlăturat de la moştenirea defunctului.

Persoana declarată nedemnă exercită asupra bunurilor moștenirii o posesie de 
rea-credinţă.

Actele de administrare şi cele de conservare sunt valabile doar în măsura în 
care profi tă moștenitorilor. Actele de dispoziție încheiate între nedemn şi terții de 
bună-credinţă se mențin.

4. Mazăre şi Velcea contra României

Cu privire la nedemnitatea succesorală, vechea reglementare ridică o problemă 
de luat în seamă. Ce se întâmplă în cazul în care un posibil nedemn nu apucă să fi e 
condamnat penal, intervenind, de exemplu, decesul acestuia? 

Din această cauză, legiuitorul în Noul Cod Civil a modifi cat această prevedere 
înlocuind hotărârea penală defi nitivă cu hotărârea de condamnare civilă defi nitivă.

În sprijinul acestei teorii vine speța Mazăre şi Velcea contra României4. 
În fapt, reclamanți sunt Ștefan Velcea şi Florica Mazăre, tatăl şi sora Tatianei 

A., ucisă la dată de 7 ianuarie 1993 împreună cu mama sa, în urma unei discuţii 
contradictorii avută cu Aurel A., care îi era soț.

În noaptea în care cele două femei au fost ucise, Aurel. A., soțul Tatianei era 
însoțit de fratele său George L. Acesta era agent de poliție, dar, la momentul săvârşirii 
dublului asasinat, se afl a în afară serviciului. Cei doi s-au prezentat la locuința Tatianei 
pentru ca Aurel să o convingă să renunțe la acţiunea de divorț pe care Tatiana voia 
să o introducă. După săvârşirea crimei, cei doi au mers acasă la George L. Două ore 
mai târziu, George L., în calitatea sa de agent de poliție, anunță poliţia despre faptul 
că fratele sau Aurel s-a sinucis, iar înainte de a se sinucide şi-a omorât soția şi soacra.

În această cauza, Tribunalul Municipiului Bucureşti a pronunțat o soluţie de 
4 http://ionutmilitaru.wordpress.com/
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clasare, instanţa motivând că autorul celor două infracţiuni era decedat şi nicio altă 
persoană nu fusese implicată. În urmă pronunțării acestei soluţii de clasare, Ștefan 
Velcea a formulat o plângere la Parchetul Militar împotriva lui George L., cercetările 
fi ind fi nalizate şi soluționate cu neînceperea urmăririi penale. La plângerea împotriva 
acestei soluţii, Parchetul Militar General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a 
hotărât redeschiderea dosarului şi reluarea cercetărilor.

La dată de 7 aprilie 2003, din motive legislative, cauza a fost strămutată la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti, parchet care, la fel că şi 
Parchetul Militar, a dispus neînceperea urmăririi penale la dată de 2 martie 2004. 
Această soluţie nu le-a fost însă comunicată cel doi reclamanți.

Acţiunea cu privire la partajul succesoral având că obiect transmiterea 
moștenirii defunctei Tatiana A. a fost formulată în anul 1993. Ștefan Velcea a cerut 
îndepărtarea de la moştenire a tuturor moștenitorilor lui Aurel, deoarece fi ica lui 
Tatiana a fost ucisă de către acesta.

Conform Codului Civil afl at în vigoare la dată deschiderii moștenirii Tatianei 
A., persoana condamnată pentru uciderea defunctului este nedemnă de a veni la 
moştenirea acestuia (art. 655, Vechiul Cod Civil). Instanţa a respins cererea prin 
care se cerea constatarea nedemnității succesorale a lui Aurel A. pentru că acesta s-a 
sinucis înainte de a interveni o hotărâre de condamnare defi nitivă. În virtutea acestei 
hotărâri, fratele lui Aurel, Lucian L., a devenit moștenitorul a ¼ din patrimoniul 
Tatianei A.

În drept, Curtea a reamintit faptul că existenţa unei morţi violente presupune 
efectuarea unei anchete care trebuie făcută din ofi ciu şi cu celeritate. În cauza 
Mazăre, Velcea contra României, a existat o anchetă care a fost inițiată de autoritățile 
competente să desfăşoare acest fel de anchete. Autoritățile au desfăşurat această 
anchetă în mod defectuos, întrucât acestea au pornit o anchetă împotriva lui George 
L., abia după ce au trecut câteva luni şi numai ca urmare a unei plângeri penale 
formulate de către rudele victimei care au şi calitatea de reclamanți în cauză.

Curtea a constatat faptul că cercetarea cauzei a fost făcută de către Parchetul 
Militar, deşi George L. era agent de poliție. În acest caz, era obligatoriu ca anchetă să 
fi e condusă de persoane independente faţă de cel anchetat în cauza. 

Curtea consideră că prin această anchetă, independența procurorilor militari a 
fost încălcată pentru că, la acea vreme, agenţii de poliție aparțineau aceleiași structuri 
militare ca şi procurorii militari. Este clar că ancheta care a durat 11 ani privind 
neimplicarea lui George L. nu a fost soluționată cu sufi cientă celeritate. Curtea 
a statuat faptul că, prin întârzierea anchetei faţă de agentul de poliție George L., 
articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost încălcat.

Tot în această cauză, C.E.D.O a constatat faptul că art. 8 din Convenție a fost 
încălcat. Curtea a considerat că pe plan civil nu se poate admite că, datorită decesului 
unei persoane (în acest caz Aurel A.), caracterul ilicit al faptelor sale ar rămâne fără 
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efect. În această speță, aplicând dispoziţiile Codului Civil privitoare la nedemnitatea 
succesorală în mod restrictiv, tribunalele române depășesc limitele a ceea ce este 
necesar pentru asigurarea respectării principiului securităţii juridice.
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Abstract

Civil action in the criminal procedure law is the means of seeking 
compensation for damage caused by an offense. It covers civil liability of the 
defendant and the civilly liable party in order to compel them to fair and full 
compensation of the damage caused by the offense and moral damage repair. 

If framed civil action between the boundaries of the criminal trial, its 
defi nition changes due penalty in more pronounced intention of the injured 
party. This is a civil action in criminal proceedings or legal means by which 
the defendant is held civilly responsible party liability.

Keywords: civil action, criminal, criminal action, liability

Dreptul celui vătămat prin infracțiune  de a urmări tragerea la răspundere 
civilă pe cale judiciară a făptuitorului se materializează pe plan procesual 

în exercițiul unei acțiuni civile.2

Pentru a putea fi  exercitata acțiunea civilă în cadrul procesului penal trebuie 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

1. Infracțiunea săvârșită să fi  produs o pagubă, un prejudiciu

Pentru existenţa răspunderii civile în general şi deci şi a  celei care este obiect 
al acţiunii civile exercitate în procesul penal, prejudiciul este o condiţie esenţială, 
fără de care nu poate exista răspunderea civilă.3 
1  Facultatea de Ştiinţe Juridice si Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, email: danielaa-
vocat@yahoo.com
2 Daniela Ciochină, Compensația în dreptul românewsc, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 98
3  Tanase Joița, Acțiunea civilă în procesul penal,  Ed. National, Bucureși,1999,pag .37
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Prin dauna produsă se înţelege atât paguba reală suferită de partea civilă 
(damnum emergens), cât şi folosul sau câștigul de care aceasta a fost lipsită prin 
infracţiune (lucrum cessans); de regulă, folosul nerealizat este acoperit prin obligarea 
la plata unor dobânzi, la plata lipsei de folosință pentru bunul4 sustras sau avariat, 
începând cu data săvârşirii infracţiunii şi până la achitarea integrală a sumei datorate.5 

Instanţa supremă a statuat că prejudiciul moral, constând în lezarea onoarei 
sau a reputației unei persoane6, sau alte suferinţe de ordin psihic, justifi că acordarea 
unor compensații materiale, compensații care se stabilesc prin apreciere, dar nu o 
apreciere de ordin general, ci avându-se în vedere criterii rezultând din cazul concret 
supus judecății.7 

Această condiţie determină ca exercitarea acţiunii civile într-un proces penal 
să poată fi  exclusă în situaţia în care prin infracţiune nu s-a cauzat un prejudiciu 
material sau moral; este cazul infracţiunilor de pericol, care oferă numai posibilitatea 
despăgubirii pe cale civilă separată pentru celelalte eventuale fapte păgubitoare, fără 
caracter penal, care au avut legătură cu infracţiunea de pericol.8

2. Prejudiciul trebuie să fi e cert

În raport cu această condiţie, apreciem că paguba trebuie să fi e sigură, atât sub 
aspectul existenţei sale, cât şi al posibilităților de evaluare.9 

În soluţionarea acţiunii civile alăturate acţiunii penale în cadrul procesului 
penal, repararea pagubei cauzate prin săvârşirea unei infracţiuni presupune atât 
repararea pagubei efective (damnum emergens), cât şi a folosului nerealizat (lucrum 
cesans), cu condiţia ca acestea să fi e certe. 

Sporurile pentru ore suplimentare, pentru muncă prestată în timpul nopţii 
sau în zilele de sărbătoare legală, variabile în funcţie de programul de producție al 
societăţii în cadrul căreia este angajată victima, neavând caracterul unui prejudiciu 
cert în privința existenţei şi a întinderii, nu pot fi  incluse în cuantumul daunelor 
materiale acordate victimei, ca folos nerealizat10.

Partea civilă este ţinută să probeze fapta ilicită şi prejudiciul ce i s-a cauzat 
prin această faptă, iar instanţa are obligaţia de a se pronunţa numai în aceste limite.11 
4 Ciochină Daniela, Drept civil. Parte generală, Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, București, 
p. 187 și Danila Ciochină, Drept civil. Introducerea în dreptul civil, curs universitar, Editura Universul Juridic, 
București, 2012, p. 260
5  Dumitru Gheorghe, Elena Alexandra Gheorghe, Drept procesual penal,ediția  a II-a,revazuta și adaugită, Ed. 
Universul Juridic, București,2012,pag.36 Juridic, București,2012, pag.122.
6 În sens de persoană fizică, a se vedea Ciochină Daniela, Drept civil - persoanele, Editura C.H. Beck, București 
2014, p. 28 și Ciochină Daniela, Drept civil, parte generlă - persoane, Curs universitar, manual de studiu individual, 
Editura Pro Universitaria, București, p. 133
7  C.S.J., secția civilă, dec. nr. 1888/1991, în Dreptul nr. 7/1992, pag. 83.
8  Alexandru Boroi, Ștefania-Georgeta Ungureanu,Nicu Jidovu, Ilie Măgureanu, Drept procesual penal, Ed. 
AllBeck,București,2001,pag.100
9  Nicolae Volonciu, Ibidem, pag.  250
10  I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 47 din 14 ianuarie 2009,www.scj.ro
11  Curtea de Apel Timișoara , Secția penală, dec. nr. 106/R/2007,în Curtea de Apel Timișoara.Buletinul jurispru-
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Prejudiciul poate fi  actual sau viitor; cel actual este cert totdeauna, întrucât 
s-a produs deja; poate fi  cert şi un prejudiciu viitor, dacă este sigur şi susceptibil de 
evaluare.12 

În practică judiciară, s-a stabilit că reprezintă un prejudiciu viitor şi incert 
(eventual) cheltuielile ocazionate de organizarea parastaselor tradiţionale ulterioare, 
până la împlinirea a 7 ani de la deces; în ipoteza în care, ulterior, prejudiciul devine 
cert, persoana prejudiciată va putea cere despăgubiri printr-o acţiune civilă separată.13 

În schimb, decesul victimei în urma infracţiunii este de natură să cauzeze soției 
şi copilului său minor suferinţe morale ce constituie un prejudiciu nepatrimonial ce 
îi îndreptățește pe aceştia să primească de la  inculpat o compensare bănească sub 
forma daunelor morale.14 

Prejudiciul va trebui stabilit pe bază de probe, după criterii obiective; declarația 
făcută de inculpat în faţă instanţei, ca răspuns la declarația de constituire de parte 
civilă, în înfăptuirea principiului disponibilității, că este de acord s-o despăgubească 
pe aceasta cu despăgubirile cerute, primează, în stabilirea obligaţiei civile, faţă de 
orice element al cauzei de natură a diminua obligaţia.15 

Pornind de la caracterul cert al prejudiciului viitor, instanțele judecătorești 
au acordat despăgubiri pentru cazurile în care partea civilă şi-a pierdut total ori 
parțial capacitatea de muncă, chiar şi atunci când nu era încadrată în muncă (din 
cauza minorității) sau se găsea în situaţia de a se încadra în muncă la data săvârşirii 
infracţiunii prin care a fost păgubită.16 

3. Între infracţiunea săvârșită şi prejudiciu cauzat să existe un raport de 
cauzalitate

Există în toate cazurile o legătură între raportul de cauzalitate în răspunderea 
penală şi raportul de cauzalitate că element al răspunderii civile delictuale, atunci 
când prin infracţiune s-a cauzat şi un prejudiciu.17 

S-a admis, de exemplu, în practică judiciară, că nu pot fi  acordate despăgubirile 
civile solicitate, deoarece nu există legătură de cauzalitate între fapta de vătămare 
corporală şi prejudiciul constând în valoarea produselor alterate în timpul cât persoana 
care avea calitatea de gestionar al produselor respective s-a afl at în concediul medical, 
ca urmare a vătămărilor corporale cauzate prin infracţiune.18 
denței 2007,Ed. CH Beck, București,2008,pag.567
12  Nicolae Volonciu, Ibidem, pag.  250
13  C. Apel București, s.a II-a pen., dec. nr.765 din 1998, în Curtea de Apel București, Culegere de practică judiciară 
penală pe anul 1998,cu note de V. Papadopol, Ed. AllBeck,București,1999, pag. 111.
14  I.C.C.J., Decizia nr. 3012 din 12 iunie 2002, www.scj.ro
15  Curtea de Apel București, s.a II-a pen., dec. nr.29/A/ 1998, în Curtea de Apel București, Culegere de practică 
judiciară penală pe anul 1998, Ed. AllBeck,București,1999, pag. 104
16  Tanase Joița, Acțiunea civilă în procesul penal, Ed. National, Bucureși,1999,pag. 86
17  Tanase Joița, Acțiunea civilă în procesul penal, Ed. National, Bucureși,1999,pag. 73
18  Trib.Suprem., sectia penala, decizia nr. 1268/1988, C.D., 1983, pg.260, in Atanasiu Crisu, Drept procesual penal. 
Partea generala, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007, pag.128  
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Tot în practică, s-a statuat că atunci când partea civilă a nesocotit repetat 
tratamentul şi recomandările medicale, ceea ce a avut drept consecinţă producerea 
unor complicații în starea sănătăţii sale, inculpatul nu poate fi  obligat la acoperirea 
prejudiciului creat.19 

4. Prejudiciul să nu fi  fost reparat

Sunt situaţii în care partea civilă este despăgubită de altcineva decât inculpatul, 
cum ar fi  spre exemplu acordarea despăgubirilor în baza unui contract de asigurare 
încheiat de partea civilă anterior săvârşirii infracţiunii, sau acoperirea prejudiciului 
de către o terță persoană care însă nu avea această obligaţie; în această din urmă 
variantă, dacă terțul a acoperit prejudiciul din dorinţa de a ajuta victima infracţiunii, 
atunci persoana vătămată se poate constitui parte civilă pentru a-i fi  acoperit întregul 
prejudiciu de către inculpat/parte responsabilă civilmente; în schimb, dacă plata a fost 
făcută sub forma unei liberalități în favoarea inculpatului, atunci partea civilă nu mai 
poate solicita autorului prejudiciului decât eventual diferența de pagubă neacoperită, 
dacă există o astfel de diferență.20 

S-a decis astfel că nu pot fi  scăzute din cheltuielile datorate de inculpat familiei 
unei infracţiuni de omor sumele de bani cu care au contribuit în mod voluntar unitatea 
şi colegii celui decedat, aceste ajutoare având caracter de liberalitate, făcută exclusiv 
în interesul persoanei păgubite; de asemenea, nu poate fi  scăzută din dauna la care 
inculpatul urmează a fi  obligat suma primită, potrivit statutului, de către succesori, 
de la o societate de ajutor pentru deces, la care victima era membră, deoarece acesta 
este un ajutor dat familiei la decesul susținătorului.21 

De asemenea, atâta vreme cât, pentru repararea pagubei cauzate pârții civile 
prin infracţiunea de înșelăciune, inculpatul a lăsat acesteia în gaj anumite bunuri a 
căror valoare acoperă prejudiciul, părţile convenind prin contract ca, în cazul în care 
inculpatul nu va achita, până la o anumită  dată, suma echivalentă valorii pagubei, 
partea civilă să dispună liber de acele bunuri, instanţa nu-l va obliga pe inculpat la 
plata unor despăgubiri, considerând prejudiciul acoperit.22 

Atunci când rezolvă acţiunea civilă, instanţa fondului, în situaţia în care 
prejudiciul este acoperit, trebuie mai întâi să-l oblige pe inculpat la plata despăgubirilor 
şi apoi să constate acoperirea prejudiciului.23 

5. Să existe o manifestare de voinţă din partea persoanei vătămate de a se 
constitui parte civilă în procesul penal

19  Trib Jud Ilfov, dec. pen. nr. 648/1977,in RRD nr. 7/1978,pag. 52
20  Marius Eugen Radu, Drept procesual penal. Partea speciala, Ed. Universitara, Bucureşti, 2014, pag. 109
21  Tribunalul Suprem, sectia penala, dec nr. 1398/1983,in R.R.D. nr. 5/1984, pag. 61.
22  Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul juridic, București, 2008, pag. 317
23  Marius Eugen Radu, Drept procesual penal. Partea speciala, Ed. Universitara, București, 2014, pag. 93
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Prin exercitarea manifestării sale de voinţă, persoana vătămată se constituie 
parte civilă în procesul penal.

Pentru persoana vătămată este mai avantajos să exercite acţiunea civilă în 
cadrul procesului penal; derivând din principiul disponibilității acţiunii civile, se 
naşte dreptul la opțiune, deoarece partea civilă poate alege între calea procesului 
penal sau civil pentru a obţine despăgubiri.24 

Constituirea ca parte civilă, în timpul urmăririi penale, rămâne valabilă şi în 
faţa instanţei de judecată, cu prilejul judecării cauzei, chiar dacă partea nu a fost 
prezentă la judecată, dacă nu există o altă declaraţie de renunțare la despăgubiri; 
într-o atare situaţie, instanţa se va pronunţa în raport cu elementele pe care le are, 
sau, în baza rolului său activ, va putea cere relaţii ori administra probe suplimentare.25 

În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu  capacitate de 
exercițiu restrânsă deşi reprezentanţii legali exercită acţiunea civilă în interesul 
persoanelor reprezentate, această nu le conferă nici calitatea de subiecți activi ai 
acţiunii şi nici poziţia procesuală de parte civilă.26 

Potrivit art. 24 don Codul de Procedură Penală (CPP), acţiunea civilă rămâne 
în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfi ințare sau dizolvare 
a părţii civile, dacă moștenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii 
acesteia îşi exprimă opțiunea de a continua exercitarea acţiunii civile, în termen de 
cel mult două luni de la data decesului sau a reorganizării, desfi ințării ori dizolvării.

În caz de deces, reorganizare, desfi ințare sau dizolvare a pârții responsabile 
civilmente, acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale, dacă partea 
civilă indică moștenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii părții 
responsabile civilmente, în termen de cel mult două luni de la dată la care a luat 
cunoştinţă de împrejurarea respectivă.

Obiectul transmisiunii succesorale îl constituie patrimoniul succesoral, adică 
drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale defunctului, iar componenta prejudiciului 
moral determinată de suferința de ordin fi zic provocată de infracţiune, reprezentată 
de echivalentul bănesc al prejudiciului moral, care urmează a fi  cuantifi cat de instanță 
sau stabilit prin acordul pârților, face parte din  activul succesoral, care cuprinde toate 
drepturile reale sau de creanță afl ate în patrimoniul lui de cujus la dată decesului.27 

Este greșită dezinvestirea instanţei de rezolvarea cererii părții civile – soţia 
victimei unui accident mortal de circulaţie –, de a se plăti o despăgubire periodică în 
favoarea copiilor minori, motivând că aceasta şi-a manifestat voința de a se adresa 
instanţei civile, deoarece se încalcă dispoziţiile legii procesual penale, care prevăd 
că, în cazul în care cel vătămat  este persoană lipsită de capacitate de exercițiu sau 

24  Adrian Ștefan Tulbure, Angela Maria Tatu,Tratat de drept procesual penal, Ed. Allbeck, București, 2001, pag. 99
25  C.S.J., dec. pen. nr. 1983/1988, in R.R.D. nr. 9-12/1989, pag. 45
26  Nicolae Volonciu, op. cit, pag.  258
27  Leontin Coras, Acordarea despăgubirilor civile, reprezentând daune morale pentru antecessor,succesorilor,dacă 
partea vătămată, care s-a constituit parte civilă, a decedat în cursul procesului penal, în Dreptul nr. 1/2010, pag. 
145.
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cu capacitate de exercițiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită de către procuror din 
ofi ciu, iar în momentul constituirii sale că parte civilă a încetat dreptul de opțiune 
între instanţa penală şi cea civilă.28 

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem că, întrucât acţiunea civilă se alătură 
celei penale, ea are un caracter accesoriu, şi poate fi  exercitată în cadrul procesului 
penal numai în măsura în care poate fi  pusă în mişcare acţiunea penală; în consecinţă, 
în măsura în care nu există acţiune penală declanşată sau se constată ulterior că 
acţiunea penală nu se poate pune în mişcare din pricina unui impediment iniţial, 
acţiunea civilă rămâne fără suportul necesar care să-i fi  permis persoanei vătămate 
opțiunea inițială şi constituirea de parte civilă.29 
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Abstract

Harassment is one of the four crimes against freedom of the person 
described by the new Criminal Code, is defi ned as follows: „The act of one 
who, repeatedly follows, without or without a legitimate law, a person or 
oversee dwelling place work or other places frequented by it, thus causing a 
state of fear „. 

Everything is considered harassment and making phone calls or 
communication by means of transmission distance, which, by frequency or 
content, is causing a fear of people.

Keywords: harassment, assault, criminal code, crime 

Hărțuirea sexuală a intrat recent în tabloul infracţiunilor, gestul legislativ 
constituind o expresie a politicii duse de guvernanți în ce priveşte 

apropierea dreptului penal intern de cel occidental; de altminteri, atât denumirea 
infracţiunii, cât şi conţinutul acesteia sunt evident inspirate de modul în care o 
asemenea faptă este incriminată în codul penal francez.  

Codul penal actual prevede incriminarea unor fapte periculoase săvârşite 
împotriva vieţii, sănătăţii, integrităţii corporale sau patrimoniului oricărei persoane; 
în plus faţă de acestea, legiuitorul român a simțit nevoia să reglementeze şi aspectele 
legate de viaţă sexuală a persoanei; astfel, sunt incriminate faptele de viol, perversiune 
1 Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Universitatea Creștină “Dimitire Cantemir”, email: mariusavo-
cat@yahoo.com 
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sexuală, seducție, corupție sexuală şi de hârțuire sexuală.2 
Potrivit art. 223 cod penal, pretinderea în mod repetat de favoruri de natură 

sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta 
victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

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 săvârşirii de către angajator a unor fapte precum 
insulta sau hârțuirea sexuală.3 

Acţiunea penală în cazul infracţiunii de hărțuire sexuală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Rațiunea textului de lege penală este aceea de a preveni şi reprima conduitele 
unor angajatori în procesul muncii, care, prin exercitarea abuzivă a autorităţii 
ierarhice, tind să obţină anumite favoruri sexuale.4 

Hărţuirea sexuală este periculoasă şi se justifi că incriminarea pentru reprimarea 
unor comportamente îndeosebi ale angajatorilor în muncă sau ale altor funcționari 
din autoritățile publice, care condiţionează ocuparea unui post ori efectuarea unor 
prestații sau accesul la unele servicii de obţinerea unor favoruri sexuale.5 

Noul cod penal respectă standardele stabilite prin Directiva 73/2000/CE potrivit 
căreia hărțuirea sexuală reprezintă situaţia în care se manifestă un comportament 
nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fi zic, verbal sau fără caracter verbal, având ca 
obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane şi, în special, crearea unui mediu 
de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.6 

Şi în contractele colective de muncă sunt cuprinse prevederi exprese care 
defi nesc hărţuirea sexuală şi care stabilesc în sarcina angajatorului obligaţia pozitivă 
de a nu permite hărţuirea sexuală la locul de muncă.

Legislaţia românească defi neşte egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi drept 
luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de 
sex masculin şi feminin şi tratamentul egal al acestora.7 

Hărţuirea sexuală la locul de muncă este una din cele mai difi cile probleme 
de rezolvat, la nivel european, deoarece în majoritatea situaţiilor există un raport de 
subordonare între cele două părţi, angajatorul având un ascendent asupra salariatului 
căruia îi este, în foarte multe cazuri teamă, să nu îşi pericliteze locul de muncă, prin 
reclamarea faptei de hărţuire.8 
3  Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Tratat de drept penal. Partea speciala, Ed. CH Beck, București,2009, 
Pag. 217
4  Valentin Pulbere http://e-juridic.manager.ro/articole/hartuirea-sexuala-intre-lege-si-moralitate-833.html
5  Raluca Dimitriu, Reglementarea demisiei în noul Cod al muncii, în Raporturi de muncă, nr.2/2004, ed. Tribuna 
economică, Bucureşti 2005, pag.30.
6  Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac,Tratat de drept penal.Partea speciala, Ed. CH Beck, Bucure-
sti,2009,Pag. 217
7  Ilie Pascu,Valerica Lazar, Drept penal.Partea speciala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2004, pag. 189
8  Mihail Udroiu, Drept penal.Partea generala.Noul cod penal, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2014, pag.167
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Hărţuirea sexuală reprezintă acel comportament indezirabil care are conotaţie 
sexuală şi se manifestă în mod fi zic, verbal sau nonverbal, având ca efect sau obiect 
atingerea demnităţii persoanei şi crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, 
umilitor sau ofensator.9 

Prin favoruri de natură sexuală, trebuie înțelese orice act de natură sau conotaţie 
sexuală, în special simple contacte fi zice destinate a împlini anumite fantasme de 
ordin sexual sau de a provoca sau accentua dorinţa fi zică.10 

Hărţuirea sexuală se poate realiza pe mai multe căi: 11

- orală - atunci când subiectul pasiv este expus unor comentarii cu caracter 
obscen, deplasat;

- vizuală - atunci când subiectului pasiv îi sunt arătate diverse desene, imagini, 
cu aluzii sexuale;

- fi zică - atunci când subiectului pasiv i se fac anumite avansuri de natură 
sexuală.

Hărţuirea de orice fel – sexuală, morală – provoacă daune nu numai individului, 
ci dăunează şi companiei, imaginii acesteia şi succesului sau economic; hărţuirea 
apare acolo unde este permis să apară; acest lucru înseamnă că atitudinea conducerii 
companiei şi gestionarea fenomenului joacă un rol important în evitarea producerii 
lui.12 

Legea nu explică înţelesul expresiei “favoruri de natură sexuală”, dar din 
coroborarea textelor de incriminare a faptelor privitoare la libertatea sexuală, se pare 
că apelul făptuitorului la favoruri de natură sexuală presupune aluzii la comportamente 
care dacă ar fi  fost impuse, ar fi  relevat una din celelalte infracţiuni privitoare la viaţă 
sexuală, ce implică în mod obligatoriu un contact fi zic al făptuitorului cu victima, 
cum este cazul violului, a actului sexual cu un minor sau al perversiunii sexuale.13 

Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale privitoare la libertatea 
sexuală şi psihică care trebuie ocrotite împotriva comportamentelor abuzive, 
îndeosebi în cadrul raporturilor de muncă, în scopul obţinerii de satisfacții de natură 
sexuală.14 

Pentru că fapta se realizează la locul de muncă, sunt lezate şi relaţiile sociale 
privitoare la serviciu, aşa cum au fost ele stabilite prin normele dreptului muncii, 
prin regulamente, instrucţiuni, carta universitară, regulamente privind funcţionarea 
9  Daniela Iuliana Radu, Egalitatea de sanse intre femei si barbati-principiu fundamental al dreptului european, 
in Exercitarea dreptului la nediscriminare si egalitate de sanse in societatea contemporana,Lucrarile celei de a VI-a 
Conferinte a nediscriminarii si egalitatii de sanse-NEDES 2012,pag. 230
10  Radu Popescu, O noua perspectiva asupra hartuirii sexuale, in Revista romana de Dreptul muncii, nr. 3/2014, 
pag. 15
11  Radu Popescu, O noua perspectiva asupra hartuirii sexuale, in Revista romana de Dreptul muncii,nr. 3/2014,pag. 
15
12  A. Coeuret, E. Fortis, Droit pénal du travail, deuxième edition. Litec, 2000, pag. 347
13  Radu Popescu, O noua perspectiva asupra hartuirii sexuale,in Revista romana de Dreptul muncii,nr. 3/2014,pag. 
18
14  Valentina Serpoi, Combaterea hartuirii la locul de munca-norme europene si nationale, in Revista romana de 
Dreptul muncii,nr. 3/2014,pag. 27
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şcolilor, norme de ordine interioară care asigură bunul mers al unităţilor publice 
sau private; într-o asemenea situaţie, relaţiile sociale privind demnitatea persoanei 
precum şi relaţiile sociale privind bunul mers al unităţilor de stat sau private, 
constituie obiectul juridic secundar al infracţiunii de hărţuire sexuală, ocrotirea lor 
realizându-se în acest caz paralel cu ocrotirea libertăţii şi inviolabilității sexuale.15 

De regulă, infracţiunea este lipsită de obiect material, întrucât efectele 
acţiunii ilicite se răsfrâng asupra psihicului persoanei; în anumite modalităţi faptice, 
infracţiunea are obiect material, constituit din corpul victimei.16 

Subiect activ al infracţiunii poate fi  atât de sex masculin cât şi de sex feminin.
Făptuitorul nu poate avea, la locul de muncă, faţă de victimă, calitatea de 

superior, şef (chiar în alt compartiment decât victima), patron, agent al acestora 
(exemplu, șef de compartiment resurse umane), inspector, profesor, educator, antrenor, 
duhovnic, terapeut, psihiatru, medic sau alte calităţi care-i conferă o autoritate sau 
infl uenţă, de care abuzează în scopul obţinerii de satisfacţii de natură sexuală de la 
persoanele cu care vine în contact pe linie profesională; în aceste situaţii, acesta va 
fi  tras la răspundere pentru infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, 
fapta prevăzută de art. 299 Cod Penal.17 

Pentru a fi  subiect activ, nu prezintă importanță dacă entitatea profesională 
este publică sau privată, dacă are un obiect sau altul de activitate, după cum nu este 
relevantă nici natura juridică a raportului de muncă, adică a modalității în care a fost 
angajată victima în acea entitate.18 

Nu este susceptibilă de comiterea infracţiunii de hărţuire sexuală de o persoană 
care a deţinut calitatea de salariat dar care a pierdut-o pensionându-se.19 

Credem că este irelevant dacă fapta este comisă de un bărbat lipsit de capacitate 
de coabitare, atâta vreme cât satisfacția de natură sexuală poate fi  oricare alta decât 
aceea ce decurge dintr-un raport sexual.20 

Subiectul pasiv poate fi  orice persoană, indiferent de sex sau vârstă, care se 
afl ă într-un raport profesional cu autorul sau în raport cu instituţiile, autoritățile din 
care face parte făptuitorul.

Deşi, în practică, este posibil ca un funcționar să-l hărțuiască sexual pe 
angajatorul său sau pe organul ierarhic superior, în această situaţie nu poate fi  vorba 
de infracţiunea de hărţuire sexuală reglementată de codul penal, deoarece salariatul 
nu se poate folosi de autoritatea sau infl uenţa conferită de funcţia îndeplinită la locul 
de muncă, asupra unei persoane cu o funcţie superioară; de asemenea, considerăm 
15   Ilie Pascu,Valerica Lazar, Drept penal. Partea speciala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2004, pag.191
16  Ilie Pascu,Valerica Lazar, Drept penal.Partea speciala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2004, pag.189
17  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dabrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Paun , N. Neagu, M. C. Sinescu, Noul 
cod penal comentat, vol. II.Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012Pag. 195
18  Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac,Tratat de drept penal. Partea speciala, Ed. CH Beck, Bucure-
sti,2009,Pag. 218
19  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dabrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Paun , N. Neagu, M. C. Sinescu, Noul 
cod penal comentat, vol. II.Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012,pag. 196
20  Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac,Tratat de drept penal. Partea speciala, Ed. CH Beck, Bucure-
sti,2009,pag. 218
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că nu poate fi  vorba de infracţiunea de hărţuire sexuală nici când cele două persoane, 
cel care hărțuiește şi victima sa, sunt încadrate în muncă pe funcții similare sau, chiar 
dacă nu sunt pe funcții similare, nu există autoritate sau infl uenţă conferită de funcţia 
deținută asupra celeilalte persoane.21 

Sexul sau orientarea sexuală a făptuitorului cât şi cea a victimei nu au 
importantă sub aspectul reținerii acestei infracţiuni. 22

O manifestare concretă a elementului material poate să constea în glume 
(bancuri) cu caracter sexual; explicit sau implicit, acestea generează un mediu ostil, 
încălcându-se dreptul unei persoane de a lucra într-un mediu liber, civilizat; frica de 
a nu fi  exclus din grup face ca atitudinea persoanelor faţă de acest aspect să nu se 
manifeste liber, însă aceasta va afecta sentimentul  stimei de sine.23 

În principiu, nu se poate reţine comiterea infracţiunii de hărţuire sexuală dacă 
actele făptuitorului se cantonează exclusiv în sfera unor simple acte amoroase, de 
seducție (de pildă, prin oferirea de fl ori, prin realizarea unor declarații de dragoste 
etc.).24 

Este esenţial ca, în problema pe acre o discutăm, comportamentul incriminat 
al hărţuitorului să nu fi e acceptat sau dorit, ci respins în mod explicit; infracţiunea 
presupune, așadar, o atitudine neechivocă a victimei de neacceptare a unor asemenea 
forme de manifestare a făptuitorului faţă de ea.25 

Deoarece este vorba de o faptă prin care se aduce atingere demnităţii umane şi 
nu sănătăţii, integrităţii corporale sau vieţii persoanei şi nu se cauzează un prejudiciu 
material, dacă însăşi victima (subiectul pasiv) este cea care a provocat comportamentul 
făptuitorului (subiectul activ), acesta din urmă nu ar trebui să răspundă penal, având 
în vedere că acel comportament – prin ameninţare sau constrângere – nu este, în fapt, 
unul nedorit.26 

În vederea întregirii laturii obiective, norma de incriminare cere ca acţiunea de 
hărţuire efectuată să vizeze un scop special, respectiv obţinerea de favoruri de natură 
sexuală, în aşa fel încât, în ansamblu comportamentul făptuitorului, trebuie să releve 
hărţuirea.27 

Manifestările de apreciere pornite dintr-un sentiment de admirație, glumele 
tradiţionale între colegii de birou sau de muncă, răspunsurile la unele observații 
provocatoare, incitante, strângerile de cot, îmbrățișările ocazionale, izolate, orice 
manifestări care nu cuprind elemente de constrângere a voinței victimei sau șicanare 
21  Ilie Pascu,Valerica Lazar, Drept penal.Partea speciala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2004, pag.189
22  Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac,Tratat de drept penal. Partea speciala, Ed. CH Beck, Bucuresti,2009, 
pag. 218
23  Radu Popescu , Ibidem, pag. 91
24  Radu Popescu , Ibidem, pag. 89
25  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dabrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Paun , N. Neagu, M. C. Sinescu, Noul 
cod penal comentat, vol. II. Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012pag.197
26  Mihail Udroiu, Drept penal.Partea generala. Noul cod penal, Ed. CH Beck,Bucuresti,2014,pag.168
27  Ruxandra Raducanu, Drept penal. Partea speciala, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2009,pag. 198
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a acesteia nu vor putea fi  reţinute ca manifestări infracţionale, neexistând elementul 
subiectiv corespunzător.28 

În cazul în care, în urma hârțuirii victimei, întreţine un raport/act sexual 
cu făptuitorul sau orice alt act de natură sexuală ce nu presupune penetrarea, 
consimțământul trebuie să fi e liber exprimat; altfel, dacă se va reţine că actul sexual 
a fost realizat prin constrângere, va exista concurs între viol, respectiv agresiune 
sexuală şi hărţuire sexuală.29 

Urmarea imediată  a infracţiunii constă în atingerea libertăţii sexuale şi a 
libertăţii psihice.

În afară de starea de fapt care constituie urmarea imediată (tipică), infracţiunea 
poate avea, în secundar, şi alt rezultat constând într-o lezare a relaţiilor sociale privind 
onoarea şi demnitatea persoanei, precum şi o punere în pericol a relaţiilor sociale 
privind buna desfăşurare a activităţii unităţilor de stat sau private.30 

În literatura de specialitate, s-a susținut că infracţiunea de hărţuire sexuală ar fi  
o infracţiune de obicei şi presupune o reiterare, o repetare a acţiunii incriminate, cu o 
anumită regularitate şi la intervale relativ apropiate până când relevă obișnuința sau 
îndeletnicirea; fi ecare acţiune luată separat, indiferent de gravitatea ei, nu constituie 
infracţiunea de hărţuire sexuală, ci doar pluralitatea lor, respectiv o anumită 
regularitate a acestora, în măsura în care indică obișnuința.31 

Şi în literatură juridică străină, s-a ajuns la concluzia că termenul de hărţuire 
indică obişnuinţă, face referire la repetarea, reiterarea actului incriminat, motiv 
pentru care suntem în prezenţa unei infracţiuni de obicei.32 

Considerăm, alături de alţi autori, că hărţuirea sexuală este o infracţiune 
simplă, fi ind sufi cient, pentru consumarea ei, un singur act dacă se dovedește că 
acesta a fost săvârșit în condiţiile cerute de norma de incriminare şi în scopul de a 
obţine favoruri de natură sexuală.33 

Mobilul săvârşirii faptei nu are relevanță decât sub aspectul individualizării 
pedepsei.

Consumarea infracţiunii are loc în momentul când, ca urmare a acţiunii 
repetate a făptuitorului, s-a produs consecinţa cerută de lege, respectiv intimidarea 
sau punerea victimei într-o situaţie umilitoare; infracţiunea este susceptibilă de 
epuizare, atunci când activitatea făptuitorului de pretindere de favoruri de natură 
sexuală încetează.34 

Pedeapsa prevăzută de lege în cazul săvârşirii infracţiunii de hărţuire sexuală 
28  Radu Popescu,Hartuirea sexuala,in Revista romana de Dreptul muncii,nr. 3/2008,pag. 90
29  Ilie Pascu,Valerica Lazar, Drept penal.Partea speciala,Ed. Lumina Lex, Bucuresti,2004, pag.190
30  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dabrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Paun , N. Neagu, M. C. Sinescu, Noul 
cod penal comentat, vol. II.Partea speciala,Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012pag. 198
31  Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generala. Noul cod penal, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2014,pag.168
32  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dabrinoiu, I. Pascu, I Chis, C. Paun , N. Neagu, M. C. Sinescu, 
Noul cod penal comentat, vol. II.Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012,pag. 198
33  Gheorghita Mateut, Reflectii asupra infractiunii de hartuire sexuala introdusa in Codul penal roman prin Legea 
nr. 61/2002, in Dreptul nr. 7/2002, pag. 5
34  Pradel, M. Danti-Juan, Droit penal special, Ed. Cujas, Paris, 2001, pag. 481
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este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.
Având în vedere că acţiunea penală în cazul infracţiunii de hărţuire sexuală se 

pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, retragerea plângerii în 
condiţiile art. 158 cod penal, înlătură răspunderea penală  a persoanei cu privire la 
care aceasta a fost retrasă.

Bibliografi e

1. Coeuret, E. Fortis, Droit penal du travail, deuxieme edition, Litec, 2000
2. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Tratat de drept penal. Partea 

specială, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009
3. Raluca Dimitriu, Reglementarea demisiei în noul Cod al muncii, în Raporturi 

de muncă, nr.2/2004, ed. Tribuna economică, Bucureşti 2005 
4. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Tratat de drept penal. Partea 

specială, Ed. CH Beck, București, 2009
5. V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M. Dabrinoiu, I. Pascu, I. Chis, 

C. Paun , N. Neagu, M. C. Sinescu, Noul cod penal comentat, vol. II. Partea specială, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

6. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Tratat de drept penal. Partea 
specială, Ed. CH Beck, Bucuresti,2009,

7. Ilie Pascu, Valerica Lazar, Drept penal. Partea specială, Ed. Lumina Lex, 
Bucuresti, 2004, 

8. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală. Noul cod penal, Ed. CH 
Beck,Bucuresti,2014,

9. Daniela Iuliana Radu, Egalitatea de şanse intre femei si bărbati  -principiu 
fundamental al dreptului european, în Exercitarea dreptului la nediscriminare si 
egalitate de şanse in societatea contemporana, Lucrările celei de a VI-a Conferinţe a 
nediscriminării si egalității de şanse –NEDES 2012,

10. Radu Popescu, O noua perspectiva asupra hărțuirii sexuale, in Revista 
romana de Dreptul muncii, nr. 3/2014,

11. Valentina Serpoi, Combaterea hărțuirii la locul de muncă – norme europene 
și naţionale, în Revista română de Dreptul muncii, nr. 3/2014,

12. Ilie Pascu,Valerica Lazar, Drept penal. Partea specială, Ed. Lumina Lex, 
Bucureşti, 2004, 

13. Sinescu, Noul cod penal comentat, vol. II. Partea specială, Ed. Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012

14. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generala. Noul cod penal, Ed. CH 
Beck, Bucureşti, 2014

15. Ruxandra Raducanu, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul juridic, 
Bucureşti, 2009



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/201488

16. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea generală. Noul cod penal, Ed. CH 
Beck, Bucuresti,2 014

17. Gheorghita Mateut, Refl ecții asupra infracţiunii de hărţuire sexuală 
introdusa in Codul penal roman prin Legea nr. 61/2002, în Dreptul nr. 7/2002, 

18. J. Pradel, M. Danti-Juan, Droit penal special, Ed. Cujas,Paris,2001,
19. Valentin Pulbere http://e-juridic.manager.ro/articole/hartuirea-sexuala-

intre-lege-si-moralitate-833.html

UNIVERS JURIDIC



89UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

UNIVERS JURIDIC

Lector univ dr. Marius Eugen RADU1

Abstract

House arrest can be given by the judge of rights and freedoms, the pre-
chamber judge or magistrate judge of the fi le, if it is pending. This applies 
taking into account several factors. The most important is the seriousness of 
the offense, but it takes into account the health, age and family situation of the 
accused. 

The house arrest but can not benefi t those who have committed an 
offense on a family member or have previously been fi nally convicted for 
escape or who are suspected of having committed an offense punishable by 
more than 5 years în prison.

KEYWORDS: preventive measure, arrest, punishment, indicted, convicted

Introducerea măsurii preventive a arestului la domiciliu, care reprezintă 
o modalitate mai puţin invazivă dispusă împotriva inculpatului, îi oferă 

acestuia posibilitatea de a-şi desfăşura în continuare activitatea profesională şi 
personală, reprezentând o restrângere moderată a libertăţii persoanei, care asigură, 
totodată, şi îndeplinirea scopurilor prevăzute de art. 202 alin. 1 c. pr. pen. - asigurarea 
bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la 
urmărirea penală sau de la judecată şi prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni.2

Măsura arestului la domiciliu nu poate fi  dispusă față de suspect3.
1  Facultatea de Ştiinţe Juridice si Administrative, Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, email: mariusavo-
cat@yahoo.com
2  Adrian Fanu Moca, Claudia Roșu, Arestul la domiciliu-o măsură preventivă cu caracter de noutate în legislația 
româna,în Dreptul nr. 1/2014, pag.97
3  Marius Eugen Radu, Drept procesual penal.Partea generala, Ed. Universitara, Bucuresti,2014,pag. 254

SCURTE CONSIDERAŢII 
PRIVIND ARESTUL LA DOMICILIU

BRIEF CONSIDERATIONS HOUSE ARREST
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În România, arestul la domiciliu se dispune în baza art. 218 c. pr. pen. dacă:
a) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 c. pr. pen. 
b) luarea acestei măsuri este necesară şi sufi cientă pentru realizarea unuia 

dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1) c. pr. pen.
Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus se face ţinându-se seama 

de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia 
familială şi alte împrejurări privind persoană faţă de care se ia măsura.

Esenţa măsurii arestului la domiciliu o reprezintă obligaţia inculpatului de a 
nu părăsi imobilul unde locuiește, fără permisiunea organului judiciar care a dispus 
măsura sau în faţa căruia se afl ă cauza, şi de a se supune unor restricţii stabilite de 
acesta; imobilul respectiv poate să fi e în proprietatea inculpatului, să fi e închiriat, 
ocupat printr-un contract de comodat, de schimb sau chiar tolerat, important este să 
aibă permisiunea de a locui în acel imobil.4

Prin imobil în care se executa arestul la domiciliu se înţelege locuința 
inculpatului, încăperea, dependința sau locul împrejmuit ţinând de aceasta unde 
inculpatul locuiește efectiv.5

Măsura arestului la domiciliu poate fi  dispusă:
a) de către judecătorul de drepturi şi libertăți;
b) de judecătorul de cameră preliminară, precum şi 
c) de către instanța de judecată.
 Măsura nu poate fi  dispusă cu privire la:
a) inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o 

infracţiune asupra unui membru de familie; 
b) inculpatul care a fost anterior condamnat defi nitiv pentru infracţiunea de 

evadare.
Faţă de un inculpat în raport cu care există presupunerea rezonabilă că a 

săvârșit o infracţiune asupra unui membru al familiei este nefi resc, în condiţiile în 
care săvârșește o nouă infracţiune, să se dispună măsura arestului la domiciliu, având 
în vedere că va trebui, pentru o anumită perioadă de timp, să nu părăsească domiciliu, 
urmând să se afl e, cel mai adesea, în aceeaşi locuință cu persoana vătămată - membru 
al familiei6.

În ceea ce priveşte inculpatul condamnat defi nitiv pentru o infracţiune de 
evadare, rezultă, fără putinţă de tăgadă, că o astfel de persoană nu poate prezenta 
gradul de încredere solicitat în cazul măsurii arestului la domiciliu, în contextul în 
care inculpatul a comis infracţiunea de evadare, în disprețul unei hotărâri defi nitive 
de condamnare7.
4 Adrian Fanu Moca, Claudia Roșu, Arestul la domiciliu-o măsură preventivă cu caracter de noutate în legislația 
română,în Dreptul nr. 1/2014, pag. 92 
5 Mihail Udroiu, Procedura penala.Partea generala.Noul cod de procedura penala, Ed. CH.Beck,Bucuresti,2014, 
Pag. 501
6  Adrian Fanu Moca, Claudia Roșu, Arestul la domiciliu-o măsură preventivă cu caracter de noutate în legislația 
română, în Dreptul nr. 1/2014, pag. 91
7  Adrian Fanu Moca, Claudia Roșu, Arestul la domiciliu-o măsură preventivă cu caracter de noutate în legislația 
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Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, 
sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83 c. pr. pen, dreptul prevăzut la 
art. 210 alin. (1) şi (2) c. pr. pen, dreptul de acces la asistenţă medicală de urgență, 
dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei 
măsuri cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză 
să semneze, se va încheia un proces-verbal.

Subliniem că măsura arestului la domiciliu – măsură preventivă privativă de 
libertate – nu poate fi  dispusă faţă de suspect.8

Potrivit art. 219 c. pr. pen., judecătorul de drepturi şi libertăți de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanță sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se afl ă locul unde s-a 
constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul 
care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, poate dispune, la propunerea 
motivată a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.

 Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăți propunerea 
împreună cu dosarul cauzei.

Judecătorul de drepturi şi libertăți, sesizat conform legii, fi xează termen de 
soluţionare în camera de consiliu în termen de 24 de ore de la înregistrarea propunerii 
şi dispune citarea inculpatului.

Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăți să 
soluționeze propunerea înaintată de procuror.

Judecătorul de drepturi şi libertăți îl audiază pe inculpat atunci când acesta 
este prezent.

Măsura arestului la domiciliu se poate dispune, în mod legal și fără audierea 
inculpatului, în cazurile în care acesta se prezintă, ȋnsă invocă benefi ciul dreptului de 
a păstra tăcerea, refuzând sa dea declarații, sau nu se prezintă în fata judecătorului, 
deşi era legal citat.9

Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
Judecătorul de drepturi şi libertăți admite sau respinge propunerea procurorului 

prin încheiere motivată.
Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de 

ore de la expirarea termenului de formulare a contestației.
Judecătorul de drepturi şi libertăți care respinge propunerea de arestare 

preventivă a inculpatului poate dispune, prin aceeaşi încheiere, luarea uneia dintre 
măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c) c. pr. pen., dacă sunt 
întrunite condiţiile prevăzute de lege.

Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se afl ă 

română, în Dreptul nr. 1/2014, pag. 91
8  George Coca, Durata maximă a arestului la domiciliu în cursul judecății în prima instanța, în Dreptul nr. 
7/2014,pag. 196
9  Mihail Udroiu, Procedura penală .Partea generală. Noul cod de procedură penală, Ed. CH. Beck, Bucureşti, 
2014,  pag. 499
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cauza poate dispune, prin încheiere, conform art. 220 c. pr. pen. arestul la domiciliu 
al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din ofi ciu.

Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, sesizată conform 
legii dispune citarea inculpatului.

Audierea inculpatului este obligatorie, dacă acesta se prezintă la termenul 
fi xat.

Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
Dispoziţiile art. 219 alin. (4), (7) şi (9) c. pr. pen. se aplică în mod corespunzător.
Conform art. 221 c. pr. pen., măsura arestului la domiciliu constă în obligaţia 

impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi imobilul unde locuiește, 
fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura, sau în faţa căruia se afl ă 
cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta.

În cauzele Giulia Manzoni contra Italiei, Hotărârea din 1 iulie 1997, §22, 
Mancini contra Italiei, Hotărârea din 2 august 2001, § 17, Vachev contra Bulgariei, 
Hotărârea din 8 iulie 2004, § 64, Lavents contra Letoniei, Hotărârea din 28 februarie, 
§ 63, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că gradul de constrângere 
impus de o asemenea măsură a arestului la domiciliu este sufi cient pentru ca aceasta 
să fi e considerată „o privare de libertate” în sensul art. 5 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului.10

Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:
A) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de 

drepturi şi libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată 
ori de câte ori este chemat;

B) să nu comunice cu persoana vătămată sau cu membrii de familie ai acesteia, 
cu alţi participanți la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experții, precum şi cu alte 
persoane stabilite de organul judiciar.

Judecătorul de drepturi şi libertăți, 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.

În situaţia în care, cu ocazia dispunerii măsurii arestului la domiciliu, se 
stabileşte ca inculpatul să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, potrivit 
art. 221 alin. (3) din Codul de procedură penală, modul de utilizare a acestuia, precum 
şi condiţiile referitoare la transmiterea, modifi carea şi stocarea datelor obţinute prin 
supravegherea electronică se stabilesc prin regulamentul de aplicare a  legii nr. 
254/2013.

În cuprinsul încheierii prin care se dispune măsura, sunt prevăzute în mod 
expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte şi i se atrage atenția că, 
în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura 
arestului la domiciliu poate fi  înlocuită cu măsura arestării preventive.

10   Înalta Curte de Casaţie și Justiţie - secţiile unite -  decizia nr. 22 din 12 octombrie 2009 Publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 290 din 04/05/2010, www.scj.ro
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În cazul în care inculpatul are obligaţia de a nu intra în legătură cu anumite 
persoane, organul de supraveghere identifi că şi contactează persoanele care ar putea 
furniza informaţii relevante despre o eventuală neîndeplinire a obligaţiei.

Îndeplinirea obligaţiilor impuse de judecătorul de drepturi şi libertăți, 
judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, impuse în sarcina 
inculpatului faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu, este supravegheată 
de organul de supraveghere, în a cărui circumscripție se afl ă imobilul în care locuiește 
inculpatul, stabilit prin încheiere (art. 125 din legea nr. 254/2013) .

Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul unde se afl ă arestat pentru 
prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.

La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăți, 
judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate 
permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri 
de învățământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru 
procurarea mijloacelor esenţiale de existență, precum şi în alte situaţii temeinic 
justifi cate, pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar 
pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.

În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, 
fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăți, a judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând 
imediat despre aceasta instituția, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea 
sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se 
afl ă cauza.

Sunt considerate cazuri urgente situaţiile în care arestatul la domiciliu a părăsit 
imobilul pentru a salva de la un pericol imediat viaţa, integritatea corporală sau 
sănătatea sa ori a altei persoane etc.11

În aceste situaţii, organul de supraveghere verifi că realitatea şi temeinicia 
motivelor invocate.

Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăți, a judecătorului de cameră 
preliminară sau a instanţei de judecată prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu 
se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau autorităţii desemnate 
cu supravegherea sa, organului de poliție în a cărei circumscripție locuiește acesta, 
serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.

Instituția, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a 
dispus arestul la domiciliu verifi că periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor 
de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de 
îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în 
procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecății.

Potrivit art. 129 din legea nr.254/2013, la primirea încheierii, organul de 

11  M. Udroiu, Procedura penală. Noul cod de procedură penală (sinteze și grile),ed. C.H. Beck,București,2014,pag. 
495
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supraveghere desemnează reprezentanţi care se deplasează, de îndată, la locuința 
inculpatului, îl legitimează şi identifi că persoanele care locuiesc în mod obișnuit cu 
acesta sau care se afl ă în îngrijirea sa, încheie proces-verbal în acest sens, după care 
comunică judecătorului de drepturi şi libertăți, judecătorului de cameră preliminară 
sau instanţei de judecată începerea activităţilor de supraveghere.

După consultarea inculpatului, organul de supraveghere întocmește un program 
care cuprinde modul de executare a arestului la domiciliu, obligaţia de informare în 
situaţia părăsirii locuinței în cazuri urgente, precum şi, după caz, condiţiile de părăsire, 
deplasare şi revenire la locuință, care i se comunică, de îndată, sub semnătură.

Organul de supraveghere dispune efectuarea, periodic ori la sesizare, de vizite 
inopinate, în orice moment al zilei, la locuința inculpatului sau în locurile stabilite prin 
încheierea judecătorului de drepturi şi libertăți, judecătorului de cameră preliminară 
sau instanţei de judecată, pentru verifi carea respectării măsurii şi a obligaţiilor de 
către persoana supravegheată. Efectuarea de vizite inopinate de către organul de 
supraveghere este adusă de îndată la cunoştinţa judecătorului de drepturi şi libertăți, 
a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, după caz.

Organul de supraveghere colaborează cu autoritățile locale, alte organe de 
ordine şi siguranţă publică, precum şi cu orice persoane fi zice şi juridice care ar 
putea oferi informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiilor impuse de 
organul judiciar care a luat măsura.

 Organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăți, judecătorul de 
cameră preliminară sau instanţa de judecată încunoștințează organul de supraveghere 
ori de câte ori îl cheamă pe inculpat, arătând data, ora şi locul chemării. În acest caz, 
itinerarul şi condiţiile de deplasare se stabilesc de organul de supraveghere şi sunt 
aduse la cunoştinţa inculpatului pe bază de semnătură. În cazul în care inculpatul nu 
se prezintă, organul judiciar încunoștințează de îndată organul de supraveghere.

Verifi cările cu privire la respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, 
efectuate de organele de supraveghere, se materializează în procese-verbale care se 
depun la dosarul individual.

Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor 
impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de poliție poate pătrunde în imobilul 
unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc 
împreună cu acesta.

În cazul în care inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura arestului la domiciliu 
sau obligaţiile care îi revin ori există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit cu intenție o 
nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva 
sa, judecătorul de drepturi şi libertăți, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa 
de judecată, la cererea motivată a procurorului sau din ofi ciu, poate dispune înlocuirea 
arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.

Potrivit dispozițiilor art. 133 din legea nr. 254/2013, pentru fi ecare persoană 
arestată la domiciliu se întocmește, de către organul de supraveghere, un dosar.
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 Dosarul persoanei arestate la domiciliu cuprinde:
a) încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, 

revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu, permisiunea de părăsire a imobilului, 
precum şi alte comunicări;

b) actul de identitate, fi şa de evidenţă a persoanei ori procesul-verbal de 
identifi care a persoanei arestate la domiciliu;

c) actele întocmite cu ocazia fi ecărei verifi cări cu privire la respectarea măsurii 
şi a obligaţiilor de către inculpat;

d) documente referitoare la datele de identifi care a persoanelor cu care s-a 
stabilit că persoana supravegheată este obligată să nu intre în legătură;

e) documente referitoare la datele de identifi care a persoanelor care locuiesc în 
mod obișnuit împreună cu aceasta sau care se afl ă în îngrijirea sa;

f) dovada de luare la cunoştinţă sub semnătură a programului privind condiţiile 
de părăsire, deplasare şi revenire în locuință;

g) orice alte documente apreciate drept necesare executării în condiţii 
corespunzătoare a activităţilor specifi ce de supraveghere, referitoare sau în legătură 
cu persoana arestată la domiciliu, pe perioada supravegherii.

Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor specifi ce de 
supraveghere a inculpatului, organul de supraveghere îşi constituie o bază de date cu 
persoanele arestate la domiciliu.

Potrivit art. 222 c. pr. pen., în cursul urmăririi penale, arestul la domiciliu 
poate fi  luat pe o durată de cel mult 30 de zile.

Arestul la domiciliu poate fi  prelungit, în cursul urmăririi penale, numai în 
caz de necesitate, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au 
apărut temeiuri noi, fi ecare prelungire neputând să depășească 30 de zile.

În cazul prevăzut mai sus, prelungirea arestului la domiciliu poate fi  dispusă 
de către judecătorul de drepturi şi libertăți de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa 
să judece cauza în primă instanță sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia 
în a cărei circumscripție se afl ă locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori 
sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală.

Judecătorul de drepturi şi libertăți este sesizat în vederea prelungirii măsurii de 
către procuror, prin propunere motivată, însoțită de dosarul cauzei, cu cel puţin 5 zile 
înainte de expirarea duratei acesteia.

Judecătorul de drepturi şi libertăți, fi xează termen de soluţionare a propunerii 
procurorului, în camera de consiliu, mai înainte de expirarea duratei arestului la 
domiciliu şi dispune citarea inculpatului.

Participarea procurorului este obligatorie.
Judecătorul de drepturi şi libertăți admite sau respinge propunerea procurorului 

prin încheiere motivată.
Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de 
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ore de la expirarea termenului de formulare a contestației.
Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este 

de 180 de zile.
In literatura de specialitate12 s-a susținut ca în cursul judecății în prima instanță 

arestul la domiciliu, în lipsa unei prevederi legale privind durata maximă, încetează 
de drept după cel târziu 60 de zile de la data la care a început executarea arestului la 
domiciliu.

Durata arestului la domiciliu, executat în străinătate, măsură preventivă 
privativă de libertate, în accepţiunea art. 5 din Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, trebuie luată în calcul în cadrul 
procedurii penale române şi dedusă din durata închisorii aplicate de instanțele 
române.13

Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu nu se 
ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a 
inculpatului în cursul urmăririi penale.

Noul cod de procedură penală nu cuprinde vreo dispoziție care să stipuleze 
necesitatea soluționării căii de atac declarate de inculpatul față de care s-a dispus 
prelungirea măsurii arestului la domiciliu înainte de expirarea duratei arestului la 
domiciliu dispuse anterior încheierii atacate.14
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Abstract

Life imprisonment is a main penalty is the most severe punishment and 
the current penal legislation. It consists of the convict confi nement for the rest 
of his life. Life imprisonment is deprivation of liberty, but as temporary prison 
but perpetuity. 

This type of punishment establish general precautionary principle 
as a way of removing negative effects on interpersonal relationships and 
relationships, the only purpose of sanctioning the seriousness of the offenses 
committed convict. But in these conditions the law protects the convicted person 
(the heavy work being executed under the law), by granting special rights 
conditions on the visit, correspondence, receiving packages and incentives.

Keywords: imprisonment, detention, criminal code, convicted,

Orice normă juridică penală, alături de ipoteză şi dispoziţie, cuprinde şi o 
sancţiune ce reprezintă consecinţa încălcării normei juridice respective.

Instituţia sancţiunii reprezint,ă alături de cea a infracţiunii şi de cea a răspunderii 
penale, pilonul fundamental al dreptului penal.

Pedepsele – sunt mijloace de constrângere luate faţă de cei care au săvârşit 
infracţiuni.

Pedeapsa trebuie deosebită de sancţiunile nepenale, adică de acele mijloace 
de  costrângere administrativă, disciplinară, civilă, fi scală etc., prevăzute în legile 
extrapenale şi care se referă la încălcări ale preceptului prevăzut în acele dispoziţii 
1 Facultatea de Ştiinţe Juridice si Administrative, Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, email: mariusavo-
cat@yahoo.com
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nepenale; pedeapsa se deosebeşte de aceste mijloace de constrângere, atât prin sursă 
ei legislativă (legea penală), cât şi prin gravitatea ei, putând ajunge până la privarea 
de libertate pe viaţă a celui sancţionat.2 

Pedeapsa reprezintă un mijloc de constrângere, deoarece, prin intermediul ei, 
se urmăreşte sancţionarea penală a celui ce a săvârşit infracţiunea şi este un mijloc de 
reeducare deoarece se doreşte ca, prin executarea pedepsei respective, infractorul să 
poată fi  readus în mujlocul societăţii.

Pedepsele îndeplinesc de asemenea şi o funcţie de exemplaritate, arătând 
celorlalte persoane care sunt consecinţele în situaţia în care încalcă legea penală.

Detentiunea pe viaţă este pedeapsa principală cea mai grea care se aplică 
persoanei fi zice şi constă în scoaterea persoanei din mediul său de viaţă şi introducerea 
acesteia în mediul penitanciar pentru tot restul vieţii.

Temeiurile care justifi că prevedera în lege a detențiunii pe viaţă şi aplicarea 
acesteia privesc, pe de o parte, necesitatea unei reacţii ferme în raport cu anumite 
infracţiuni care, prin conţinutul lor, evidenţiază o gravitate excepţională, iar făptuitorii 
lor un grad de periculozitate extremă; pe de altă parte, consacrarea pedepsei cu 
detențiunea pe viaţă şi aplicarea ei în cazurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute 
de lege, asigură atât prevenţia generală prin efectul intimidant pe care acest tip de 
pedeapsa îl are în raport cu toţi destinatarii virtuali ai legii penale, cât şi prevenţia 
specială în raport cu cel care este condamnat şi pus să execute o asemenea pedeapsă, 
fapt ce are ca efect practic eliminarea acestuia din viaţa socială. 3

Pedeapsa detențiunii pe viaţă a înlocuit, în legislaţia română, începund cu anul 
1990, pedeasa cu moartea.

În art. 2 din Decretul-lege nr. 6/1990, se arată că toate dispoziţiile privind 
pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedura penală şi alte acte 
normative sunt considerate că se referă la pedeapsa detenţiei pe viaţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 56. cod penal. detențiunea pe viaţă constă în privarea 
de libertate pe durată nedeterminată şi se execută potrivit legii privind executarea 
pedepselor.

Privarea de libertate pe durată nedeterminată are ca trăsătură principală 
constrângerea şi un mod de executare de maximă siguranţă, avându-se în vedere 
gravitatea infracţiunii şi mai ales a periculozităţii persoanei condamnatului; această 
categorie de pedeapsă este prevăzută de legiuitor pentru realizarea echităţii, justiţiei 
şi egalităţii, avându-se în vedere că este măsura ce a înlocuit pedeapsa capitală pentru 
sancţionarea infracţiunilor cu grad maxim de periculozitate pentru societate.4 

Dacă, la data pronunţării hotărârii de condamnare, inculpatul a împlinit vârstă 
de 65 de ani, în locul detențiunii pe viaţă i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 
de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.
2 Gheorghe Diaconu, Pedeapsa în dreptul penal, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, pag. 49
3 Ioan Molnar, Liberarea condiţionată a condamnatului la pedeapsa cu detențiunea pe viaţă, în Analele UCDC 2007, 
pag. 70  
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Pentru a ajunge însă la acestă pedepsă, instanţa de judecată trebuie ca, iniţial, 
să fi  ales din pedepsele alternative prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, 
pedeapsa detențiunii pe viaţă. 

În acelaşi sens, a decis şi practica judecătorească care a statuat că. în cazul unei 
infracţiuni pedepsite cu detentiunea pe viaţă, alternativ cu închisoarea, instanţa alege 
mai întâi una dintre pedepsele alternative; dacă pedeapsa aleasă este detențiunea pe 
viaţă, trebuie să ţină seama de prevederile art. 57 C. pen. 

În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viaţă 
alternativ cu pedeapsa închisorii, dacă prima instanţă a aplicat pedeapsa închisorii, 
instanţa de apel care apreciază că se impune aplicarea pedepsei detențiunii pe viaţă 
trebuie să motiveze alegerea pedepsei alternative a detențiunii pe viaţă în raport cu 
criteriile prevăzute în art. 74 C. pen.5 

Neaplicarea detențiunii pe viaţă unor persoane care se apropie de limita 
speranţei de viaţă a populaţiei din ţară noastră reprezintă un gest de umanism din 
partea legiuitorului, pentru ca vârsta împlinită şi cu partea ce urmează a fi  executată, 
împreună cu celelalte condiţii legale, să ofere speranţa unei posibile liberări 
condiţionate, chiar şi în condiţiile pedepselor de lungă duratăa; deşi condiţiile de 
neaplicare a pedepsei detențiunii pe viaţă par mai severe din punct de vedere al vârstei 
şi fractiei obligatorii, numărul infracţiunilor cărora li se aplică este mult scăzut faţă 
de codurile penale anterioare şi reprezintă doar cazurile cu cel mai înalt grad de risc 
al conduitei infractorului.6 

Potrivit art. 58 cod penal, în cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii 
pe viaţă a împlinit vârstă de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa 
detențiunii pe viaţă poate fi  înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani 
şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut 
o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligaţiile 
civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a 
avut nicio posibilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese constante şi evidente în 
vederea reintegrării sociale.

Legiuitorul dă posibilitatea instanţei de judecată să aprecieze, în raport cu 
particularităţile conduitei condamnatului, dacă merită o astfel de înlocuire, deci 
înlocuirea nu are un caracter obligatoriu ca în cazul neaplicării detențiunii pe viaţă; 
noua prevedere cu privire la înlocuirea pedepsei detențiunii pe viaţă instituie o analiză 
din partea instanţei de judecată a conduitei condamnatului care, după obţinerea 
acestei înlocuiri, are vocaţia de a se libera condiţionat, potrivit prevederilor legale, 
dacă este îndeplinită şi fracția obligatorie de două treimi, conform art. 100 c. pen.7 

5  Gheorghe Diaconu, Pedeapsa în dreptul penal, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, pag. 49
6  Ioan Molnar, Liberarea condiţionată a condamnatului la pedeapsa cu detențiunea pe viaţă, în Analele UCDC 
2007, pag. 70
7  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dobrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Paun , T. Dima, Noul cod penal 
comentat, vol. I. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 399
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Pentru a se obţine înlocuirea detențiunii pe viaţă trebuiesc îndeplinite 
următoarele condiţii:

1. condamnatul să fi  împlinit vârstă de 65 de ani, atât în cazul condamnaţilor 
bărbaţi, cât şi în cazul condamnaţilor femei;

2. condamnatul la detenţiune pe viaţă să fi  avut o conduită bună pe toată durata 
executării pedepsei;

3. condamnatul să fi  îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite de instanţa de 
judecată prin hotărârea de condamnare la pedepapsa detențiunii pe viaţă;

4. condamnatul să fi  făcut progrese constante  şi evidente pentru reintegrarea 
sa socială.

În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viaţă cu pedeapsa 
închisorii, perioada de detenţiune executată se consideră, potrivit art. 59 cod penal, 
ca parte executată din pedeapsa închisorii.

Înlocuirea detențiunii pe viaţă reprezintă o măsură de individualizare 
a pedepsei, prin care instanţa de judecată, fără a constata o schimbare în ceea ce 
priveşte conţinutul infracţiunii, modalităţile de înfăptuire sau vinovăţia infractorului, 
înlocuieşte această pedeapsă cu închisoarea pe timp de 30 de ani şi pedeapsa 
interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, ţinând seama de împlinirea 
vârstei de 65 de ani a inculpatului, la data pronunţării hotărârii de condamnare.8 

Detentiunea pe viaţă  nu se aplică infractorului minor, care va fi  sancţionat 
numai cu măsuri educative, privative sau neprivative de libertate.9 

Detențiunea pe viaţă, deşi este o pedeapsă principală diferită prin faptul că are 
o durată nedeterminată, faţă de persoana închisorii care este strict determinată, durata 
executării începe pentru amândouă pedepsele de la rămânerea defi nitivă a hotărârii 
de condamnare; comutarea şi înlocuirea pedepsei detențiunii pe viaţă schimbă natura 
juridică a pedepsei, dar nu a duratei executate, astfel că se poate face o echivalare cu 
durata din pedeapsa închisorii executate, stabilită prin art. 59 c. pen.10 

Detențiunea pe viaţă este o pedeapsă absolut determinată şi sub acest aspect 
nu poate fi  adaptabilă.11 

Detențiunea pe viaţă se execută în penitenciare anume destinate sau în secţii 
speciale ale celorlalte penitenciare.

Regimul juridic al executării pedepsei detențiunii pe viaţă este reglementat în 
legea privind executarea pedepselor.

Potrivit legii nr. 254 din 19 iulie 2013, persoanele condamnate la detenţiune 
pe viaţă execută iniţial pedeapsa în regim de maximă siguranţă şi sunt supuse unor 
8  I.C.C.J., Secția penală, Decizia nr. 487 din 10 februarie 2010, www.scj.ro
9  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dobrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Paun , T. Dima, Noul cod penal 
comentat, vol. I. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 403
10  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M Dobrinoiu,I. Pascu, I Chis, C. Păun , T. Dima, Noul cod penal 
comentat, vol. I. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012, pag. 405
11  V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, M. Gorunescu, M.  Dobrinoiu, I. Pascu, I Chis, C. Păun , T. Dima, Noul cod penal 
comentat, vol. I. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 405
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măsuri stricte de pază, supraveghere şi escortare, sunt cazate, de regulă, individual, 
prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere 
psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare 
profesională, în grupuri mici, în spaţii anume stabilite în interiorul penitenciarului, 
sub supraveghere continuă, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a 
acestei legi.

Potrivit art. 47 din Legea nr. 254/2013, femeile condamnate execută pedeapsa 
separat de bărbaţii condamnaţi, iar tinerii condamnaţi execută pedeapsa separat de 
condamnaţii cu vârstă mai mare de 21 de ani sau în locuri de deţinere speciale.

Persoanele condamnate au următoarele obligaţii (art. 81 din Legea nr. 
254/2013):

a) să se supună percheziţiei, cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe 
parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;

b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât 
au permisiunea de ieşire din penitenciar sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără 
supraveghere, în exteriorul penitenciarului;

c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere 

şi în alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului;
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia 

penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează muncă;
f) să respecte programul zilnic;
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în 

contact;
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire 

profesională;
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenţa lege, din regulamentul 

de aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora.  
Persoanelor condamnate le sunt interzise(art. 82 din Legea nr. 254/2013):
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra 

personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se afl ă în vizită, 
asupra celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra oricăror altor persoane;

b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de 
nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze 
ordinea, disciplina şi siguranţa penitenciarului;

c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor 
privative de libertate;

d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau 
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consumul de stupefi ante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea de 
medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de comportament;

e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare;
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori 

exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea 
normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate;

h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă, 
ori aparţinând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută activităţi în 
penitenciar sau se afl ă în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, 
inclusiv celor condamnate;

i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din 
penitenciar, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi nerespectarea 
orei de revenire în penitenciar;

j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul, 
primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte şi 
substanţe care pun în pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, 
bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau 
alte valori, în alte condiţii decât cele admise;

k) substituirea identităţii unei alte persoane;
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se 

derulează în penitenciar;
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni, 

servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, 
de la persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se afl ă în vizită ori de la 
celelalte persoane condamnate, precum şi de la orice altă persoană;

o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode 
decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;

p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar 
sau care se afl ă în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum şi a oricăror altor 
persoane;

q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la 
dispoziţie de administraţia penitenciarului;

r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la 
deşteptare;

s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;
s) împiedicarea sau încercarea împiedicării afl ării adevărului în cazul 

incidentelor petrecute în penitenciar;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei 

penitenciarului sau altor persoane;
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t) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere 

demnităţii umane prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe baza de 
rasă, naţionalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă 
politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, 
infecţie HIV/SIDA, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor fundamentale;

y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenţa lege.
În concluzie, spre deosebire de pedeapsa cu moartea, detențiunea pe viaţă are 

avantajul că poate fi  retrasă în caz de eroare judiciară.12 
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Jud. Emilia MĂDULĂRESCU

Rezumat

Puterea judecătorească, prin menire şi prin activitatea desfăşurată, 
are rolul de a păstra un echilibru la nivelul societăţii, asigurând respectarea 
limitelor deja stabilite la nivel legislativ şi transpunerea în realitate a unor 
principii deja consacrate, precum principiul bunei credințe. Este fi resc ca, 
şi în cazul magistraților (judecători şi procurori), să existe un organism de 
verifi care şi control, iar acesta este reprezentat de Inspecţia Judiciară.

Cuvinte-cheie: Inspecția Judiciară, magistrați, judecători, procurori, 
inspectori, Consiliu Suprem al Magistraturii

Résumé 

Le pouvoir de la Justice, par vocation et par son activité, a, comme 
rôle, à garder une équilibre, au niveau de la société, en assurant le respect des 
limites établies déjà au niveau législatif et de mettre en œuvre des principes 
déjà consacres, comme par exemple, le principe de la bonne croyance. Il est 
normal que, dans le cas de magistrats aussi (des juges et des procureurs) il y 
a un organisme de vérifi cation et de control et celui-ci doive être représenté 
par l’Inspection Judiciaire.  

Mots-clefs: Inspection Judiciaire, magistrats, juges, procureurs, inspecteurs, 
Conseil Supérieur de la Magistrature

Primul act normativ care a reglementat activitatea Inspecţiei Judiciare a fost  
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească1. Inspecţia judiciară reprezenta 
1  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 197/13.08.1992, în vigoare de la 13.08.1992, republicată în  Monito-
rul Oficial, Partea I nr. 259 din 30.09.1997.

CONSIDERAŢII PRIVIND STATUTUL 
ŞI ROLUL  INSPECŢIEI  JUDICIARE

CONSIDERATIONS SUR LE STATUT ET LE ROLE DE 
L’INSPECTION JUDICIAIRE
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o Direcţie în cadrul Ministerului Justiţiei, iar atribuţiile sale specifi ce, de  analiză, 
verifi care şi control a activităţii procurorilor şi judecătorilor erau realizate de 
inspectorii generali din cadrul Ministerului Justiţiei.

Inspecţia judiciară nu avea atribuţii exclusive de realizare a activităţilor de 
verifi care şi control, acestea fi ind realizate şi de alte categorii de persoane, precum 
consilieri ori procurori detaşaţi în compartimentele de specialitate din cadrul 
Ministerului Justiţiei. Astfel, art. 34  alin. (2) din Legea nr. 92/1992 prevedea 
că, atunci  când consideră necesar, ministrul justiţiei, din proprie iniţiativă sau la 
cererea Consiliului Superior al Magistraturii, efectuează controlul prin inspectori 
generali, consilieri ori prin procurori detaşaţi în compartimentele de specialitate 
din cadrul Ministerului Justiţiei,  fără  ca norma juridică să instituie vreun criteriu 
pentru desemnarea persoanei însărcinate cu realizarea controlului. Totodată, Legea 
nr. 92/1992 stabilea  instituţia judecătorilor inspectori, respectiv a procurorilor 
inspectori (la nivelul curţilor de apel), care  verifi cau organizarea şi calitatea serviciului, 
respectarea legilor şi a regulamentelor în cadrul instituţiei unde funcţionau şi a celor 
subordonate şi care aveau obligaţia să înştiinţeze titularul acţiunii disciplinare despre 
abaterile de natură să compromită calitatea activităţii. De asemenea, magistraţii 
inspectori trebuiau să verifi ce aplicarea legilor şi a regulamentelor la instanţele 
arondate din circumscripţiile curţilor de apel.

Legea nr. 92/1992 stabilea o diferenţă semnifi cativă între situaţia judecătorilor 
şi cea a procurorilor. Astfel,  ministrul justiţiei era titularul acţiunii disciplinare 
pentru judecători şi procurori (cu excepţia judecătorilor şi magistraţilor asistenţi de la 
Curtea Supremă de justiţie). În cazul procurorilor, procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie era titular al acţiunii disciplinare, alături 
de ministrul justiţiei, indiferent de Parchetul în cadrul căruia activa procurorul 
respectiv.

Legea nr. 317/20042 a marcat o schimbare semnifi cativă în ce priveşte Inspecţia 
judiciară, ca organizare şi ca rol. 

Art. 60 din Legea 317/20043 stabilea  modifi carea esenţială a statutului 
Inspecţiei judiciare, care nu mai funcţiona în subordinea Ministerului Justiţiei, ci „în 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii”. Inspectorii 
generali urmau să fi e numiţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre 
persoanele cu cel puţin 10 ani vechime în magistratură şi care îndeplineau cerinţele 
pentru ocuparea unei funcţii de conducere. Spre deosebire de Legea nr. 92/1992, care 
nu impunea pentru inspectorii generali cerinţa de a fi  fost magistraţi, ci, dimpotrivă, 
îi includea în categoria altor persoane cu pregătire de specialitate juridică, de acum 
înainte magistraţii urmau să fi e verifi caţi de persoane din acelaşi corp profesional. 

Acţiunea disciplinară se exercita de colegiile de conducere de la  nivel de 
2  Publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 599/2.07.2004
3 Art. 60 :” În cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează inspecţia judiciară. 
Inspectorii generali din cadrul inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre 
persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (2)”.
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curte de apel, pentru judecătorii/procurorii din cadrul respectivei instituţii sau din 
cele arondate (art. 44 din Legea nr. 317/2004). Comisiile de disciplină puteau fi , însă, 
sesizate în legătură cu abaterile disciplinare ale judecătorilor şi procurorilor de orice 
persoană interesată, sau se puteau sesiza din ofi ciu,  posibilitate care s-a menţinut cu 
toate modifi cările normative ulterioare.

Prin Legea nr. 247/20054, art. 60 din legea nr. 317/2004 a fost modifi cat, Inspecţia 
judiciară funcţionând „pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii”. 
Sintagma utilizată este extrem de sugestivă, fi ind menită a marca un raport de 
colaborare, autonomia Inspecţiei faţă de Plenul CSM. Au fost modifi cate şi condiţiile 
pentru a fi  inspector:  cel puţin 8 ani vechime în magistratură, ultimul califi cativ să fi  
fost „foarte bine”,  promovarea concursului/examenului  aferent. Legea nr. 247/2005 
a înlăturat colegiile de conducere dintre titularii acţiunii disciplinare, titularii acţiunii 
disciplinare fi ind  numai inspectorii judiciari. 

Totodată, a fost detaliată organizarea Inspecţiei judiciare, împărţită în Serviciul 
de inspecţie judiciară pentru judecători şi Serviciul de inspecţie judiciară pentru 
procurori.

Cele două servicii de inspecţie desfăşurau activitatea specifi că prevăzută în 
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, dar au 
preluat şi activitatea celor peste 140 de judecători inspectori şi procurori inspectori 
care funcţionau în compartimentele de inspecţie de la Ministerul Justiţiei, Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel şi parchetele de pe lângă 
acestea5. Astfel, cele două servicii de inspecţie, pentru judecători şi procurori,  aveau 
atribuţii similare (prevăzute de  40 din Legea nr. 317/2004, republicată, şi de art. 
43 şi 44 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM):  efectuarea 
de verifi cări privind respectarea normelor procedurale  privind primirea cererilor, 
repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de 
judecată, pronunțarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la 
instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor penale şi civile, respectiv 
primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, 
continuitatea în lucrările repartizate şi independenţa procurorilor, respectarea 
termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale, informarea conducerii 
Consiliului despre defi cienţele constatate, cu formularea de propuneri adecvate; 
verifi carea efi cienţei manageriale şi modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg 
din legi şi regulamente; verifi carea sesizărilor adresate Consiliului în legătură cu 
activitatea sau conduita necorespunzătoare a magistraţilor şi încălcarea obligaţiilor 
profesionale în raporturile cu justiţiabilii şi cu celelalte persoane implicate în 
realizarea actului de justiţie; efectuarea de verifi cări în vederea încuviinţării de către 
Secţia CSM a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a magistraţilor. În materie 
4  Publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 653/22.07.2005.
5  Evoluţia cadrului legislativ privind activitatea de Inspecţie Judiciară
judecător dr. Floarea GROSU, inspector judiciar, Revista inspecţiei judiciare, nr. 1/2014, p. 7. 
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disciplinară, aveau ca atribuţii asigurarea componenţei comisiilor disciplinare şi 
realizarea cercetării prealabilă în vederea exercitării acţiunii disciplinare. Aveau în 
competenţă şi  efectuarea de  verifi cări în vederea rezolvării contestaţiilor referitoare 
la legalitatea procedurilor de alegere a judecătorilor ca membri în CSM;  efectuarea 
de verifi cări pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputației profesionale şi 
a independenţei judecătorilor.   

Legea nr. 24/20126 a marcat un alt moment semnifi cativ pentru creşterea rolului 
Inspecţiei judiciare, care a devenit „structură cu personalitate juridică în cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii”, cu un aparat propriu, compus din inspectori 
judiciari, personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor,  funcţionari publici 
şi personal contractual. Gradul de autonomie sporit reiese şi prin prisma dreptului 
Inspecţiei judiciare ca organizarea şi funcţionarea sa, structura organizatorică şi 
atribuţiile compartimentelor să fi e stabilite prin regulament aprobat prin ordin al 
conducătorului acesteia.

S-a revenit la concepţia Legii nr. 92/1992 privind sfera titularilor acţiunii 
disciplinare, care nu a mai inclus doar inspectorii judiciari,  ci şi pe ministrul justiției, 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Constituţionalitatea acestei prevederi a fost stabilită prin Decizia nr. 2 din 
11.01.20127 a Curţii Constituţionale, prin care s-a arătat că includerea în sfera 
titularilor acţiunii disciplinare alături de Inspecţia judiciară, a ministrului justiției, 
preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie şi procurorului general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „răspunde  principiului constituţional al 
separaţiei şi echilibrului puterilor în stat”. 

Instanţa constituţională a adus ca argumente  în favoarea noii reglementări 
atât dispoziţiile similare din alte state europene, unde ministrul justiţiei are dreptul 
de a sesiza abaterile disciplinare ale magistraţilor, cât şi faptul că întreaga procedură 
de cercetare disciplinară, indiferent de titularul sesizării, se realizează  de Inspecţia 
judiciară, decizia urmând să fi e luată de Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, 
este subliniat rolul Inspecţiei ca organism neutru, menit să asigure respectarea tuturor 
drepturilor persoanelor supuse cercetării disciplinare.

Pentru punerea în aplicare a modifi cării legislative, prin care ministrul justiţiei 
a redevenit titularul acţiunii disciplinare,  prin Ordinul nr.1435/C/10.04.2012 al 
ministrului justiţiei, s-a constituit Comisia pentru analizarea sesizărilor în materia 
răspunderii disciplinare a magistraţilor. Prin H.G. nr. 1164 din 27.11.2012 de 
modifi care a H.G. 652/2009 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, s-a 
introdus art.14 indice 1, care prevedea expres că se va stabili o procedură internă 
prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Prin Ordinul ministrului Justiţiei 
nr. 3058/C din 15 octombrie 2013  s-a modifi cat şi completat „Regulamentul de 

6  Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2012
7  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 23.02.2012
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organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei”, valabil din 2011. Prin art. 12 din 
acest Ordin, la Titlul IV, Cap. IV  s-a introdus  o nouă secţiune, a 10-a, intitulată  
„Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare 
a judecătorilor şi procurorilor”. Comisia este constituită din 3 membri, desemnați 
de ministrul justiţiei, dintre judecătorii sau procurorii detaşaţi în cadrul ministerului. 
Sesizarea trebuie să cuprindă  mai multe elemente obligatorii (similare cu cele cerute 
pentru sesizarea Inspecţiei judiciare), în cazul în care acestea lipsesc, sesizarea fi ind 
clasată. De asemenea, dacă reiese că s-a împlinit termenul de prescripție sau faptul 
că nu sunt întrunite cerinţele răspunderii disciplinare, cererea se clasează, respectiv 
se soluționează ca o petiție. În caz contrar,  este sesizată Inspecţia judiciară pentru 
efectuarea de verifi cări, în funcţie de rezultatul acestora ministrul justiţiei stabilind 
dacă exercită sau nu acţiunea disciplinară.

Deşi prin Ordin nu se stabileşte obligaţia ministrului justiţiei de a ţine cont de 
rezultatul cercetărilor prealabile, este evident că Inspecţiei judiciare îi revine rolul cel 
mai important şi în cazul sesizării prin intermediul acestei Comisii, iar de rezultatul 
verifi cărilor desfăşurate prin intermediul său depinde opţiunea ministrului justiţiei. 

 În opinia noastră, acest ordin, care vine în aplicarea legii, nu aduce atingere 
statutului magistratului sau procedurii deja stabilite referitoare la angajarea răspunderii 
disciplinare, ci, în primul rând, răspunde unei cerinţe practice, de a reglementa într-o 
modalitate cât mai clară şi efi cientă modul de soluţionare a zecilor de petiţii adresate 
Ministerului Justiţiei. 

Atribuţiile Inspecţiei judiciare nu sunt afectate prin dispoziţiile actului 
normativ de mai sus, ci continuă să se desfăşoare pe mai multe planuri. 

Astfel, în prezent, atribuţiile Inspecţiei judiciare cuprind 3 direcţii principale: 
- verifi carea activităţii instanţelor şi Parchetelor în legătură cu respectarea 

normelor procedurale şi sub aspectul efi cienţei manageriale,  informarea Secţiei 
CSM corespunzătoare şi formularea de propuneri adecvate; verifi carea efi cienţei  
manageriale;  

- în materie disciplinară, dispunerea şi efectuarea cercetării disciplinare în 
vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de magistrați;  verifi carea sesizărilor 
adresate Inspecţiei Judiciare sau din ofi ciu în legătură cu activitatea sau conduita 
necorespunzătoare a magistraţilor ori în legătură cu încălcarea obligaţiilor 
profesionale ale acestora;   

- efectuarea, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii,  de verifi cări 
privind condiţia bunei reputații, pentru judecătorii şi procurorii în funcţie şi 
efectuarea verifi cărilor dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
soluţionarea cererilor privind apărarea reputației profesionale şi a independenţei 
judecătorilor.

Concluzii



109UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

UNIVERS JURIDIC

Inspecţia judiciară a cunoscut o evoluţie continuă, trecând de la statutul de 
structură subordonată, fără personalitate juridică, din cadrul Ministerului Justiţiei, 
la nivelul de entitate cu personalitate juridică, ordonator de credite, constituită 
din persoane desemnate din cadrul magistraţilor. Întreaga activitate de cercetare 
disciplinară se realizează prin intermediul Inspecţiei judiciare, indiferent de calitatea 
persoanei care o sesizează.

Rolul acestui organism a sporit în complexitate, atribuţiile sale incluzând 
toate aspectele vizând îndeplinirea în mod corespunzător a activităţii de magistrat, 
adică atât elementele de ordin profesional, referitoare la respectarea dispozițiilor 
normative, cât şi elementele de ordin etic şi deontologic. 

Este o evoluţie fi rească, ce corespunde necesităţilor de transparenţă şi de 
profesionalizare a activităţii de verifi care şi control. 

Subliniem că, prin atribuţiile sale, Inspecţia judiciară devine un veritabil 
instrument menit să conducă la efi cientizarea sistemului. În exercitarea atribuţiilor de 
verifi care a  instanţelor, acest organism are capacitatea de a sesiza aspectele pozitive 
din organizarea şi funcţionarea instanţelor, propunând generalizarea lor către CSM. 

Considerăm că  este, însă, posibilă o supraaglomerare a acestui organism, în 
condiţiile unei apetențe sporite a justițiabililor pentru sesizarea Inspecţiei judiciare 
cu orice fel de aspecte considerate de ei abateri disciplinare. O soluţie în acest sens 
constă în creşterea educaţiei juridice a destinatarilor actului de justiţie. Totodată, 
este necesar să continue acţiunile de popularizare a atribuţiilor Inspecţiei judiciare, 
subliniindu-se, în continuare, că nu se pot formula critici referitoare la soluţiile 
pronunţate, acestea putând fi  verifi cate numai prin exercitarea căilor de atac stabilite 
de lege. În ultimul rând, avem în vedere şi posibilitatea instituirii  unei amenzi 
judiciare pentru justițiabili,  în cazul introducerii în mod repetat a unor cereri de 
competenţa Inspecţiei judiciare care sunt  vădit neîntemeiate. 
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Abstract

Reglementarea instituţiei compensației in codul civil o regăsim   în titlul 
VII intitulat „Stingerea obligaţiilor” în capitolul II de la art. 1616 la art. 1623. 
Aceasta reglementare propune un regim juridic mai bine precizat al instituţiei 
juridice, reglementând în mod expres o serie de aspecte care au fost semnalate  
de doctrină şi jurisprudență. Sunt astfel precizate în mod expres condiţiile şi 
efectele unor aspecte precum: renunțarea la compensația în dreptul romanesc, 
benefi ciul compensației, interdicţii, termenul de graţie, efectele faţă de terţi, 
precum şi cesiunea sau ipoteca unei creanţe.

Cuvinte-cheie: compensația, stingerea obligațiilor, actul juric, buna-credința, 
rea-credința terț, gaj, raporturi juridice, fi deiusiune, imputație, termen de grație, 
exigibil, cert.

Abstract

The regulation of compensation in the civil code is  found in title VII 
entitled „Termination of duty” in Chapter II  art. 1616 to art. 1623. This 
regulation proposes a better regulating legal regime of the legal institution, 
regulating expressly a number of issues that have been raised by the doctrine 
and jurisprudence. Here are  expressly specifi ed the conditions and effects 
of issues such as: waiving compensation in Romanian law, the benefi t 
of compensation,  the granted period, effects against third parties and the 
transfer or mortgage of a claim.

Key words- compensation,  obligations, juridical act, good faith, bad faith, 
third parties, mortgage, legal relations, bail, imputation, granted period, payable, 
doubtless.

1  Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir-București, membru Consiliul Superior al Magistraturii

MECANISMUL COMPENSATORIU, 
POTRIVIT CODULUI CIVIL – ASPECTE
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Introducere

Aşa cum se va putea constata din analiza următoare, noua reglementare 
introduce elementele necesare pentru a contura un regim juridic clar al 

compensației cu privire în special asupra efectelor produse de aceasta între părţi 
şi faţă de terți, însă nu reia elementele de bază pe care le regăsim reglementate în 
actualul Cod civil, care îmbinate cu aspectele de noutate să asigure compensației o 
reglementare completă.

Se impunea o astfel de reglementare cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă, 
odată cu diversifi carea raporturilor juridice născute între subiectele de drept, instituția 
compensației îşi găseşte o aplicabilitate frecventă, ceea ce este de natură a spori 
importanţa instituţiei şi a impune crearea unui cadru juridic care să confere acesteia 
efi cienţă şi rigurozitate în aplicare.

Defi niția și condiţiile compensației

Compensația este modul de stingere a obligaţiilor care constă în stingerea a 
două obligaţii reciproce, până la concurența celei mai mici dintre ele. Compensația 
presupune existența a două raporturi juridice obligaționale distincte, în cadrul 
cărora aceleaşi persoane sunt creditor și debitor, una față de cealaltă. (C.Stanescu,C.
Birsan,TGO,p.500). Potrivit art. 1616 din noul Cod civil „Datoriile reciproce se sting 
prin compensație până la concurența celei mai mici dintre ele”.

Apreciem că textul de lege menționat nu conține o defi nire a noţiunii, ci doar 
conturează domeniul de aplicare şi efectele produse de acesta.

El reprezintă practic o reformulare a art. 1143 C. civ., exprimând în manieră 
mult mai simplă aceeaşi idee.

Compensația conferă creditorului certitudinea că va fi  plătit, că din suma ce el 
însuși datorează, legea îl autorizează să rețină valoarea creanței sale. Primul avantaj 
al compensației este acela de a simplifi ca plățile.

Cu privire la condiţiile compensației legale, şi noua reglementare menţine 
aceleaşi cerinţe pentru creanţele compensabile, respectiv:

- să fi e certe;
- să fi e lichide;
- să fi e exigibile;
- să aibă ca obiect o sumă de bani sau bunuri fungibile de aceeaşi natură.
Se poate observa că, în actuala reglementare, se face menţiunea expresă că nu 

prezintă relevanță izvorul obligaţiilor compensabile, şi nu mai conține menţiunea 
expresă potrivit căreia compensația poate opera chiar când debitorii n-ar şti nimic 
despre aceasta, fapt ce lasă deschisă discuția asupra problemei legate de declanşarea 
mecanismului compensatoriu în această ipoteză.

În lipsa unei reglementări exprese, noua propunere legislativă se poate 
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interpreta în sensul că, şi în ipoteza compensației legale, declanşarea mecanismului 
compensatoriu se poate realiza numai ca urmare a manifestării de voinţă a unuia 
dintre creditorii-debitori, deci cu ştiinţa acestora.

Al doilea interes a-i da creditorului chirografar echivalentul unei garanţii, cel 
ce poate plăti din ceea ce i se datora este astfel plătit ipso facto si din preferința față 
de ceilalți creditori chirografari. (Ph. Malaurie, L. Aynes, P. Stoffel-Munck, op. cit., 
p.699) Apreciem că se impunea precizarea expresă a acestui aspect, reglementarea în 
forma propusă creând o stare de incertitudine cu privire la un aspect foarte important 
al regimului juridic al compensației legale, respectiv, declanşarea acestuia.

Compensația este legala, când operează în puterea legii, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile legale și fără intervenția părților.

În art. 1617 alin. (2) este recunoscut în mod expres dreptul unei părţi de a 
solicita pe cale judiciară constatarea caracterului lichid al creanţei sale, în scopul de 
a opune compensaţia1.

În alin. (3) al aceluiași text de lege menționat este reglementat dreptul uneia 
dintre părţi de a renunța la compensație. Se face precizarea că renunțarea poate fi  
expresă sau poate fi  tacită.

În actuala reglementare se realizează o codifi care clară și precisă, care constă 
în menționarea în mod expres a tuturor condițiilor cerute pentru a opera compensația, 
spre deosebire de dispozițiile art.1145 C. civ.1864, unde se prevede ca creanța să fi e 
certă și că datoriile reciproce se compensează de drept indiferent de izvorul lor.

Spre deosebire de reglementarea în vigoare, în prezent nici cea propusă prin 
noul Cod civil nu este de natură a lămuri pe deplin regimul juridic al compensației 
sub aspectul condiţiilor obiective care trebuie îndeplinite pentru a se produce efectul 
legal precizat expres, respectiv stingerea datoriilor până la concurența celei mai mici.

Pentru a opera compensația legală, este necesar ca ambele datorii să fi e certe 
și lichide, neputând opera compensația dacă numai una dintre datorii îndeplinește 
condițiile menționate, iar cealaltă este incertă sau nelichidă. În caz de nelichidare a 
ambelor datorii sau a uneia dintre ele, compensația nu poate fi  decât judiciară. (D. 
Alexandresco, Explicațiunea, tom VI, p. 746)

De asemenea, şi noua reglementare lasă deschisă posibilitatea de a opera 
compensația în cele trei forme recunoscute şi în prezent de doctrină, dar nu precizează 
în mod expres condiţiile, şi regimul juridic pentru fi ecare dintre ele: compensația 
legală, convențională şi judiciară.

Excepții în materia creanţelor compensabile

Noul Cod civil menţine aproape aceleaşi restricţii cu privire la domeniul de 
aplicare a compensației, prevăzut de art. 1147 din Codul civil. În acest sens, art. 
1618 din noua reglementare enumeră în mod expres şi limitativ cazurile în care 
compensaţia este exclusă, anume:
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- pentru creanţa care rezultă dintr-un act făcut cu intenția de a păgubi;
- dacă datoria are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de 

comodat;
Prin textul din noua reglementare sunt trei cazuri în care compensația nu poate 

opera, fi ind îmbunătăţite cazurile prevăzute în vechea reglementare. Aceste excepții 
sunt de strictă interpretare și aplicare.

Atunci când creanța celui care dorește să invoce compensația ca rezultat dintr-
un act îndeplinit cu intenția de a păgubi, compensația nu poate opera. Prin această 
excepţie s-a dorit sancționarea persoanei care ar încheia un act juridic cu rea-credința, 
având intenția de a păgubi.

Termenul de grație

În sensul art. 1619 din noul Cod civil care stipulează în mod expres faptul 
că existenţa unui termen de grație în benefi ciul unuia dintre debitori nu împiedică 
realizarea compensaţiei, putem adăuga că termenul de grație este o favoare 
acordată de către instanța de judecată debitorului de bună-credință și care se afl ă 
in imposibilitatea de a plăti o creanță certă, lichidă și exigibilă. (D. Alexandresco, 
Principiile, vol. III, p. 361)

Imputația

În materia imputației, şi noua reglementare menţine stipulațiile din actuala 
reglementare, dispunând că în ipoteza în care un debitor are mai multe obligaţii 
susceptibile de compensație, se vor aplica regulile din materia imputației plăţii.

Aceasta este reglementată de art.1620 C. Civ. care prevede că, atunci când mai 
multe obligații susceptibile de compensație sunt datorate de același debitor, regulile 
stabilite pentru imputația plății se aplică în mod corespunzător.

Fideiusiunea

Reglementată prin art. 1621 pare să fi e mai clară cu privire la drepturile 
recunoscute în benefi ciul garantului personal. În acest sens stipulează în mod expres 
că fi deiusorul poate opune în compensație creanţa pe care debitorul principal o 
dobândește împotriva creditorului obligaţiei garantate.

Astfel, în cazul pasivității debitorului principal, legea conferă fi deiusorului 
dreptul de a invoca în locul debitorului creanţa reciprocă al cărui titular este acesta 
din urmă, ceea ce conduce la producerea efectului liberatoriu faţă de creditorul 
obligaţiei garantate.

Fideiusorul va putea să opună în compensație creanța pe care debitorul 
principal garantat o dobândește împotriva creditorului obligației garantată de către 
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fi deiusor.

În alin. (2), legiuitorul interzice debitorului principal dreptul de a invoca 
compensaţia cu o datorie pe care creditorul o are faţă de fi deiusor. Altfel spus, 
compensaţia nu poate opera între datoria debitorului principal şi datoria creditorului 
faţă de fi deiusorul datoriei principale. Argumentul pentru o astfel de reglementare 
este simplu, şi este dat de faptul că nu există identitate de subiecte între raporturile 
juridice obligaţionale, element absolut obligatoriu pentru ca cele două creanţe opuse 
să fi e compensabile.

Efectele compensației față de terți

În  materia efectelor compensației față de terți, dispoziţiile art. 1622 din Noul 
Cod Civil sunt mult mai clare şi de natură a stabili cu rigurozitate domeniul de 
aplicare şi mai ales efectele pe care compensaţia le produce faţă de terţi. Principiul 
în materie este acela că nu poate opera şi nici nu se poate renunța la compensație în 
detrimentul drepturilor dobândite de un terţ.

În ceea ce privește  ipoteza popririi, se stipulează în mod expres faptul 
că debitorul care este şi terţ poprit, în cazul în care dobândește o creanță asupra 
creditorului popritor nu poate opune compensaţia împotriva acestuia.

De asemenea, în cazul în care debitorul care putea să opună compensaţia a 
plătit datoria, nu se va mai putea prevala în detrimentul terţilor de privilegiile sau 
ipotecile creanţei sale.

Practic sunt reluate dispoziţiile art. 1153 din Codul civil, însă cu o formulare 
mai clară a ipotezei la care se aplică.

Astfel,  art. 1623 din noul Cod civil reia ipoteza reglementată de art. 1149 
C. civ. Se stipulează în acest sens faptul că debitorul care a acceptat pur şi simplu 
cesiunea sau ipoteca asupra creanţei, consimţită de creditorul său unui terţ, nu 
mai poate opune acelui terţ compensaţia pe care ar fi  putut să o invoce împotriva 
creditorului iniţial înainte de acceptare.

Este menținută aceeaşi soluţie şi pentru ipoteza cesiunii sau ipotecii neacceptate, 
şi efectele pe care le produce asupra posibilității compensația în dreptul românesc.

Concluzii

Observând scurtele precizări făcute asupra dispozițiilor conținute în noul Cod 
Civil în materia compensaţiei, se poate constata cu ușurință faptul că reglementarea 
propusă este departe de a acoperi toate aspectele, care de altfel au fost semnalate 
pe parcursul prezentului studiu, cu privire la modalitatea ambiguă de reglementare 
a tuturor aspectelor ce decurg din aplicarea acestei instituţii. Atât doctrina cât şi 
practica judiciară au semnalat o serie de lacune ale legii cu privire atât la precizarea 
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condiţiilor de declanșare a mecanismului compensatoriu, cât şi cu privire la efectele 
acestuia atât faţă de părţi cât şi faţă de terţi.

S-a semnalat de asemenea nevoia de a crea un mecanism mai clar pentru 
protecţia intereselor terţilor, care pot fi  prejudiciați de invocarea compensaţiei, 
instituţie care creează un regim preferențial între creditori. De aceea sistemul german 
a şi precizat că această instituţie sub aspectul naturii juridice constituie o veritabilă 
garanţie recunoscută creditorilor reciproci.

Noua reglementare constă într-o reformulare parţială a unor dispoziţii din 
Codul civil, lăsând nereglementate aspecte esenţiale ale acestei instituţii.

Apreciem că, dimpotrivă, faţă de amploarea pe care aplicarea acestei instituţii 
a dobândit-o în ultimii anii, nu numai în domeniul dreptului civil, ci şi în alte ramuri 
de drept, se impune regândirea întregii maniere de reglementare, pentru a conferi 
compensaţiei un cadru de reglementare riguros şi adaptat noii realități economico-
sociale din România.

Bibliografi e

1. Alexandresco D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român 
în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine, vol. V, X, 
1928.

2. Anghel I. M., Deak Fr., Popa M. F., Răspunderea civilă, Ed. Ştiinţifi că, 
Bucureşti, 1970.

3. Angheni S., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Oscar Print, 
1995.

4. Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, Paris, ed. a V-a, vol. VI.
5. Bîrsan C., Efecte juridice ale bunei-credinţe în materia obligaţiilor, Analele 

Universităţii din Bucureşti, 1972, nr. 1.
6. Bălănescu R., Băicoianu Al., Drept civil român, vol. II, Bucureşti, 1943.
7. Beleiu Gh., Drept civil. Teoria generală a dreptului civil, Tipografi a 

Universităţii din Bucureşti, 1980.
8. Dogaru I., Valenţele juridice ale voinţei, Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1966.
9. Dogaru I., Popescu R.T., Mocanu C., Rusu M., Principii şi instituţii în 

dreptul comerţului internaţional, Scrisul Românesc, Craiova, 1980.
10. Dogaru I., Contractul, consideraţii teoretice şi practice, Ed. Scrisul 

Românesc, Craiova, 1983.
11. Dogaru I., Elemente de drept civil. Partea generală, Partea a II-a, 

Reprografi a Universităţii din Craiova, 1971.
12. Dogaru I., Elementele de drept obligațional, Partea a III-a, Reprografi a 

Universităţii din Craiova, 1971.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014116

UNIVERS JURIDIC

13. Dogaru I., Elemente de teorie generală a dreptului, Ed. Oltenia, Craiova, 
1994.

14. Dogaru I., Elementele dreptului civil, vol. I, Introducere în dreptul civil, 
Subiectele de drept civil, Casa de Editură şi Presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1993.

15. Dogaru I., Teoria generală a dreptului, Ed. Europa, Craiova, 1995.
16. Dogaru I., Drept civil român, Tratat, vol. I, Ed. Europa, Craiova, 1996.
17. Dogaru I., Sâmbrian T., Drept civil român. Tratat, vol. II, Teoria generală 

a drepturilor reale, Ed. Europa, Craiova, 1996.
18. Dogaru I. şi colectiv, Drept civil român. Tratat, vol. III, Teoria generală a 

obligaţiilor, Ed. Europa, Craiova, 1997.
19. Dogaru I., Drăghici P., Teoria generală a obligaţiilor, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 2002.
20. Daniela Ciochina, Compensația in dreptul românesc, Ed. Universul 

Juridic,Bucuresti,2011.



117UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

UNIVERS JURIDIC

Lect. univ. dr. Daniela CIOCHINA1

Abstract

Unul dintre elementele esenţiale ale actului juridic civil este 
consimțământul. Pentru a fi  valabil, acesta trebuie să îndeplinească patru 
condiţii: să fi e exteriorizat, să provină de la o persoană cu discernământ, să 
fi e exprimat cu intenția de a produce efecte juridice şi să nu fi e viciat.

Urmare a analizelor şi criticilor pe care doctrina şi jurisprudența 
le-au făcut acestui viciu de consimțământ în vechea reglementare, eroarea 
benefi ciază de un nou regim juridic. Recunoașterea erorii de drept ca viciu 
de consimțământ, în anumite împrejurări, introducerea unei noi condiţii de 
admisibilitate a acţiunii în anulare pentru eroare, respectiv caracterul ei 
scuzabil şi obligativitatea invocării acestui viciu cu respectarea bunei credințe 
sunt schimbările notabile.

Cuvinte cheie: eroarea, viciu, esenţial, act juridic, consimțământ, doctrină, 
discernământ, intenție, falsa reprezentare, bună-credință, rea-credință, contract.

Abstract

One of the essential elements of civil legal act is to consent. To be valid 
the consent, must meet four requirements: to be externalized, to come from a 
person with judgement, to be expressed with the intent to produce legal effects 
and not be vitiated.

Following the analyses and criticisms in the jurisprudence and the 
doctrine that they have made this vice of consent in the old regulation, the error 
features a new legal regime. Recognition of the Error  as vice of consent in 
certain circumstances, the introduction of new conditions for the admissibility 
of the action for annulment error or her character excusable and invoking the 

1 Universitatea Vreştină „Dimitrie Cantemir”, membru CSM   

EROAREA 
– VICIU DE CONSIMŢĂMÂNT

THE ERROR – DEFECT OF CONSENT



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014118

UNIVERS JURIDIC

obligation of good faith compliance with this defect are notable changes.

Keywords: error, defect, essential, legal act, consens, doctrine, discernment, 
intention, false representation, in good faith, bad faith, contract.

Prezentul material cuprinde idei refl ectate în cap. IV al lucrării Drept civil. 
Introducere in studiul dreptului, Editura Universul Juridic, Bucuresti,2012.

A. Defi niţie

Eroarea reprezintă falsa reprezentare a realității la încheierea unui act juridic 
civil. Eroarea va constitui viciu de consimțământ dacă falsa reprezentare a realității va 
cădea asupra unor elemente esențiale pentru încheierea contractului. Aceste elemente 
sunt enumerate limitativ de alin. (2) al art.1207

Partea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar 
exigențelor bunei-credințe. (art. 1212 C. civ.)

B. Clasifi care

Din dispoziţiile art. 1.207-1.211 C. civ. se deduce că eroarea este de mai multe 
feluri:

I. După gravitatea erorii şi a consecinţelor ei, aceasta poate fi :
a) eroare esenţială;
b) eroare neesenţială.
a) Eroarea este esenţială, potrivit art. 1.207 alin. (2) C. civ., în următoarele 

cazuri:
1. Când poartă asupra naturii contractului (error in negotio) sau obiectului 

contractului (error in corpore); 
În această ipoteză, una dintre parți crede că încheie un anumit contract, iar 

cealaltă parte că încheie un alt tip de contract. (D. Chirica, Tratat de drept civil. 
Contracte speciale. vol. I. Vânzarea și schimbul, Ed. C. H. Beck, București, 2008, 
p. 236)

Aceste două cazuri de eroare esenţială erau considerate în doctrină sub forma 
erorii obstacol (numită şi eroare distructivă de voinţă), care constituie cea mai gravă 
formă a erorii2, împiedicând însăşi formarea actului juridic.3  

2. Când poartă asupra identităţii obiectului prestației sau asupra unei calităţi 
a acestuia, ori asupra unei alte împrejurări considerate esenţiale de către părţi în 
absenţa căreia contractul nu s-ar fi  încheiat;
Eroarea asupra identităţii sau calităţii obiectului prestației (eror in substantiam) se referă la conduita părților, adică 
la acţiunile sau inacțiunile la care sunt obligate părţile şi care privesc, de regulă, un bun. 
2  Gheorghe Beleiu, op. cit., 1995, p. 135.
3  Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, op.cit., p. 60 . 
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Falsa reprezentare a acestei erori constă asupra obiectului material al actului 

juridic, o parte crezând că tranzacționează cu privire la un anumit bun, pe când 
cealaltă parte are în vedere cu totul alt bun A. Hurbean, op. cit., p. 87).

Aceasta eroare asupra obiectului poate să se refere si la preț, când partenerii 
contractuali vorbesc despre aceleași cifre, dar fi ecare se gândește fi e la o monedă 
diferită (lei/euro/usd), fi e la valori nominale diferite ale aceleiași monede (lei vechi/
lei noi) (I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 196) A nu se confunda o 
asemenea eroare asupra prețului, care atrage nulitatea contractului, cu eroarea asupra 
valorii, care este, in principiu, indiferentă. 

Viciu de consimțământ al erorii asupra calităţii obiectului prestației se distinge 
de viciile ascunse ale bunului care face obiectul unui contract, acestea din urmă fi ind 
defecțiunile pe care le are bunul şi care îl fac impropriu întrebuințării la care este 
destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, 
dacă le-ar fi  cunoscut, cumpărătorul nu ar fi  cumpărat sau ar fi  dat un preț mai mic. 
[art. 1.707 alin. (1) C. civ.]

Prin substanța obiectului se înțelege atât bunul considerat în materialitatea 
lui (culoare, miros, compoziție, originalitate, formă etc.), cât și conținutul prestației 
proprii, caz in care, pentru identitate de rațiune, efectele ei sunt aceleași.

Când, spre exemplu, vânzătorul înstrăinează o sculptură în credința că este 
copia unei opere celebre și, în realitate, sculptura este opera autentică, eroarea 
privește obiectul prestației proprii și ea duce la anulare, deoarece și în acest caz, 
consimțământul a fost viciat de cunoașterea inexactă a realității.

3. Când poartă asupra identităţii persoanei sau asupra unei calităţi a acesteia 
în absenţa căreia contractul nu s-ar fi  încheiat; acest caz de eroare esenţială se poate 
întâlni, mai ales, în cazul actelor juridic intuitu personae.    

Astfel, eroarea asupra persoanei se poate referi la identitatea fi zică, civilă sau 
la calităţile esenţiale stabilite după criterii obiective.4 

Pentru ca acest viciu să existe trebuie întrunite doua condiții: elementul asupra 
căruia cade falsa reprezentare trebuie să fi  fost determinant pentru încheierea actului 
civil; în cazul actelor bilaterale, multilaterale sau cu titlu oneros, este necesar ca 
cealaltă parte (cocontractantul) să fi  știut sau să fi  trebuit să știe că elementul asupra 
căruia cade falsa reprezentare este hotărâtor pentru încheierea actului juridic.(E. 
Lupan, I. Sabau-Pop, Tratat, vol. I, p. 203) 

b) Eroarea este neesențială atunci când priveşte simplele motive ale 
contractului, cu excepţia cazului în care prin voinţa părţilor asemenea motive au fost 
considerate hotărâtoare. [art. 1.207 alin. (4) C. civ.]

Face parte din această categorie eroarea de calcul reglementată de art. 1.210 
C. civ., potrivit căruia: “simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului, 
ci numai rectifi carea, afară de cazul în care, concretizându-se într-o eroare asupra 
cantității, a fost esenţială pentru încheierea contractului. Eroarea de calcul trebuie 
4  D. Cosma, op cit, p. 160.
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corectată la cererea oricăreia dintre părţi.”
II. După natura realității eronat reprezentate, distingem:
a) eroarea de fapt;
b) eroarea de drept;
a) Eroarea de fapt constă în falsa reprezentare a unei situaţii faptice la 

încheierea actului juridic civil care priveşte: obiectul actului, valoarea, persoana 
cocontractantă.

b) Eroarea de drept este falsa reprezentare la încheierea actului juridic civil, 
a existenţei sau conținutului unei norme de drept civil;5 ea constituie, potrivit art. 
1.207 alin. (3) C. civ., o eroare esenţială atunci când priveşte o normă juridică 
determinantă, potrivit voinţei părţilor, pentru încheierea contractului. 

Eroarea de drept nu poate fi  invocată în cazul dispozițiilor legale accesibile şi 
previzibile. [art. 1.208 alin. (2) C. civ.] 

Dispoziţiile privitoare la eroare se aplică în mod corespunzător şi în cazul erorii 
de comunicare sau de transmitere, atunci când eroarea poartă asupra declarației de 
voinţă ori când declarația a fost transmisă inexact prin intermediul unei alte persoane 
sau prin mijloace de comunicare la distanţă.(art. 1.211 C. civ.)

C. Condiţiile cerute erorii pentru a fi  viciu de consimțământ

Pentru ca eroarea să fi e viciu de consimțământ trebuie întrunite cumulativ 
următoarele condiţii:

- elementul asupra căreia cade falsa reprezentare să fi  fost esenţial, determinant 
pentru încheierea actului, în sensul că, dacă ar fi  fost cunoscută realitatea, actul 
nu s-ar fi  încheiat; în dreptul civil este admisă numai eroarea scuzabilă, această 
concluzie rezultând din art. 1.208 C. civ., intitulat “ Eroarea nescuzabilă”, conform 
căruia contractul nu poate fi  anulat dacă faptul asupra căruia a purtat eroarea putea 
fi , după împrejurări, cunoscut cu diligenţe rezonabile; eroarea de drept nu poate fi  
invocată în cazul dispozițiilor legale accesibile şi previzibile.

- în cazul actelor bilaterale cu titlu oneros este necesar ca co-contractantul să 
fi  ştiut sau să fi  trebuit să ştie că elementul asupra căruia cade falsa reprezentare este 
esenţial, determinant pentru încheierea actului juridic civil; această condiţie se cere 
a fi  îndeplinită cu scopul asigurării stabilităţii şi certitudinii operaţiunilor juridice din 
circuitul civil.

În actele unilaterale cu titlu oneros nu se impune această condiţie deoarece 
lipsește „cocontractantul” sau „cealaltă parte”.

În cazul actelor bilaterale, nu este necesar ca fi ecare parte să se găsească 
în eroare pentru a ne afl a în prezenţa viciului de consimțământ, care să atragă 
anulabilitatea actului juridic civil; dacă totuşi fi ecare parte a fost în eroare atunci, 
fi ecare,  separat, poate cere anularea actului pentru eroarea căreia îi este victimă.
5  Gheorghe Beleiu, op. cit., 1995, p. 136.
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D. Proba erorii - viciu de consimțământ

Eroarea – viciu de consimţământ poate fi  dovedită prin orice mijloc de probă. 
Sarcina probei revine persoanei care pretinde că a fost în eroare la încheierea 

actului juridic.
 
E. Sancţiunea erorii - viciu de consimţământ

Putem spune că, în general, eroarea este un viciu când partea care a comis-o 
n-ar fi  făcut actul juridic, dacă eroarea n-ar fi  existat, ci, dimpotrivă, nu este un viciu. 

Când partea ar fi  făcut actul chiar dacă n-ar fi  fost indusă în eroare. 6
Potrivit art. 1.207 alin. (1) C. civ., partea care, la momentul încheierii 

contractului, se afl a într-o eroare esenţială poate cere anularea acestuia, dacă cealaltă 
parte știa sau, după caz, trebuia să știe că faptul asupra căruia a purtat eroarea era 
esenţial pentru încheierea contractului.

Însă anularea nu intervine întotdeauna. Astfel, nu atrage anularea contractului 
eroarea asumată, şi anume eroarea care poartă asupra unui element cu privire la care 
riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă sau, după împrejurări, trebuia să 
fi e asumat de acesta. ( art. 1.209 C. civ.) 

De asemenea, părţile au posibilitatea să adapteze contractul, adică să-l execute 
aşa cum a fost înţeles de partea afl ată în eroare. Conform art. 1.213 C. civ., dacă o 
parte este îndreptățită să invoce anulabilitatea contractului pentru eroare, dar cealaltă 
parte declară că doreşte să execute ori execută contractul aşa cum acesta fusese 
înţeles de partea îndreptățită să invoce anulabilitatea, contractul se consideră că a 
fost încheiat aşa cum l-a înţeles această din urmă parte.

În acest caz, după ce a fost informată asupra felului în care partea îndreptățită 
să invoce anulabilitatea a înţeles contractul şi înainte ca aceasta să fi  obţinut anularea, 
cealaltă parte trebuie, în termen de cel mult 3 luni de la data când a fost notifi cată ori 
de la data când i s-a comunicat cererea de chemare în judecată, să declare că este de 
acord cu executarea sau să execute fără întârziere contractul, astfel cum a fost înţeles 
de partea afl ată în eroare.

Dacă declarația a fost făcută şi comunicată pârții afl ate în eroare în acest termen, 
sau contractul a fost executat, dreptul de a obţine anularea este stins şi notifi carea este 
considerată lipsită de efecte.

6  Mihaela Cristina Paul (Modrea), art. cit, p. 392.
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Lector univ. dr. Daniela CIOCHINA1

Abstract

In noul cod civil, legiuitorul nu arată care sunt motivele temeinice de 
repunere în termenul de prescripție. Aprecierea, de către organele de jurisdicție, 
a împrejurărilor care ar putea fi  reținute drept temei pentru repunerea in 
termen, implică o analiză adâncită și o cântărire atentă a faptelor, în lipsa 
cărora hotarul dintre cauzele temeinic justifi cate și cele care nu se bucură de o 
asemenea justifi care ar putea fi  uşor depășit și ar duce la soluții și la motivări 
diferite, în cazuri asemănătoare.

Cuvinte cheie: prescripție, motive temeinice, organul jurisdicțional, apreciere, 
împlinirea termenului, repunere în termen, dreptul la acțiune.

Abstract

In the new civil code the legislator does not show the reasonable 
grounds for reinstatement the prescription period. Findings by courts or 
tribunals of the circumstances that could be retained as a basis for extending 
the prescription term implies a deepened analysis and a careful weighing of 
the facts, without which the border between duly justifi ed cases and those that 
do not enjoy such justifi cation could be easily overcome and lead to solutions 
and different resolutions in similar cases.

Keywords: prescription, good reasons, the judicial authority, appreciation, the 
deadline, reinstatement period, the right of action.

Prezentul material cuprinde idei refl ectate în cap. V. din lucrarea: Drept 
civil. Introducere în dreptul civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București, membru în Consiliul Superior al Magistraturii

REPUNEREA ÎN TERMENUL 
DE PRESCRIPŢIE

REINSTATEMENT THE PRESCRIPTION PERIOD
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Defi niţie. Reglementare 

Repunerea în termen este instituția care îngăduie instanței judecătorești sau 
organului arbitral ca, în cazul în care constată ca fi ind temeinic justifi cate cauzele 
pentru care termenul de prescripție a fost depașit, să dispună judecarea sau rezolvarea 
acțiunii. Aşadar, în cazul repunerii în termen organul de jurisdicție este îndreptăţit 
să considere că termenul de prescripție nu a fost încă împlinit. (T. Ionașcu, E. A. 
Barasch ș.a., op.cit., p. 486)

Putem defi ni repunerea în termenul de prescripție ca fi ind acel benefi ciu 
acordat de lege titularului dreptului la acţiune, care din motive temeinice nu a putut 
formula acţiunea în justiţie înăuntrul termenului de prescripție, astfel că organul 
jurisdicțional este îndreptăţit să soluționeze, în fond, cererea de chemare în judecată, 
deşi a fost introdusă după împlinirea termenului de prescripție.2

Instituția repuneri în termenul de prescripție este o instituţie juridică 
consacrată, cu caracter general, în art. 2.522 C. civ.: „Cel care, din motive temeinice, 
nu şi-a exercitat în termen dreptul la acţiune supus prescripției poate cere organului 
de jurisdicție competent repunerea în termen şi judecarea cauzei.”

In cazul întreruperi sau suspendări prescripției, legiuitorul prevede expres și 
limitativ cazurile in care acestea intervin. La repunerea în termen, legea nu prevede 
astfel de situații, lăsând la aprecierea organului de justiție să o acorde, atunci când 
apreciază că există motive temeinice și justifi cate.

Reglementări cu caracter special întâlnim în:
- art. 13 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată3, cu modifi cările 

şi completările ulterioare, potrivit cărora „Calitatea de moștenitor se stabileşte pe 
baza certifi catului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești defi nitive ori, în lipsa 
acestora, prin probe din care rezultă acceptarea moștenirii. Moștenitorii care nu-şi 
pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt 
socotiți repuși de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din 
terenurile ce au aparținut autorului lor.” 

- art. 5 alin. (4) din Legea nr. 112 / 19954 pentru reglementarea situaţiei juridice 
a unor imobile cu destinaţie de locuință trecute în proprietatea statului, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, prevede :”Moștenitorii, în sensul prezentei legi, sunt 
socotiți de drept acceptanții succesiuni de la data depunerii cererii prevăzute la art. 
14”; este vorba despre cererea pentru restituirea în natură a apartamentelor, sau, după 
caz, pentru acordarea de despăgubiri.

2  Gheorghe Beleiu, op. cit., p. 241.
3  Republicată în M. Of. nr. 1din 5 ianuarie 1998;
4  Publicată în M. Of. nr. 279 din 29 noiembrie 1995.
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Domeniul repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Cauzele de repunere în termen nu sunt enumerate cu titlu limitativ, de lege, 
organul de jurisdicție putând considera „cauză de repunere în termen”, orice cauză 
“temeinic justifi cată”. Organul de jurisdicție apreciază, de la caz la caz, temeinicia 
motivelor. 

În teoria şi practica judiciară, s-a ajuns şi s-a relevat într-un consens unanim 
că, prin cauze temeinic justifi cate, trebuie să se înțeleagă numai acele împrejurări 
de fapt, care, fără a avea gravitatea forţei majore şi fără a implica culpa proprie, 
l-au împiedicat pe titularul dreptului să sesizeze instanţei cu pretenția sa în termenul 
prevăzut de lege.

În practica judiciară, au fost considerate cauze care justifi că repunerea în 
termen:

- existenţa unor împrejurări speciale în care s-a găsit moștenitorul, care l-au 
împiedicat să afl e despre deschiderea unei moșteniri la care era chemat;

- executarea unei pedepse privative de libertate, care nu a permis darea unui 
mandat pentru întreruperea prescripției (în prezent, soluția e greu de admis faţă de 
garanțiile procesual-penale);

- cunoașterea unor fapte, stabilite de organele de urmărire penală, numai după 
împlinirea termenului de prescripție;

- spitalizarea îndelungată ori repetată;
- părăsirea minorului.
Au fost apreciate drept cauze care nu justifi că repunerea în termen:
- eroarea de drept, invocată de titularul dreptului la acţiune;
- absenţa ori aglomerarea cu probleme a conducătorului persoanei juridice sau 

juristului acesteia5;
- depășirea culpabilă a termenului de acceptare a moștenirii.6

Termenul de repunere în termenul de prescripție extinctivă

Repunerea în termen nu poate fi  invocată din ofi ciu, ci numai dacă a fost 
invocată de partea interesată.

Totodată, potrivit art. 2.522 alin. (2) C. civ. „Repunerea în termen nu poate 
fi  dispusă decât dacă partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea 
unui termen de 30 de zile, socotit din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască 
încetarea motivelor care au justifi cat depășirea termenului de prescripție.”

Textul acestui articol stabileşte două aspecte ale termenului în care poate fi  
cerută repunerea în termenul de prescripție:
5  Pentru trimiteri bibliografice, la jurisprudenţă a se vedea: P. M. Cosmovici, Tratat de drept civil, 1989, p. 347 – 
348; I. Deleanu, Repunerea în termen în condiţiile art. 19 din Decretul nr. 167 / 1958, în R.R.D. nr. 9 – 12. p. 34 – 35, 
Ghe. Beleiu, Drept civil. Teoria generală, 1987, p. 340.
6  Ibidem.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014128

UNIVERS JURIDIC
1) durata lui, care este de 30 de zile;
2) începutul acestui termen, care este marcat de data la care titularul dreptului 

subiectiv a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea cauzei care justifi că depășirea 
termenului de prescripție.

Se pune întrebarea: care este natura termenului de 30 de zile? 
Unii autori consideră că ar fi  un termen de decădere; majoritatea autorilor 

consideră însă că este un termen de prescripție extinctivă.
Acest termen priveşte, în egală măsură, atât cererea de repunere în termen, 

cât şi introducerea cererii de chemare în judecată privind valorifi carea dreptului 
subiectiv. 

Dacă, în reglementarea anterioară, legea impunea formularea cererii de 
repunere în termen de o lună de la data încetării cauzei care o justifi ca, în noua 
reglementare, în termenul de 30 de zile prevăzut de al. (2) al art. 2522, partea trebuia 
să-și exercite dreptul la acțiune, nu neapărat să solicite și repunerea în termen, aceasta 
putând fi  făcută și ulterior, în tot cursul judecății. 

Efectul repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Datorită repunerii în termen, prescripția extinctivă este considerată ca fi ind 
neîmplinită, deşi termenul de prescripție a expirat.

Prin repunerea în termenul de prescripție extinctivă, efectul extinctiv al 
prescripției este anihilat, organul de jurisdicție având astfel posibilitatea să treacă la 
soluţionarea pricinii pe fond.

În ceea ce priveşte modul de operare, repunerea în termen presupune 
pronunțarea unui hotărâri judecătorești, de către instanţa de judecată competentă, 
care trebuie să fi e motivată, pentru a putea fi  verifi cată temeinicia sa.
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Drd. Monica Diana STANCIU1

Rezumat 

Articolul prezintă câteva considerații asupra limbajului juridic, 
pornind de la un exemplu concret din Acordul european privind transportul 
internațional rutier al mărfurilor periculoase – ADR. Scopul lucrării este, pe 
de o parte, de a prezenta un posibil proiect de amendament la una dintre 
dispozițiile acordului și de a propune comunității juridice noțiuni, perspective 
științifi ce care vin dinspre domeniul științelor limbii, dar care se pot dovedi 
utile instrumente de lucru pentru jurist. 

Cuvinte cheie: Acord internațional, ADR, limbaj specializat, terminologie, 
termen, concept

1 Doctorand în cadrul Școlii Doctorale în domeniul Drept a Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, București
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Abstract 

The article presents some thoughts on legal language, originating from a 
practical example in the European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road – ADR. The aim of the paper is to present a possible 
project of amendment to one of the dispositions of the agreement and, also, to propose 
to the legal comunity new scientifi c perspectives originating in the fi eld of language 
sciences, but which could prove to be useful working tools for the lawyer. 

Key words: international agreement, ADR, specialised language, terminology, 
term, concept. 

Introducere

„Scopul normelor tehnice este de a se obţine, cu minim de efort, maximum 
de rezultat. Ele se formează ca urmare a dezvoltării cunoştinţelor tehnice şi a 
deprinderilor practice, ajutând oamenii să obţină – cât mai repede şi mai economicos 
– rezultatul urmărit. (…) Normele de drept, consacrând o serie de categorii de 
norme tehnice, concură la dezvoltarea producţiei în diferitele ei domenii (industrie, 
agricultură, transport etc.), la procesul tehnic în general.”2   

Acordurile tehnice specializate, precum Acordul european privind transportul 
internațional rutier al mărfurilor periculoase – ADR, conţin norme tehnice aplicabile 
unui public al cărui nivel de specializare diferă. Textul  juridic include elemente 
provenite din mai multe domenii ştiinţifi ce, iar terminologia specifi că acestor domenii 
trebuie armonizată pentru a facilita aplicarea reglementării şi a permite progresul 
tehnic. 

„Termenii de specialitate sunt cuvinte caracteristice unor domenii restrânse 
de activitate sau unor discipline ştiinţifi ce, unui sector economic sau administrativ, 
unor instituţii, unei ramuri tehnice sau unei profesiuni. Pentru fi ecare dintre aceste 
domenii se formează o terminologie specială, care se prezintă ca un sistem stabil de 
cuvinte monosemantice. Polisemia este difi cilă sau improprie când comunicarea cere 
exactitate şi precizie.”3

Activitatea de interpretare, amendare, modifi care şi armonizare a dispoziţiilor 
deja existente în acordurile modale privind transportul mărfurilor periculoase, precum 
şi proiectele de amendamente noi propuse spre negociere permit o treptată adaptare 
a dispoziţiilor respective la progresul tehnico-ştiinţifi c, constituind, în acelaşi timp, 
<?>  Doctorand în cadrul Școlii Doctorale în domeniul Drept a Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, București
3  Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura română şi modele culturale europene: cerceta-
re, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanţare nr. 
POSDRU/159/1.5/S/136077
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un feed-back al activităţii practice, precum şi alinierea dispoziţiilor reglementărilor 
respective. 

Noţiuni referitoare la terminologie

Teoria generală a terminologiei este o disciplină ştiinţifi că care a fost dezvoltată 
plecând de la practică pentru scopuri practice4. 

Activitatea terminologică este multidisciplinară şi se constituie prin contribuţia 
mai multor discipline (spre ex.: logica, epistemologia, fi lozofi a ştiinţei, lingvistica, 
studiile privind traducerile, ştiinţa informaţiei şi ştiinţele cognitive) în vederea 
studierii conceptelor şi reprezentărilor acestora în limbajul specializat şi limbajul 
comun. Aceasta combină elemente din multe abordări teoretice care se referă la 
descrierea, ordonarea şi transferul de cunoştinţe5. Conceptul de terminologie este 
folosit adesea cu sensuri interdependente, între care nu există graniţe bine defi nite. 

În limba română actuală, „vocabularul juridic reprezintă un ansamblu 
organizat de termeni, caracterizat din punct de vedere statistic prin bogăţie mică şi 
concentraţie mare.”6 O serie de organisme internaţionale s-au implicat în realizarea 
de terminologii pentru a facilita elaborarea şi difuzarea propriilor norme. 

Nici legiuitorul român nu este străin de preocuparea pentru coerenţa 
terminologică, aşa cum reiese din art. 8 al Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative: „Textul legislativ trebuie să 
fi e formulat clar, fl uent şi inteligibil, fără difi cultăţi sintactice şi pasaje obscure sau 
echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării 
nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.”

În cazul Acordului European privind transportul internaţional rutier de mărfuri 
periculoase (ADR), terminologia specifi că se dezvoltă ca variantă a vocabularului 
juridic la intersecţia cu variate discipline ştiinţifi ce – chimie, fi zică, matematică, 
construcţia de maşini etc. Fiecare dintre ramurile acestor ştiinţe au preluat termeni 
din limbajul comun sau au creat termeni noi în activitatea curentă, pe care i-au 
specializat în scopul realizării unui maximum de conţinut cu minimum de resurse. 

Raportul termen-concept 

Considerăm că sunt necesare câteva precizări cu privire la raportul termen-
concept, raport care individualizează terminologia în raport cu alte discipline 
ştiinţifi ce. 

„Termenul este un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat, 
4  Momcilo Luburici, Teoria generală a dreptului, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2005, p. 44.
5  Iulian Ghiţă, Sinteze şi exerciţii lexicale, lingvistice şi stilistice, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 
1995, p. 19.
6  Helmut Felber, Terminology Manual, General Information Programme and UNISIST, UNESCO, INFOTERM, 
Paris, 1984, p. 97
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reprezentând denumirea cunoştinţelor din acest domeniu. Termenii sunt unităţi ale 
cunoaşterii cu un conţinut stabil. Termenul este un semn lingvistic alcătuit după 
formula: 

)_(
)_

)(
)(

notionalcontinutSemnificat
externãt(formaSemnifican

notiuneN
)D(denumireTermenT  .”7

Termenii apar prin aplicarea unei denumiri unui anumit concept şi printr-o 
procedură de lexicalizare naturală sau artifi cială şi au un caracter convenţional.  
Convenţia în cadrul căreia apar termenii potenţează caracterul arbitrar al semnului 
lingvistic, căci, adesea, termenul e asociat unui concept prin convenţie, fi ind defi nit 
astfel încât să refl ecte conceptul. 

Sfera conceptelor este independentă de sfera termenilor. În timp ce 
terminologii vorbesc despre concepte, lingviştii vorbesc despre înţelesul cuvintelor. 
În terminologie, o actualizare a denumirii constă dintr-un termen care este atribuit 
unui concept. 

Conceptul este înţelesul unui termen. Conţinutul comunicării în limbaj 
specializat este determinat de către concepte. Conceptul individual trebuie să fi e 
văzut în legătură cu conceptele conexe ale sistemului. 

„Defi niţia termenului antrenează obiectiv relaţia dintre acesta şi cuvânt-
concept-obiect. (...) Termenul este, în primul rând, o componentă a disciplinei 
căreia îi aparţine şi abia apoi a limbii în general. Raportul dintre cuvânt şi termen 
se poate preciza astfel: un cuvânt devine un termen când i se atribuie o semnifi caţie 
independentă de variaţiile induse de accepţii şi de utilizările în context.”8 

Orice defi niţie delimitează conceptul defi nit de conceptele sale învecinate. 
Defi niţia unui concept trebuie să fi e atât de concisă cât este posibil. 

„Defi niţia reprezintă cea mai importantă modalitate de asigurare a preciziei 
termenilor specializaţi (îndeosebi a celor proveniţi din vocabularul general).”9

Termenul şi conceptul se asociază în mod deliberat. Arbitrariul semnului 
lingvistic, la care ne refeream anterior, este potenţat în sensul că, spre deosebire de 
raportul cuvânt semnifi cant – concept exprimat/semnifi cat din limbajul comun, unde 
legătura dintre cele două este stabilită în timp, prin uz, în cazul termenilor dintr-
un anumit domeniu specializat, relaţia termen-concept se stabileşte prin convenţie, 
iar uzul nu presupune o utilizare generală, realizată timp îndelungat. În acest sens, 
lucrările terminologice vor constitui, întotdeauna, texte în care se realizează cu 
preponderenţă funcţia metalingvistică despre care vorbea Jakobson10.  
7  A se vedea, în acest sens, ISO 704:2009 (E) - Therminology work – Principles and methods, p. v. 
8  Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Semiotica discursului juridic, ediţia a II-a, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 
111.
9  Coord. A. Bidu-Vrănceanu, Lexic comun, lexic specializat, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2000, p.66.
10  Limbajele specializate sau terminologiile sunt diversificate, individuale, relativ independente. (...) Studiul lor 
impune, deci, o abordare specială, proprie fiecărei terminologii, care îşi identifică, în primul rând, trăsăturile defini-
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Semnifi caţia unor termeni pentru ADR

Nevoia de clarifi care și fi xare a conceptelor cu care operează textele juridice 
poate fi  ilustrată foarte elocvent în cazul ADR, printr-o prezentare a percepției asupra 
activității economice reglementate.

În textul Acordului propriu-zis, la art. 1, lit. c, se realizează o defi nire a 
„transportului internațional” ca „orice transport efectuat pe teritoriul a cel puţin două 
Părţi contractante, prin intermediul vehiculelor defi nite la punctul (a) de mai sus”.

Defi niția inițială inclusă în acord este tributară unei concepții juridice 
tradiționale asupra activității de transport, în care suveranitatea asupra teritoriului 
străbătut impune califi carea acestui transport ca fi ind unul internațional.  

Cu toate acestea, amplifi carea comerţului a determinat, treptat, necesitatea 
introducerii unei defi niţii mai ample în secţiunea 1.2.1 Defi niţii a ADR, care să 
delimiteze activitatea de transport în raport cu celelalte activităţi care îl preced sau 
urmează în lanţul economic şi să includă în câmpul conceptual al transportului 
perioadele în care vehiculul nu se afl ă în mişcare:

„”Transport” înseamnă schimbarea locului mărfurilor periculoase inclusiv 
opririle impuse de condiţiile de transport şi timpul în care mărfurile periculoase se 
afl ă în vehicule, cisterne şi containere datorită condiţiilor de trafi c, înainte, în timpul 
şi după schimbarea locului. 

Prezenta defi niţie înglobează, deasemenea, timpul afectat depozitării 
intermediare, cu scopul schimbării modului sau mijlocului de transport (transbordarea). 
Aceasta se aplică cu condiţia ca documentele de transport prezentate la cerere să 
indice locul de expediţie şi locul de destinaţie, precum şi că cisternele şi coletele nu 
au fost deschise în timpul depozitării intermediare, cu excepţia controalelor efectuate 
de autorităţile competente;”11

Defi niția specifi că, introdusă în textul acordului, acoperă inclusiv transbordarea 
sau depozitarea intermediară, activități care nu sunt în mod obișnuit percepute ca 
făcând parte din transport. Celelate condiții care trebuie îndeplinite pentru a ne 
afl a în prezența unui transport de mărfuri periculoase sunt, pe de o parte, prezența 
documentelor de transport și, pe de altă parte, interdicția de a deschide cisternele și 
coletele în timpul depozitării intermediare. 

„Noile realități apar în domeniul limbii cu propriile norme. Din acest motiv, 
este difi cil să se traseze o linie de demarcație fermă între istoria cuvintelor și istoria 
obiectelor, noțiunilor pe care le desemnează cuvintele”12, dar „aplicând principiile 
analizei semice la studierea vocabularelor specializate se constată că terminologiile 

torii. Găsirea unor caracteristici comune, stabilirea unui lexic specializat interferent sunt probleme de mare interes 
pentru limbile moderne în faza actuală. (Coord. A. Bidu-Vrănceanu – Lexic comun, lexic specializat, Ed. Universi-
tăţii din Bucureşti, 2000, p.10).
11  Coord. A. Bidu-Vrănceanu, op.cit., p. 67.
12  Adriana Stoichiţoiu-Ichim, op.cit., p. 123 .
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reprezintă (sub)ansambluri, în cadrul cărora termenul tehnic îşi precizează sensul 
prin raportare la alţi membri ai aceleiaşi familii lexicale şi prin inserare în combinaţii 
sintagmatice specifi ce”13.

Spre exemplu, printre amendamentele care au intrat în vigoare la data de 
1 ianuarie 2011, se introduce o defi niție, care are ca sursă Ageția Internațională 
pentru Energie Atomică - AIEA, după cum urmează: „„Prin care sau în care”, 
pentru transportul substanţelor din Clasa 7, înseamnă ţările prin care sau în care 
este transportată o încărcătură excluzându-se în mod expres ţările ale căror spaţii 
aeriene sunt traversate de încărcătură, cu condiţia să nu fi e prevăzută nicio escală în 
acea ţară.”14 Termenul ales nu este însă extrem de sugestiv, din punctul de vedere al 
nespecialistului în Clasa 7, dar e un bun exemplu care dovedeşte predilecţia pentru 
compunerea sintagmatică a limbajului juridic şi, mai ales, a faptului că „sub infl uenţa 
factorilor extralingvistici, terminologiile cunosc un ritm mai rapid de transformare 
faţă de lexicul general. (...) Specializarea accentuată a vocabularului juridic şi 
îndepărtarea sa de vocabularul general duc la considerarea limbajului juridic ca un 
jargon profesional, greu de înţeles în afara grupului de specialişti.”15

De lege ferenda, defi niţia „Prin care sau în care” ar trebui modifi cată pentru 
că, totuşi, termenul care se doreşte a se specializa nu are acurateţea necesară pentru 
a facilita actualizarea expresiei acesteia în discurs şi înţelegerea sa fără difi cultăţi. 
Practic, se încalcă principiul economiei de limbaj care trebuie să guverneze 
terminologia. 

Concluzii

Printre cerinţele fundamentale ale limbajului juridic se afl ă tehnicitatea şi 
accesibilitatea acestuia. Astfel, în vocabularul juridic vor apărea trei straturi distincte: 
termeni juridici strict specializaţi, termeni „tehnici” preluaţi din alte terminologii și 
cuvinte din vocabularul general utilizate cu accepţie juridică. 

Menţionăm însă că „numărul termenilor tehnici este cu atât mai mare cu cât 
domeniul de drept este mai restrâns (de exemplu: drept internaţional, drept maritim, 
drept aerian etc.). Utilizarea unei terminologii tehnice adecvate reprezintă în aceste 
cazuri condiţia aplicării corecte a legii16”. 

Utilizarea cuvintelor din vocabularul general ca termeni juridici trebuie 
analizată din perspectiva celor două tendinţe contradictorii care caracterizează 
13  Roman Jakobson (1896-1982) – lingvist şi teroretician al literaturii de origine rusă, a realizat o descriere a lim-
bajului în ceea ce priveşte factorii comunicării (emiţătorul, destinatarul, referentul comunicării (contextul), codul 
(limba), contactul psiho-fizic (direct sau mediat) şi mesajul) şi funcţiile corespunzătoarea acestora. 
14  Acord european privind transportul rutier internaţional european privind transportul rutier internaţional de 
mărfuri periculoase (ADR), 2013, vol. I, p. 28, http://www.arr.ro/files/transport/transport%20marfa/ADR2013/
ADR%202013%20RO%20-%20VOL%20I.pdf 
15  Mirela Copcă, Creation lexicale dans la presse écrite de Roumanie realisee par derivation avec les affixes, în 
Revista Univers Strategic, nr. 2(18)/2014, p. 321
16  A. Stoichiţoiu-Ichim, op.cit., p. 111.
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discursul juridic: nevoia de precizie şi cea de supleţe în exprimarea normei. 
Polisemia cuvintelor din vocabularul general vine în contradicţie cu cerinţa 

exprimării clare şi precise a conceptelor juridice. De aceea, una dintre problemele 
centrale în tehnica legislativă este asigurarea unei accepţiuni tehnice riguroase 
acestor termeni, prin utilizarea lor în contexte juridice. 

Cunoaşterea şi utilizarea corectă a terminologiei specializate reprezintă un 
element esenţial în negocierile de amendare şi armonizare a reglementărilor privind 
transportul mărfurilor periculoase. 
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THE INTEGRATION OF STRATEGIC 
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IN THE ROMANIAN DOCTRINAL BODY 
AND INSTITUTIONS
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Rezumat 

Comunicarea strategică, un concept nou, importat de NATO din 
vocabularul instituţional al SUA, urmăreşte, în principal, asigurarea coerenţei 
comunicării la nivel politico-militar și strategic, pentru a spori efi cienţa 
acţiunilor de infl uenţare a percepţiilor şi comportamentului publicului-ţintă. 
Prezentul articol conţine o analiză a modului în care documentele de referinţă 
în domeniul securităţii şi apărării din România se raportează la comunicare, 
parte a elementului informaţional al puterii naţionale. În acest context, 
am arătat ce bariere trebuie depăşite în vederea integrării conceptului în 
strategiile şi doctrinele româneşti, dar şi ce benefi cii ar putea avea România 
prin folosirea comunicării strategice ca armă strategică în eforturile de 
promovare a intereselor naţionale.  

Cuvinte-cheie: comunicare strategică, informare publică, operaţii psihologice, 
operaţii informaţionale

Abstract 

Strategic communication, a new concept imported by NATO from 
the institutional vocabulary used by the US, aimed primarily at insuring 

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
2 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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the coherence of communication, at a strategic politico-military level, at 
enhancing the effectiveness of actions meant to infl uence the perceptions and 
behavior of the target audience. This article contains an analysis of the manner 
in which reference documents in the fi eld of security and defense in Romania 
are viewing communication as a part of the informational element of national 
power. In this context, we have shown which barriers must be overcome in 
order to integrate the concept into Romanian strategies and doctrines, and 
the benefi ts that Romania might have by using strategic communication as a 
strategic weapon in its efforts to promote its national interests. 

Keywords: strategic communication, public affairs, public diplomacy, 
psychological operations, information operations 

Delimitări conceptuale

Cu toate că termenul de “comunicare strategică” este oarecum nou în 
vocabularul instituţional, experiențele din spatele conceptului nu sunt noi. 

Comunicarea strategică este un element al puterii naţionale care înglobează activităţi 
de informaţii deschise, succesul acesteia fi ind determinat de adevăr şi credibilitate. 
Credibilitatea este afectată, de exemplu, atunci când există neconcordanţe între 
cuvinte şi fapte, când sunt diseminate mesaje inconsistente sau contradictorii, dar şi 
când activităţile de informaţii deschise sunt percepute ca fi ind fi nanţate şi planifi cate 
de către serviciile secrete. 

Este de notorietate faptul că, în 1970, Central Intelligence Agency a renunţat, 
în urma unor aprinse dezbateri publice, la fi nanţarea Radio Free Europe şi Radio 
Liberty (după ce radiourile fuseseră fi nanţate de CIA timp de 20 de ani). Aceleași 
controverse şi cu aceleași rezultate s-au consumat în 1980, cu privire la fi nanţarea 
de către CIA, în timpul Războiului Rece, a unor organizaţii neguvernamentale (vezi 
AFL-CIO şi National Student Association). Pe acelaşi palier se înscriu şi tensiunile 
dintre informarea publică/afacerile publice şi operaţiile informaţionale din armata 
americană, tensiuni care au culminat cu desfi inţarea, în 2002, a Biroului de Infl uenţare 
Strategică (OSI) din cadrul Departamentului de Apărare al SUA, după dezbateri în 
mass-media pe seama credibilităţii mesajelor difuzate. Şi în prezent se depun eforturi 
de clarifi care a relaţiilor dintre informarea publică, diplomaţia publică, operaţiile 
psihologice şi operaţiile informaţionale militare acoperite, însă există situaţii în care 
este extrem de difi cil să trasezi o linie de demarcaţie între cele patru domenii.   

Datorită naturii fl exibile şi adaptative a comunicării strategice, în documentele 
ofi ciale există mai multe defi niţii ale acestui concept. Referindu-se la comunicarea 
strategică, Steve Tatham spunea că aceasta constă dintr-o “serie sistematică de 
activităţi susţinute şi coerente, conduse la nivel strategic, operaţional şi tactic, care 
permite înţelegerea audienţelor şi identifi că o cale de a promova şi susţine anumite 
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tipuri de comportament”3. În viziunea lui Christopher Paul, comunicarea strategică 
este o funcţie suport pentru strategia naţională, mai degrabă decât un element al 
“acţiunilor, mesajelor, imaginilor coordonate sau a altor semnalizări ori angajamente 
ce au drept scop informarea, infuenţarea sau convingerea audienţelor selectate pentru 
a sprijini obiectivele naţionale”4. Acesta recunoaşte că există o relaţie profundă între 
strategia naţională şi comunicarea strategică, dar apreciază că relaţia are sens doar 
când există obiective naţionale clar defi nite, declinate la nivel operaţional şi tactic. 
Doar într-o asemenea situaţie se poate uşor observa care dintre obiective se pot 
realiza direct prin infl uenţă şi persuasiune, şi care au nevoie doar de acţiuni de suport 
din această categorie.

În SUA, comunicarea strategică s-a încetățenit deja în cultura militară. Raportul 
privind Comunicarea Strategică elaborat în 2009 al Departamentului Apărării al 
SUA vorbește despre faptul că sintagma ce face obiectul raportului “trebuie văzută 
ca un proces, mai degrabă decât ca un set de capabilităţi, organizaţii sau activităţi 
distincte”5. Documentul spune că, într-un sens mai larg, comunicarea strategică este 
procesul de integrare în politici, planuri şi operaţii, la toate nivelurile, a percepţiilor 
audienţei şi acţionarilor. O defi niţie mai comprehensivă a conceptului, elaborată în 
acelaşi an, tot la Departamentul Apărării, este următoarea: “Comunicarea strategică 
este alinierea mai multor linii de operaţii (de ex. a implementării politicii, afacerilor 
publice, mişcării forţei, operaţiilor informaţionale etc,) care, împreună, generează 
efecte de sprijin al obiectivelor naţionale. Comunicarea strategică înseamnă, în 
esenţă, să împărtășești sensuri (să comunici), în sprijinul obiectivelor naţionale (de 
nivel strategic). Ascultarea este la fel de importantă ca şi transmiterea, şi se aplică 
nu doar informaţiei, ci şi comunicării fi zice (acţiune care transmite semnifi caţie).”6

Conceptul a început să intre şi în cultura guvernamentală din SUA, astfel că un 
document-cadru elaborat în 2010 la Casa Albă descrie comunicarea strategică drept 
“sincronizarea cuvintelor şi faptelor noastre, împreună cu eforturile deliberate de a 
comunica şi de a relaţiona cu audienţe defi nite…”7.

În Marea Britanie, singura defi niţie a comunicării strategice publicată într-
un document ofi cial datează din 2011. Este vorba de un document al Ministerului 
Apărării, ceea ce arată clar faptul că acest concept este plasat la un nivel strategic 
departamental, la apărare, nu la nivel strategic naţional. Comunicarea strategică 
constă, conform respectivului document, în “promovarea intereselor naţionale 
folosind toate mijloacele de comunicare de la Ministerul Apărării, pentru a infl uenţa 
3  Tatham, S., Strategic Communications: A Primer, ARAG Special Series 8/28, Defence Academy of the United 
Kingdom, 2008, pag. 7.
4  Paul, C., Strategic Communication: Origins, Concepts and Current Debates, Santa Barbara, Praeger, 2011, pag. 
3.
5  US Department of Defense, Report on Strategic Communication, December 2009, Washington, DC: Department 
of Defense, 2009, pag. 1–2.
6  US Department of Defense, Strategic Communication: Joint Integrating Concept, Washington, DC: Department 
of Defense, 2009, pag. ii.
7  White House, National Framework for Strategic Communications, Washington, DC: The White House, 2010, 
pag. 2.
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atitudinile şi comportamentul oamenilor”8. Marea Britanie foloseşte o formulă 
proprie pentru coordonarea comunicării guvernamentale în suportul obiectivelor de 
politică externă, este vorba de “Noua Diplomație Publică”.

În NATO, comunicarea strategică a fost introdusă ca politică ofi cială în 
2009 şi reprezintă “folosirea coordonată şi adecvată a activităţilor şi capabilităților 
de comunicare NATO – diplomaţia publică, afacerile publice militare, operaţiile 
informaţionale şi operaţiile psihologice – în sprijinul politicilor, operaţiilor şi 
activităţilor Alianţei, pentru a promova scopurile NATO”9. NATO a recomandat 
ţărilor membre să importe comunicarea strategică în terminologia şi practica 
naţională. La 1 septembrie 2014, a fost acreditat Centrul de Excelență NATO de 
Comunicare Strategică de la Riga, iar la Summit-ul NATO din 4-5 septembrie a.c. 
din Ţara Galilor s-a vorbit despre importanţa acordată de Alianţă acestui domeniu.

Componentele comunicării strategice

Chiar dacă defi nirea comunicării strategice este un proces complicat şi 
complex, este general acceptat că există patru componente de bază ale comunicării 
strategice: informarea publică, diplomaţia publică, operaţiile psihologice şi operaţiile 
informaţionale. Aceste componente au câteva elemente comune10: în primul rând, 
acestea au drept obiectiv informarea, infl uențarea şi convingerea audiențelor naţionale 
şi a celor străine, fi e că vorbim de prieteni, adversari sau publicuri neutre; în al doilea 
rând, cele patru elemente au nevoie să fi e coordonate la nivel guvernamental; în 
al treilea rând, comunicarea strategică este dependentă ea însăşi de abilitatea de a 
comunica acţiuni către toate audienţele afectate şi interesate, complementar şi în 
sprijinul obiectivelor strategice.

Cele mai importante diferenţe între informarea publică/afacerile publice, 
diplomaţia publică şi operaţiile informaţionale militare acoperite, sub aspectul 
strategiilor informaţionale, sunt legate de audienţele-ţintă, efecte şi percepţie asupra 
adevărului. 

Referitor la audienţe, informarea publică şi diplomaţia publică vizează, în egală 
măsură, audienţe prietenoase, neutre şi ostile, pe când operaţiile psihologice şi cele 
informaţionale se adresează exclusiv audiențelor ostile. Operaţiile informaţionale 
se concentrează pe sprijinul acţiunilor militare în medii non-permisive sau semi-
permisive. Dintre cele patru domenii, tradiţional doar informarea publică se adresează 
audiențelor interne, naţionale, însă distincția dintre publicul intern şi cel internaţional 
nu mai este posibilă în epoca informaţională în care trăim. Este de necontestat faptul 
că audienţele naţionale consumă tot mai multe mesaje de PSYOPS şi diplomaţie 
8  Development, Concepts and Doctrine Centre, Joint Doctrine Note 1/11, ‘Strategic Communication: The Defence 
Contribution’, martie 2011, Shrivenham: DCDC, pag. 1-1.
9  NATO, NATO Strategic Communication Policy (PO(2009)0141, 29 september 2009).
10  Cornish, P., Lindley-French, J., Yorke,C., Strategic Communications and National Strategy, The Royal Institute 
of International Affairs, Chatham House, 2011
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publică, cu excepţia situaţiei în care aceste mesaje merg direct către lideri şi decidenţi. 
Se spune că informarea publică are misiunea de a informa diferite categorii de 

public, pe când diplomaţia publică, operaţiile psihologice şi operaţiile informaţionale 
au misiunea de a infl uenţa aceleași categorii de public. Efectele urmărite diferă şi 
ele, astfel că informarea publică şi diplomaţia publică urmăresc schimbarea unor 
atitudini şi comportamente, cu precădere prin explicarea unor politici, pe când 
operaţiile informaţionale militare urmăresc anihilarea, degradarea sau descurajarea . 

Operaţiile informaţionale şi cele psihologice, asemeni altor activităţi de 
informaţii conduse de alte instrumente ale puterii naţionale, se concentrează, aşa cum 
am mai remarcat, asupra audiențelor ostile. Efectele specifi ce operaţiilor şi activităţilor 
informaţionale includ degradarea, minciuna sau înșelarea adversarului, ceea ce, din 
punct de vedere al percepției asupra adevărului, lasă loc pentru jumătăţi de adevăr, 
pentru inducerea în eroare, pentru propagandă negativă. Din această perspectivă, 
există îngrijorări legate de faptul că, în procesul de comunicare strategică, mass-
media ar putea fi  manipulată prin canale de informare publică, ceea ce ar conduce la 
distrugerea credibilităţii eforturilor de comunicare şi la erodarea suportului public. 

Tocmai pentru a preîntâmpina inconvenientele amintite, comunicarea strategică 
a fost cu claritate defi nită ca reprezentând „coordonarea planifi cată în vederea 
diseminării, cu acurateţe, a informaţiilor despre un anumit stat, pentru a comunica cu 
claritate, obiectiv şi deliberat, obiectivele şi intenţiile naţionale publicului domestic 
şi celui internaţional”11. Comunicarea strategică nu reprezintă o oportunitate pentru a 
politiza anumite mesaje, pentru a determina o anumită audienţă să creadă ceva care 
nu e adevărat; în schimb, ea poate genera, în timp util, informaţii adevărate pentru 
a diminua defi citul de informare a unei anumite audienţe, ba chiar poate, în unele 
cazuri, să contracareze, prin aceleaşi mijloace, propaganda unor regimuri ostile. 
Furnizând aliaţilor sau adversarilor informaţii caracterizate de acurateţe, aceştia pot 
lua, în cunoştinţă de cauză, decizii care au legătură cu politicile şi acţiunile unui stat. 

Comunicarea strategică are misiunea de a conexa interesele şi obiectivele 
naţionale cu teme şi mesaje care vor ghida strategiile departamentale de infl uenţare 
a opiniei publice. În concluzie, audienţele comunicării strategice includ atât audienţe 
adverse sau ostile, cât şi audienţe din ţări aliate sau neutre, iar efortul întreprins 
vizează, în egală măsură, schimbarea, pe termen lung, a comportamentului şi 
atitudinilor publicului-ţintă, precum şi explicarea politicilor unui stat audienţelor 
internaţionale12. 

În raport cu activităţile de informaţii desfăşurate de  serviciile secrete, 
comunicarea strategică reprezintă o abordare proactivă care generează un transfer şi 
o acceptare de noi idei, o schimbare, cu bătaie lungă, a atitudinilor şi a convingerilor. 
Comunicarea strategică se referă la informare, persuasiune, infl uenţă, diseminare, 
11  Haddok, E.K., „Winning with Words: Strategic Communication and the War on Terorism”, National War College 
Paper, 2002, pag 52
12  Gough, S., “The Evolution of Strategic Influence”, U.S. Army War College Strategy Research Project, 2007, 
pag.31
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legitimizare şi construcţie. 

Elementul informaţional al puterii în Strategia de Securitate Naţională a 
României şi în documentele subsecvente

Documentul programatic care defi neşte, din perspectiva securităţii naţionale, 
valorile şi interesele României este Strategia de Securitate Naţională13, adoptată de 
către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006. 
Strategia aşează la temelia eforturilor vizând construcţia securităţii şi prosperităţii 
poporului român următoarele valori: democraţia, libertatea, egalitatea şi supremaţia 
legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile şi libertăţile sale 
fundamentale; identitatea naţională şi responsabilitatea civică; pluralismul politic; 
proprietatea garantată şi economia de piaţă; solidaritatea cu naţiunile democratice; 
pacea şi cooperarea internaţională; dialogul şi comunicarea dintre civilizaţii.

Despre interesele naţionale, acelaşi document precizează că ele refl ectă 
percepţia dominantă cu privire la valorile naţionale şi că vizează promovarea 
acestor valori prin: integrarea reală şi deplină în Uniunea Europeană; asumarea 
responsabilă a calităţii de membru al Alianţei Nord-Atlantice; menţinerea integrităţii, 
unităţii, suveranităţii, independenţei şi indivizibilităţii statului român, în condiţiile 
specifi ce ale participării la construcţia europeană; dezvoltarea unei economii de piaţă 
competitive, dinamice şi performante; modernizarea radicală a sistemului de educaţie 
şi valorifi carea efi cientă a potenţialului uman, ştiinţifi c şi tehnologic; creşterea 
bunăstării cetăţenilor, a nivelului de trai şi de sănătate ale populaţiei; afi rmarea şi 
protejarea culturii, identităţii naţionale şi vieţii spirituale ale românilor, în condiţiile 
create de cadrul unional european.

Strategia de Securitate Naţională are rol de integrare a politicii externe şi 
diplomaţiei, de apărare şi ordine publică, a activităţii structurilor de informaţii, 
precum şi pe cea a altor agenţii guvernamentale cu responsabilităţi în domeniu. În 
conformitate cu Strategia de securitate naţională, “securitatea naţională se realizează 
prin măsuri adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, 
educativă, administrativă şi militară, prin activitatea de informaţii, contrainformaţii 
şi securitate, precum şi prin gestionarea efi cientă a crizelor, în conformitate cu 
normele de conduită ale comunităţii europene şi euroatlantice şi prevederile dreptului 
internaţional”. Din această formulare rezultă cu claritate că, în ţara noastră, în elementul 
informaţional al puterii naţionale, nu sunt cuprinse decât activităţile de informaţii 
acoperite, nominalizate prin sintagma “activităţi de informaţii, contrainformaţii şi 
de securitate”, sintagmă prezentă în mai multe rânduri în cuprinsul respectivului 
document. Într-o singură situaţie, în strategie se vorbește despre  promovarea 
intereselor naţionale “prin mijloace paşnice – politice, diplomatice, economice şi 

13  Documentul oficial actual, elaborat în 2010, este Strategia Națională de Apărare, care, în principiu are un conținut 
asemănător documentelor anterioare, intitulate strategii de securitate
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culturale”. 
Atunci când sunt trecute în revistă potenţialele ameninţări la adresa securităţii 

naţionale, înainte de terorism sunt amintite “agresiunile psihologice, informaţionale 
sau informatice”, despre care se spune că “pot afecta grav starea de securitate 
a cetăţenilor români, a statului român sau a organizaţiilor din care România face 
parte”. Acestea ar fi  „generate preponderent de mediul internaţional, dar şi – într-o 
anumită măsură – de cel intern”. La capitolul vulnerabilităţi referitoare la securitatea 
naţională sunt evidenţiate “fragilitatea spiritului civic şi a solidarităţii civice” şi 
“angajarea insufi cientă a societăţii civile în dezbaterea şi soluţionarea problemelor 
de securitate”.

Strategia de Securitate Naţională vorbeşte despre Comunitatea Naţională de 
Informaţii, proiect altfel împlinit, având drept scop “creşterea efi cienţei şi coerenţei 
funcţionale, prin armonizarea structurală, coordonarea oportună, eliminarea 
suprapunerilor şi prevenirea intervalelor neacoperite în activităţile specifi ce” ale 
serviciilor de informaţii. În acelaşi context, se precizează următoarele: “Comunitatea 
naţională de informaţii asigură o funcţionare în parteneriat instituţionalizat a 
serviciilor de informaţii, contrainformaţii şi securitate, care îşi păstrează atribuţiile 
şi misiunile specifi ce, concomitent cu o mai bună coordonare a activităţii la nivelul 
strategic. Ea permite îndeplinirea misiunilor specifi ce în condiţiile funcţionării 
interdependente a elementelor componente, concomitent cu constituirea, la 
nivel naţional, a unor capacităţi ce pot fi  folosite în comun. De asemenea, 
permite asigurarea interoperabilităţii şi utilizarea oportunităţilor deschise de era 
informaţională. Se asigură, totodată, posibilitatea realizării de programe naţionale 
comune pentru creşterea efi cienţei activităţii de culegere, procesare şi utilizare în 
comun a informaţiilor, conform exigentelor statului democratic de drept”.

În Strategia Naţională de Apărare a României, document aprobat în 2010, 
subsecvent Strategiei de Securitate Naţională, printre vulnerabilităţi au fost incluse 
şi: “fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale 
statului, prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora”; “presiunile 
exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obţinerii de avantaje 
de natură economică sau în relaţia cu instituţii ale statului”. De amintit este şi faptul 
că liderii politici şi militari continuă să privească relaţia lor cu mass-media pe baza 
paradigmei controlului, iar adesea serviciile secrete se interferează în această relaţie. 

Ţara noastră deţine capabilităţi de comunicare strategică (diplomaţie publică, 
informare publică, operaţii psihologice şi operaţii informaţionale), însă acestea 
aparţin unor instituţii diferite şi sunt folosite izolat, ca “bunuri” ale respectivelor 
instituţii, nu ale statului în ansamblul său, funcţionând mai degrabă la nivel tactic şi 
operaţional decât la nivel strategic naţional. Acestea trebuie coordonate şi integrate 
astfel încât efectele acţiunilor întreprinse să fi e strategice.

Din analiza Strategiei de Securitate Naţională şi a documentelor subsecvente, 
rezultă că oamenii politici din România nu au realizat încă importanţa şi potenţialul 

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



145UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

comunicării strategice, angajând în elaborarea şi implementarea marilor strategii cu 
precădere activităţi de informaţii acoperite, instrumentate de către serviciile secrete, 
inclusiv activităţi care ţin de partea tehnologică, cibernetică, şi capabilităţi afl ate 
în spectrul “hard power”. Acesta este şi principalul motiv pentru care informarea 
publică, diplomaţia publică, operaţiile psihologice şi operaţiile informaţionale din 
România nu au poziţii organizaţionale favorabile şi nu au resurse sufi ciente, fi ind 
angajate ocazional, fără a putea dovedi performanţe notabile. 

Adoptarea de către România a conceptului de comunicare strategică – 
bariere şi oportunităţi

Comunitatea internaţională recunoaşte într-o măsură din ce în ce mai mare că, 
rareori, forţa militară e cea mai bună cale de a rezolva un confl ict14, iar comunicarea 
strategică este recunoscută ca o armă strategică puternică şi efectivă. În viitor, 
acele ţări care nu vor dispune de capabilităţi de comunicare strategică vor fi  net 
dezavantajate, atât din punct de vedere militar, cât şi din punct de vedere politic. 

Fiecare stat este angajat într-un „război al imaginilor şi cuvintelor” pentru a 
pătrunde în minţile şi inimile cetăţenilor din zonele de interes, pentru a infl uenţa 
atitudinile şi comportamentul acestora, cu scopul de a produce un răspuns favorabil 
la politica internaţională a statului angajat. Orice acţiune (sau declaraţie) a 
reprezentanţilor decidenților politico-militari ai unui stat are consecinţe directe şi 
imediate asupra percepţiei opiniei publice referitoare la politicile statului respectiv. 
Este adevărat că interesele, nu opinia publică, determină politicile unei ţări. Dar 
opiniile trebuie avute în considerare atunci când opţiunile politice sunt evaluate şi 
implementate. Nu ar trebui să fi m surprinşi de reacţiile publice pentru alternativele 
politice. Politicile nu au însă succes dacă ele nu sunt aduse la cunoştinţa audienţelor 
naţionale şi externe în modalităţi credibile care să permită oamenilor să facă, 
informaţi fi ind, judecăţi independente. Cuvintele, ca ton şi substanţă, nu ar trebui 
să fi e ofensatoare; mesajele trebuie să reducă, nu să sporească, percepţiile privind 
aroganţa, oportunismul şi standardele duble.

Principalul benefi ciu pe care îl aduce comunicarea strategică constă în 
armonizarea strategiilor de comunicare ale instituţiilor publice, într-un moment 
şi într-un loc predeterminat, pentru sprijinirea obiectivelor strategice naţionale în 
vederea promovării intereselor naţionale. Se creează astfel un singur mesaj lipsit de 
echivoc, construit pe informaţii şi fapte consistente, în loc de un amestec de mesaje 
nesincronizate. 

Structurile departamentale din România cu responsabilităţi în domeniul 
comunicării, la nivel strategic, suferă însă de o insufi cientă coordonare. Ele nu au 
legătură directă cu autoritatea naţională de securitate, nu au contribuţii la elaborarea 
14 A se vedea în acest sens şi Luminiţa Dragne, Maintaining peace and international security, essential condition 
in normal relations among states, în International Journal of Academic Research in Economics and Management 
Sciences, Vol. 3, Issue 1 (January, 2014), p. 201.
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strategiei naţionale de securitate şi nici nu interacţionează corespunzător în procesul 
de implementare a acesteia. Mai mult, unele dintre structuri sunt subfi naţate şi nu au 
personal corespunzător.

Construcţia sistemului politic autohton face ca proiecţia unei arhitecturi 
naţionale de comunicare strategică să fi e un demers extrem de complex. Trebuie 
avute în vedere difi cultăţile generate de stabilirea autorităţii care direcţionează 
comunicarea strategică, în situaţia în care atribuţiile preşedintelui şi ale premierului 
pe zona politicii externe şi a securităţii sunt adesea recurente, iar poziţiile acestora 
sunt uneori divergente. În ţara noastră există o structură investită cu autoritate formală 
de elaborare, la nivel strategic naţional, a politicilor de apărare şi securitate naţională, 
autoritate condusă de preşedinte, dar resursele fi nanciare şi organizaţionale sunt 
gestionate de către guvern, pe baza unui buget agreat de Parlament. Nu în ultimul 
rând, competitivitatea politică exacerbată conferă o importanţă deosebită obiectivelor 
pe termen scurt, în detrimentul construcţiilor cu bătaie medie şi lungă, inclusiv a 
construcţiilor legate de comunicarea strategică.

Cum poate fi  implementat, în asemenea condiţii, un proiect de comunicare 
strategică? Istoria a dovedit că există personalităţi, chiar dacă nu dintre cele 
investite cu sufi cientă autoritate formală, capabile să convingă mai întâi comunitatea 
profesională, iar mai apoi să îi convingă pe politicieni că mediul informaţional poate fi  
folosit pentru promovarea politicilor acestora prin comunicare doar dacă se dezvoltă 
un proces formalizat, care să pornească de la analize integrate interdepartamental şi 
în care execuţia să fi e colectivă. În situaţia în care politicienii ar lua în considerare 
comunicarea drept o resursă naţională strategică, proiectarea unei arhitecturi naţionale 
de comunicare strategică ar putea urma modelul Comunităţii Naţionale de Informaţii.  

Concluzie

România ar putea profi ta, prin alinierea sa la politicile NATO care au adoptat, 
în 2009, conceptul de comunicare strategică, de oportunităţi, cum ar fi  cea de sporire 
a infl uenţei regionale, europene şi internaţionale, implicit a puterii naţionale, cu 
efect pozitiv în ceea ce priveşte atragerea de resurse. În acelaşi timp, comunicarea 
strategică poate contribui la consolidarea parteneriatelor existente, la atragerea de 
noi aliaţi şi la descurajarea potenţialilor inamici. Prin construcţia unei arhitecturi 
de comunicare strategică, ar putea să fi e preîntâmpinate riscuri, precum cel legat de 
imposibilitatea de a gestiona, din punct de vedere al comunicării, situaţii de criză de 
mare amploare, cum ar fi  izbucnirea unor confl icte armate, atacuri teroriste, producerea 
unor calamităţi naturale etc. Nu în ultimul rând, este posibilă eliminarea ameninţării 
referitoare la cultivarea, pe plan extern, a percepţiilor de dezordine, inconsecvenţă şi 
ezitare privind politica naţională de securitate, prin mesaje amestecate sau divergente 
pe teme de importanţă naţională.

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
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Rezumat 

La începutul anilor ’80, când în România comunicarea ofi cială era 
dirijată de aparatul propagandist al partidului unic – partidul comunist –, 
în ţările democratice începuse să se vorbească despre faptul că mass-media 
va ajunge într-un stadiu în care va schimba natura proceselor politice. 
Democraţia media se caracterizează, pe de-o parte, prin aceea că media 
preia câteva din funcțiile vitale ale partidelor politice, ocupând astfel o poziție 
centrală în sistemul politic, iar, pe de altă parte, prin adaptarea instituţiilor şi 
practicilor politice şi de guvernământ la rolul central ocupat de mass-media, 
în special de televiziune.

Cuvinte-cheie: mass-media, comunicare guvernamentală, opinia publică, 
agenda publică, comunicare politică  

Abstract 

In the early 80s, when Romania’s offi cial communication was directed by the 
propaganda machine of a single party - the Communist Party, democratic countries 
began to talk about media reaching a stage in which it would change the nature of 
political processes. Media Democracy is characterized, by the fact that media takes 
on some of the vital functions of political parties, thus having a central position in 
1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
2  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

MECANISMELE DISCRETE 
DE RELAŢIONARE A POLITICII 

CU MASS-MEDIA

THE DISCRETE NETWORKING MECHANISMS 
BETWEEN POLITICS AND MASS-MEDIA



149UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

the political system, and also by the fact that political and governing practices have 
adapted to the central role of media, especially television.

Keywords: media, government communication,  public opinion, public 
agenda, political communication

Democraţia media3 (după alţi cercetători „politicile media”4 sau „politicile 
mediatice”5) nu este responsabilă doar pentru defi citul de politică de 

mase, ci şi pentru schimbările produse în instituţii, stiluri şi strategii de campanii 
politice (inclusiv de dezvoltarea operaţiilor media şi de profesionalizarea relaţiilor 
publice). Deloc surprinzător, cercetătorii din domeniul comunicării politice acordă 
tot mai multă atenţie modernizării şi profesionalizării campaniilor electorale. 
Democraţia media îşi spune cuvântul nu doar în perioada campaniilor electorale 
ofi ciale, caracterizate de o mobilizare politică intensă, ci şi în timpul „campaniilor 
permanente” dintre alegeri. Campaniile electorale şi guvernarea nu mai pot fi  privite 
astăzi ca faze separate ale procesului democratic. Campaniile permanente, gestionate 
profesional, asigură în prezent suportul publicurilor6 de care depinde supraviețuirea 
politicienilor7. 

Presupunerea că există campanii permanente pleacă de la faptul că, pentru a 
asigura succesul unei guvernări, este nevoie de impunerea unei agende publice, prin 
maximizarea controlului asupra agendei media. Într-un asemenea context, informarea 
publică guvernamentală – un element de bază al comunicării strategice – constituie 
o soluţie practică pe care guvernele şi actorii politici o folosesc pentru a-şi transmite 
mesajele, pentru a-şi atinge obiectivele legate de politici, dar şi pe cele politice. 

Funcțiunea de comunicare guvernamentală este neutru numită informare 
publică. Sub umbrela informării publice, liderii comunică publicului deciziile şi 
politicile lor, legitimându-şi în acest mod acţiunile. În cele mai multe ţări, informarea 
publică este instituţionalizată prin intermediul departamentelor specializate care au 
misiunea de a explica noutățile şi politicile, de a comunica informaţii de interes public. 
În condiţiile unei intense competiții politice, pentru a menţine, ba chiar pentru a spori 
suportul popular în perspectiva următoarei întreceri electorale, şefi i executivelor 

3  Orren, R.G., „Thinking about the Press and Gouvernment. How the press affects Federal Policymaking. ”, Linsky 
impact, 1986
4  Arterton, C., “Media Politics: The News Strategies of Presidential Campaigns”, Lexington Books, 1985
5  Bennett, W. L., “News: The politics of illusion”, Longman Inc., 1988 
6  N. Red: În limba română, cuvântul „public” nu are plural. Autorii folosesc însă pluralul acestui cuvânt (ceea ce 
reprezintă o inovație), în sensul că fiecare persoană publică își are publicul său, fiecare partid politic își are publicul 
său, fiecare „actor” își are publicul său, de unde și „forțarea” acestui substantiv singular (dar care, în asociere cu alte 
cuvinte sau după locul pe care îl ocupă  în propoziție poate fi și locuțiune adverbială, adjectiv etc.) să aibă și formă 
plurală, de tipul „publicurile noastre sunt la fel”, deși corect ar fi „publicul meu, publicul tău și publicul lui sunt la 
fel”.  Cu aceste precizări, în procesul de redactare, vom lăsa termenul așa cum l-au folosit autorii. 
7  Dionne, E.J., Hess, Stephen & Mann, Thomas E., “Curing the Mischiefs of Disengagement: Politics and Commu-
nication in America”, Paper at the German-American Workshop on Future Strategies of Political Communication, 
Berlin, 1997
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infl uenţează opinia publică pentru scopuri politice. Obiectivul minimalizării 
discrepanțelor dintre acţiunile guvernamentale şi agenda opiniei publice pare mai 
uşor de atins dacă dialogul între cele două părţi se consumă prin intermediul mass-
media.

Informarea publică guvernamentală din democrațiile moderne poate fi  
analizată, dintr-o perspectivă comparativă, din mai multe unghiuri. Pentru a descrie 
ceea ce se întâmplă, din acest punct de vedere, în România, am luat în considerare şi 
practicile de informare publică guvernamentală din trei ţări cu tradiţii democratice: 
S.U.A., Marea Britanie şi Germania. 

Chiar dacă obiectivele generale de comunicare nu variază de la o ţară la 
alta, cele patru ţări se deosebesc sub aspectul organizării instituţionale a informării 
publice, al sistemului, respectiv culturii media şi raportat la natura sistemului politic. 
Informarea publică guvernamentală diferă de la o ţară la alta datorită diferențelor 
dintre sistemele politice (prezidenţiale şi parlamentare), datorită diferențelor dintre 
componența şi rolul guvernelor (un singur partid de guvernământ sau mai multe 
partide de guvernământ), precum şi pe seama diferențelor dintre comunicarea 
instituţională guvernamentală formală şi informală. Mai mult, aceste ţări diferă şi 
din punct de vedere al structurii şi culturii sistemelor media. Diferenţele generează 
deosebiri în managementul informării publice şi în comunicarea politică. 

Informarea publică guvernamentală din ţările democratice s-a schimbat foarte 
mult în ultimii ani, evoluând de la tradiţionala politică de comunicate de presă – 
bazată pe schimburi interpersonale între politicieni şi jurnaliști –, la procesul de 
comunicare profesionalizat şi specializat de control al fl uxului de știri. În lumina 
acestei dezvoltări generale, numită şi „publicitate politică modernă”8, informarea 
publică guvernamentală are diferite funcțiuni şi se manifestă în diferite forme şi 
repertorii de acţiuni. 

Informarea publică guvernamentală rămâne însă o întreprindere cu mari 
riscuri şi incertitudini, având la bază managementul contingențelor actorilor politici. 
Se mai spune despre informarea publică guvernamentală că este o anarhie organizată 
de probleme şi politici. Lucrurile devin şi mai complicate, dacă luăm în considerare 
şi faptul că agenda media este puternic dependentă de factori situaționali, de 
aranjamente organizaţionale, situaţie în care conţinutul agendei este, tot mai adesea, 
rezultatul unor acţiuni neplanifi cate, cu consecinţe neprevăzute.

Opinia publică

Noţiunea de “opinie publică” a reprezentat, vreme de un secol, obiectul unor 
dezbateri aprinse între teoreticienii ştiinţelor sociale, fi ecare dintre aceştia devotat 
unei familii ideologice şi tributar unei anumite tradiţii intelectuale. Cele peste 

8  Gurevitch, M., Blumler, J.G., “Comparative Research: The Extending Frontier”, D. Swanson & D. Nimmo, 1990 
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cincizeci de defi niții ale opiniei publice identifi cate de Harwood Childs9 în 1965 
demonstrează complexitatea unui asemenea concept. Etimologia cuvântului „opinie” 
derivă din latinescul „opinari” care înseamnă a gândi, a crede, a formula o părere şi 
este expresia unei convingeri subiective într-o anumită problemă, faţă de o anumită 
situaţie. Defi nițiile lui Childs pot fi  însă reduse la doar două moduri de a concepe 
opinia publică: unul care se referă la raționalitate şi altul la controlul social.

În accepţiunea generală, opinia publică este înțeleasă ca raționalitate, cu 
funcții de coagulare a opiniilor individuale şi de luare a deciziei în democrație. Robert 
Merton susține că, în această accepțiune, avem de-a face cu „funcțiile manifeste ale 
opiniei publice”10. El se referă la consecinţe obiective, la infl uențe care contribuie 
la reglarea sistemului şi care sunt intenționate şi percepute în mod conştient de cei 
implicaţi. Conceptul de opinie publică rațională se referă la cetățeanul cu spirit 
argumentativ, bine informat, rațional, se referă la viaţa politică - cu controversele 
sale. Cei mai mulţi autori care folosesc acest concept recunosc că, potenţial, toţi 
cetățenii ar putea lua parte la discuția publică, dar că, de fapt, doar un număr mic de 
cetățeni informaţi, angajaţi, participă efectiv la ea.

Opinia publică este înțeleasă şi ca o instanță de control social, cu funcţie 
de menținere a coeziunii sociale şi de asigurare a unui grad de consens sufi cient 
pentru acţiuni şi decizii. În această situaţie, se manifestă „funcțiile latente ale opiniei 
publice”, respectiv acelea care nu sunt nici intenționate, nici conștientizate. În cazul 
conceptului de opinie publică înțeleasă ca instanță de control social, toţi membrii 
societăţii sunt afectaţi, în sensul că nu există o participare voluntară la acest proces al 
ameninţării cu izolarea şi al fricii de izolare. Controlul social este efi cient, îşi exercită 
presiunea atât asupra individului care se teme de izolare, cât şi asupra guvernării 
care, fără sprijinul opiniei publice, este, la rândul ei, izolată şi va fi  răsturnată la un 
moment dat. În cazul acestui mod de a concepe opinia publică nu se vorbeşte despre 
calitatea argumentelor. Într-o controversă, important este doar care dintre cele două 
tabere este sufi cient de puternică pentru a ameninţa tabăra dușmană cu izolarea, cu 
excluderea.

Comparând sistematic cele două concepții despre opinia publică, trebuie 
observat mai ales faptul că ele pleacă de la premise cu totul diferite în privinta funcţiei 
opiniei publice. Opinia publică înțeleasă ca raționalitate se referă la participarea 
democratică şi schimbul de argumente legate de chestiuni publice, cu pretenția luării 
lor în seamă de către autoritate, dar şi cu îngrijorarea că puterea statală, fi nanțele, 
mass-media şi tehnologia modernă ar putea manipula acest proces de formare a 
opiniilor. De cealaltă parte, opinia publică înțeleasă ca instanță de control social se 
referă la asigurarea unui grad sufi cient de consens în cadrul comunităţii în ceea ce 
priveşte valorile şi scopurile acesteia. Opinia publică are, conform acestei din urmă 
concepții, o putere atât de mare, încât nici guvernanții, nici membrii societăţii, nu 

9  Childs, H. L., “Public opinion: Nature, formation and role”, Princeton: Van Nostrand, 1965
10  Merton, R. K., „Social Theory and Social Structure”, Glencoe: the free press, 1957
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o pot ignora. Această putere este generată de amenințarea cu izolarea îndreptată 
împotriva guvernanților şi a indivizilor ce nu respectă consensul şi de teama de 
izolare care derivă din natura socială a individului. Relaţia dintre rațiunea publică şi 
opinia publică, înțeleasă drept instanță de control social, poate fi  dată de imaginea 
rațiunii publice – element constitutiv al procesului socio-psihologic dinamic, pe 
care uneori îl determină şi îl articulează. Adesea, însă, rațiunea publică este imobilă, 
fără vreun efect asupra emoțiilor morale care determină presiunea opiniei publice. 
Funcţia manifestă a rațiunii publice, aşa cum a văzut-o Merton – aceea de a conduce, 
în sfera publică, prin intermediul argumentelor, la o decizie – este conștientă, este 
intenționată, este aprobată, dar adesea nu este în stare să acţioneze afectiv asupra 
populaţiei, astfel lipsindu-i forţa de care are nevoie de a crea şi proteja consensul 
necesar societăţii. În situaţii controversate, doar opinia care primește o aprobare şi pe 
cale afectivă din partea populaţiei poate îndeplini, ca opinie publică, funcţia latentă 
de asigurare a coeziunii sociale. Din această perspectivă, raţiunea publică este adesea 
o parte din procesul opiniei publice, dar nu reprezintă întreaga opinie publică.

Din punct de vedere al comunicării politice, opinia publică a fost defi nită drept 
„valorile politice, atitudinile sau opiniile publicului general al unei ţări sau al unei 
entităţi politice care includ modele de comportament la vot sau alte comportamente 
politice”11. Din perspectiva importanţei centrale a „vocii poporului” în democrație, 
opinia publică şi infl uenţa pe care aceasta o are asupra deciziilor politice determină, 
în orice sistem politic, chiar gradul de maturitate al democraţiei. 

Teoretic, liniştea opiniei publice în procesele democratice este legată de 
răspunsurile, transparența şi legitimitatea guvernului. Politicienii folosesc cercetări 
sociologice pentru a afl a informaţii despre opinia publică. Din cercetări12 rezultă 
că ofi cialii guvernamentali şi politicienii chiar confundă adesea agenda media cu 
agenda publicului, apreciind că atenția acordată de media unui anumit subiect este o 
expresie indirectă a interesului public faţă de respectivul subiect.

 Funcţiile şi rolul mass-media în societate

Mass-media are capacitatea de a stabili ce este important pentru opinia publică, 
uneori atrăgând atenţia asupra unor aspecte a căror importanţă este discutabilă şi 
aruncând în desuetudine teme cu adevărat relevante. În acelaşi timp, mijloacele de 
informare în masă au forţa de a legitima anumite acţiuni. Mass-media are capacitatea 
de a legitima opinii sau curente de opinii ca urmare a faptului că este omniprezentă, 
consonantă, mesajele transmise afl ându-se în rezonanţă unele cu altele, susţinându-se 
şi amplifi cându-se reciproc. Elisabeth Noelle-Neumann13 sesizează faptul că infl uenţa 
11  Finifter, A. “ Public Opinion. The Encyclopedia of Democracy”, 1995
12  Fuchs, D., Pfetsch, B, “The Observation of Public Opinion by the Governmental System”, Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung, 1996
13  Noelle-Neumann, E., “The spiral of silence. A theory of public opinion- our social skin”, University of Chicago 
Press, 1993
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mass-media nu este una directă, imediată, de scurtă durată, ci una insidioasă, indirectă, 
aproape insesizabilă, dar care are ca rezultat formarea concepţiilor, imaginilor, cu 
privire la ce este important, legitim, acceptat şi acceptabil într-o societate. 

Harold Lasswell şi Charles Wright sunt printre primii oameni de ştiinţă care au 
luat în considerație în mod serios funcțiile şi rolul mass-media în societate. Lasswell14 
a indicat trei funcții ale mass-media: supravegherea mediului, transmiterea moştenirii 
sociale de la o generaţie la alta şi corelarea segmentelor societăţii în relaţia acesteia 
cu lumea (funcţia de legătură). La aceste trei funcţii, Wright a adăugat o a patra: 
divertismentul. 

Funcţia de supraveghere exercitată de mass-media vizează procesul de 
informare a opiniei publice. Când îndeplineşte această funcţie, mass-media ne 
avertizează asupra pericolelor probabile (de exemplu asupra unor condiţii meteo 
extreme sau asupra unor situaţii care ar putea ameninţa siguranţa cetăţenilor). De 
asemenea, funcţia de supraveghere include şi informaţiile furnizate de media care 
sunt esenţiale pentru economie, public şi societate. Funcţia de supraveghere poate 
cauza însă şi disfuncţii la nivel social. În cazul în care pericolele sau ameninţările 
sunt subliniate în mod exagerat, poate apărea panica. Ca rezultat al asimilării unei 
cantităţi prea mari de informaţii, poate să apară “narcotizarea” opiniei publice. O 
expunere prea mare la informaţii neobişnuite, anormale, extraordinare, poate face 
ca mulţi dintre membrii audienţei să aibă o perspectivă greşită asupra a ceea ce este 
normal sau obişnuit.

Funcţia mass-media de transmitere a moştenirii sociale de la o generaţie la 
alta se referă la promovarea culturii, la transmiterea, în timp, de valori şi norme. 
Mijloacele de informare în masă sprijină creşterea coeziunii sociale prin lărgirea 
bazei unei experienţe sociale comune. Mass-media ajută la integrarea indivizilor în 
societate, atât prin continuarea socializării după terminarea educaţiei ofi ciale, cât 
şi prin începerea acestei educaţii în perioada preşcolară. S-a observat că media pot 
reduce sentimentele de însingurare ale indivizilor şi le pot oferi un mediu cu care 
aceştia să se identifi ce. Totuşi, din cauza naturii impersonale a mass-media, unii 
psihologi apreciază că acestea contribuie la depersonalizarea societăţii. Mass-media 
se interpun între indivizi şi înlătură contactul personal în comunicare. Media a fost, 
de asemenea, acuzată că serveşte la reducerea varietăţii subculturilor. Din cauza 
mass-media, oamenii tind, din ce în ce mai mult, să vorbească, să se îmbrace, să 
acţioneze şi să reacţioneze în acelaşi fel. Miile de ore de expunere la media pot face 
ca milioane de oameni să accepte modelele prezentate.

Funcţia de legătură a mijloacelor de comunicare în masă reprezintă selectarea 
şi interpretarea de către mass-media a informaţiilor despre mediul înconjurător. 
Deseori media aduce critici şi arată cum ar trebui să reacţioneze cineva la un anume 
eveniment. Funcţia de legătură serveşte la întărirea normelor sociale şi la menţinerea 
consensului prin prezentarea abaterilor de la normă. Mass-media conferă un statut 
14  Lasswell, H. D., „Power and personality”, Norton, 1976
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aparte indivizilor selectaţi şi poate acţiona ca un fi ltru de control asupra guvernului. 
În îndeplinirea funcţiei de legătură, media poate să împiedice ameninţările la adresa 
stabilităţii sociale şi poate deseori să monitorizeze sau să gestioneze opinia publică. 
Funcţia de legătură poate deveni disfuncţională când media perpetuează stereotipuri 
şi împiedică schimbarea socială şi inovaţia, minimalizează critica sau când întăreşte 
părerile majorităţii în dauna opiniilor minorităţii. 

Funcţia de legătură acordă putere mai mare unei anumite categorii sociale, 
putere care, în mod normal, ar trebui ţinută sub control. Mass-media permite 
generarea de pseudoevenimente sau fabricarea de ,,imagini” ori ,,personalităţi”, 
multe aparţinând domeniului comercial al relaţiilor publice. 

Segmente din ce în ce mai mari ale media se străduiesc să câştige audienţe mai 
elevate, cu pregătire superioară, venit mai mare şi ocupaţii mai importante pentru 
a atrage publicitate la obiecte mai costisitoare. În acest proces, media îşi adaptează 
conţinutul pentru a satisface interesele audienţelor cu nivel fi nanciar ridicat şi sunt 
acuzate că nu răspund la problemele, opiniile şi perspectivele păturilor sociale care 
nu fac parte din audienţele-ţintă. 

Pe măsură ce media utilizează un conţinut mai elevat, reporterii, operatorii, 
editorii şi prezentatorii de ştiri sunt şi ei din ce în ce mai atraşi de clasa medie 
superioară, nivel la care ei înşişi aspiră, identifi cându-se cu personalităţile despre 
care scriu. Se vorbeşte despre faptul că această identifi care şi aceste aspiraţii deviază, 
deseori inconştient, perspectiva jurnaliştilor asupra societăţii la care se referă. 

Din punctul de vedere al guvernelor, mass-media are câteva roluri. Înainte de 
toate, executivul este obligat să informeze cetăţenii despre propria agendă şi despre 
soluţiile politice. 

În funcţie de segmentarea şi dimensiunile audienţelor, mass-media reprezintă 
cel mai potrivit canal de transmitere a acestor informaţii. Mai apoi, în privinţa 
contactului dintre cetăţeni şi politicieni, nu doar politicienii ajung la cetăţeni prin 
intermediul media, ci şi invers. 

Chiar şi politicienii afl ă lucruri noi unii despre alții prin intermediul media15. 
Nu în ultimul rând, media este recunoscută ca actor politic, cu drepturi proprii16. 
Angajându-se activ în deliberările politice, media are potenţialul de a face auzite 
opinii, de a schimba convingeri şi preferinţe politice ale audienţelor de masă sau ale 
elitelor. Mai mult, media poate funcționa ca un sistem de avertizare timpurie pentru 
confl icte şi problematici pe care partidele trebuie să le încorporeze în platformele 
lor politice. Este clar că media a devenit un factor determinant în comunicarea 
guvernamentală. Nu e deloc surprinzător să constatăm că politicienii doresc să 
controleze media şi să o folosească pentru propriile obiective politice.

15  Linsky, M., “Impact. How the Press Affects Federal Policymaking”, Norton, 1986
16  Page, B., “The Mass-media as Political Actors. Political Science and Politics”, Political Science  and Politics, 
1996
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 Controlul agendei mass-media 

Pentru a intra în orizontul îngust de atenţie al individului, persoanele sau temele 
trebuie să surclaseze o concurenţă acerbă, iar pentru a înlătura concurenţa altor teme, 
în mass-media sunt produse ,,pseudocrize” şi ,,pseudonoutăţi”. Luhmann17 vorbeşte 
despre asemănarea care există între procesul de formare a opiniei publice prin mass-
media şi modă: o temă nouă este lansată asemeni unei noi creaţii vestimentare; mai 
târziu, când s-a spus totul despre respectiva temă, ea este considerată depăşită, aşa 
cum poate fi  depăşită şi o anumită tendinţă în moda vestimentară. 

Societatea nu poate face faţă unui număr infi nit de teme, fi ind extrem de 
important ca ea să se ocupe de cele stringente. În opinia lui Luhmann, mass-media 
reglează fenomenul de tematizare, atenția generală fi ind îndreptată pentru scurt timp 
către o temă stringentă, care trebuie să îşi găsească soluția în intervalul ce îi este 
dedicat, avându-se în vedere o schimbare rapidă a temelor.

Luhmann este de părere că mai întâi este prezentată o temă care, prin intermediul 
anumitor formule, devine obiectul negocierii publice, abia ulterior fi xându-se 
poziţiile pentru diferitele abordări legate de tema afl ată în dezbatere. Altfel spus, mai 
întâi este hotărâtă tema stringentă, apoi se conturează opiniile pro şi contra. De cele 
mai multe ori, se constată însă că tema este pur şi simplu aruncată în terenul social de 
către una dintre părţi, proces pe care Luhmann îl numeşte dezaprobator ,,manipulare” 
şi pe care îl consideră un rezultat al caracterului unilateral, condiţionat tehnic, al 
comunicării prin intermediul mass-media. Contopirea temei cu opinia – situaţia în 
care unei anumite teme i se asociază o singură opinie – este denumită de Luhmann 
,,morală publică”. Tematizarea la care făcea Luhmann referire este descrisă, în zilele 
noastre, prin conceptul de ,,agenda-setting function”, adică prin funcţia de stabilire a 
ordinii de zi pe care o îndeplinesc mass-media.

Realitatea efectelor mediatice este mult mai complicată; ea se depărtează mult 
de modelul discuţiilor directe, cum ar fi , de exemplu, dialogul dintre doi oameni, 
în care unul spune ceva şi celălalt este confi rmat în convingerile sale sau convertit. 
Acesta este un lucru dovedit de Walter Lippmann care ne arată cum, prin nenumărate 
repetiţii, mass-media impune stereotipurile care slujesc drept elemente constitutive 
ale ,,lumii intermediare”, ale pseudorealităţii ce se interpune între oameni şi lumea 
obiectivă. Luhmann pune accent pe ,,funcţia de stabilire a ordinii de zi”, proprie 
opiniei publice hrănite de mass-media, care decide ce este de actualitate stringentă 
şi de care problemă trebuie să se preocupe toată lumea. Caracterul public conferă 
legitimitate, ceea ce face ca un comportament, altfel în sine reprobabil, să ajungă să 
fi e adoptat de marea masă dacă este susţinut de mass-media. Atunci când se publică 
ceva este cât se poate de uşor de observat dacă intră sau nu sub incidenţa stâlpului 
infamiei. Un comportament contrar normelor care devine public, fără a fi  înconjurat 
de atmosfera specifi că stâlpului infamiei devine modă pentru ca toată lumea să poată 
17  Luhmann N., „The Society of Society”, 1998
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vedea că cine adoptă respectivul comportament nu se supune riscului izolării.

Aşa cum am amintit, cercetările au dovedit că mass-media are un rol important 
în a stabili agenda publică. Acest fapt are două consecinţe: pe de-o parte, este un 
interes vital pentru guvern ca priorităţile şi agenda proprie să fi e în concordanţă cu 
temele politice afl ate pe agenda publică; pe de altă parte, pentru şeful executivului 
doar acele fapte care pun într-o lumină favorabilă performanţele sale trebuie să fi e 
refl ectate de media. 

Obiectivul controlului temelor de pe agenda publică prin intermediul mass-
media conferă o deosebită greutate informării publice guvernamentale, domeniu care 
benefi ciază, în general, de resurse umane şi materiale corespunzătoare. Informarea 
publică guvernamentală a produs o schimbare majoră în comunicarea politică doar 
după ce ştiinţele sociale au acumulat rezultate legate de comunicarea de masă- 
rezultate privind modul în care se iau decizii în mass-media şi în politică, privind 
conceperea şi diseminarea mesajelor, privind răspunsul audienţelor la respectivele 
mesaje18. Cunoştinţele de management al comunicării şi resursele disponibilizate 
pentru implementarea acestor cunoştinţe în domeniul politic reprezintă motive 
pentru care infl uenţarea opiniei publice prin controlarea agendei mass-media devine 
o opţiune strategică în informarea publică guvernamentală. 

Toţi actorii din sfera politică (partidele politice, membrii executivului, 
fracţiunile parlamentare, politicienii înşişi) se întrec pentru a fi  priviţi favorabil de 
către mass-media. Posibilitatea de a atrage atenţia mass-media depinde de rolul şi 
poziţia actorului, de obiectivele şi de resursele acestuia. Faţă de partide, grupuri de 
interese sau opoziţie, guvernul are mai multe şanse ca mesajul lui să treacă de fi ltrul 
media. Cel mai evident motiv este legat de rolul executivului: acţiunile guvernului 
apar mai uşor la ştiri decât certurile din opoziţie. Din punct de vedere al impactului 
public, guvernele deţin un rol activ în stabilirea priorităţilor naţionale şi în urmărirea 
acestora prin intermediul unor programe. Sub aspect politic, guvernele lucrează în 
permanenţă pentru construirea unor coaliţii legislative şi politice.

Un alt argument pentru poziţia de start favorabilă guvernelor faţă de media este 
reprezentat de faptul că statul benefi ciază de instituţii create pentru informarea publică, 
instituţii cărora le sunt alocate şi resurse corespunzătoare. Aşa cum fi ecare guvern 
este obligat să informeze cetăţenii, conducătorii moderni controlează instituţiile de 
comunicare şi stabilesc roluri în vederea diseminării informaţiei ofi ciale. Aceste 
„agenţii de publicitate” ofi ciale sunt formate din specialişti în informare publică şi în 
consultanţă politică19. Cu toate că structurile de informare publică guvernamentale 
sunt obligate să disemineze informaţii într-un mod cât mai neutru din punct de vedere 
politic, ele reprezintă cea mai preţioasă resursă de comunicare pentru politicienii 
afl aţi la putere. 

Şeful executivului are un mare potenţial de a direcţiona el însuşi comunicarea, 

18  Manheim, J.B., “Strategische Kommunikation und eine Strategie für die Kommunicakationsforschung”,  1997
19  Kingdon, J.W. „ Agendas, Alternatives and Public Policies”, Longman, 2003
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tocmai pentru faptul că media tinde să acorde mai multă atenţie guvernului decât 
celorlalţi actori politici. Acest avantaj pare greu de compensat de către membrii 
coaliţiei guvernamentale din alt partid decât şeful executivului şi de către partidele 
de opoziţie. Compensarea se poate face fi e printr-un mesaj extraordinar, o echipă 
spectaculoasă, fi e prin acţiuni nemaiîntâlnite.

 Managementul comunicării guvernamentale

Inovaţiile tehnologice preluate de mass-media şi evoluţiile din domeniul 
publicităţii politice moderne au drept consecinţă mutarea centrului de greutate al 
informării publice guvernamentale de pe cultivarea legăturilor tradiţionale dintre 
responsabilii de presă şi jurnalişti pe implementarea unor metode de marketing politic 
şi pe planifi carea comunicării. Profesionalizarea informării publice guvernamentale 
nu implică doar folosirea specialiştilor în comunicare, ci şi introducerea unui set 
general de reguli şi cunoştinţe derivate din marketing politic. Jarol Mannheim20 
descrie managementul comunicării ca fi ind un proces interactiv, în care mesajele sunt 
modelate, testate, evaluate şi revizuite, până provoacă efectele dorite. Acest proces 
implică: stabilirea obiectivelor de comunicare; analizarea mediului; selectarea şi 
implementarea tehnicilor de comunicare ce pot produce efectul dorit; evaluarea 
efi cienţei comunicării. În vreme ce obiectivele de comunicare par uşor de stabilit 
acolo unde se pune problema diseminării unor mesaje politice către audienţe-ţintă 
defi nite, este mai greu de identifi cat un model complet de comunicare pentru guverne 
care au în vedere generarea de apariţii pozitive în media, cu impact din punct de 
vedere al suportului public. 

Gianpietro Mazzoleni21 identifi că două elemente care stau la baza producţiei 
de mesaje politice: logica media şi logica partidelor.  “Logica media” este ghidată 
de “valori şi formate prin care evenimentele şi problemele sunt direcţionate, tratate 
şi capătă înţelesuri”, cu ajutorul jurnaliştilor şi al organizaţiilor media. Direcţionarea 
se face pentru a promova un anumit tip de prezentare şi înţelegere, compatibilă cu 
formatele media, cu valorile ştirilor şi cu logistica organizaţiilor de ştiri. “Logica 
partidelor” se referă la latura structurală şi culturală ce guvernează comunicarea şi 
obiectivele partidelor politice. În comunicarea guvernamentală, producţia mesajelor 
politice urmăreşte informarea publicului, legitimarea deciziilor, mobilizarea 
suportului public şi politic şi crearea unui climat de încredere, altfel spus urmăreşte 
legitimarea deciziilor executivului  şi menţinerea puterii politice.

Dacă aplicăm dihotomia lui Mazzoleni la modelele de producţie a mesajelor 
în informarea publică guvernamentală, putem identifi ca diferenţe între politicile 
de comunicare, de diseminare a mesajelor politice şi cele care au în vedere doar 
generarea de apariţii pozitive în media. În primul caz, eforturile sunt concentrate pe 
20  Mannheim, J.B., “Strategische Kommunikation und eine Strategie für die Kommunicakationsforschung”,  1997
21  Mazzoleni, G., “Media Logic and Party Logic in Campaign Coverage: The Italian General Election”, European 
Journal of Communication, 1987
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maximizarea aspectelor politice în producţia mesajelor, în timp ce adaptarea la mass-
media este minimalizată. În cel de-al doilea caz, mass-media este în centrul atenţiei, 
urmărindu-se doar crearea de apariţii pozitive în presă şi atragerea suportului popular 
determinat de audienţa media, în timp ce substanţa mesajului este trecută pe un plan 
secundar. 

Revenind la comunicarea ce urmăreşte generarea de ştiri pozitive, Plasser22 
afi rma că, în această situaţie, sunt potrivite tehnici de marketing politic. Ar fi  vorba de 
orientarea spre grupuri-ţintă strategice formate din alegători-consumatori cărora li se 
oferă un produs simbolic, construit şi promovat pe baza măsurării opiniilor, a emoţiei 
şi a dispoziţiei electoratului.  Misiunea practică a acestui gen de comunicare este  
aceea de a subordona orice mesaj politic la formate, la valorile ştirilor, la logistica 
media, pentru a maximiza şansele unor apariţii pozitive la ştiri, fără mari preocupări 
pentru substanţa mesajului. 

O altă distincţie poate fi  preluată din studii ale campaniilor electorale: 
comunicarea variază în funcţie de obiectul mesajului, care poate fi  candidat sau 
problemă. Cu toate că o distincţie clară este greu de făcut, diferenţierea mesajelor 
în funcţie de obiectul central reprezintă un instrument foarte util ce structurează 
opţiunile de comunicare ale guvernului. Putem distinge personalizarea politicii, 
prin identifi carea acelor mesaje care sunt centrate pe persoana afl ată la conducere 
şi pe alte fi guri guvernamentale marcante (de exemplu, o ştire care se referă la un 
ministru, în comparaţie cu una care se referă la o problemă sau o politică ce trebuie 
comunicată). Aceste distincţii produc o întreagă tipologie de acţiuni defi nitorii pentru 
informarea publică guvernamentală.

În multe situaţii, informarea publică guvernamentală rămâne tributară canalelor 
instituţionale şi personale de schimb dintre cei care lucrează pentru guvern şi jurnalişti. 
Conferinţele de presă periodice, briefi ngurile şi evenimentele sociale reprezintă un 
tărâm fertil pentru a stabiliza “relaţia de muncă”, chiar dacă cele două grupuri au o 
relaţie critică raportat la normele profesionale şi obiectivele politice. Aceste contacte 
de rutină pot conduce la acţiuni proactive, menite să genereze ştiri pozitive, cu o bună 
diseminare, centrate pe persoane- membri ai executivului. În producerea mesajelor 
politice, există diverse acţiuni retorice şi simbolice care pot ajuta la promovarea unei 
probleme. Dacă nu există o listă de comportamente proactive în informarea publică 
guvernamentală, Plasser23 identifi că un număr de activităţi create cu intenţia de a 
ajuta la atingerea obiectivelor: personalizarea politicii sau managementul imaginii; 
dramatizarea politicii sau pseudoevenimentele; atacurile politice şi negativismul; 
atribuirea de noi înţelesuri evenimentelor. 

Dacă împărţim acest repertoriu de acţiuni la cele două dimensiuni ale 
22  Plasser, F., Sommer, F. & Scheucher, C., “Medienlogik: Themenmanagement und Politikvermittlung im Wa-
hlkampf” , 1995
23  Plasser, F., Sommer, F. & Scheucher, C., “Medienlogik: Themenmanagement und Politikvermittlung im Wa-
hlkampf” , 1995
22 Boorstin, D.J., “Das Image. Der Amerikanische Traum”, Rowohlt, 1987
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informării publice (strategia şi obiectul mesajului), putem stabili comportamente 
corespunzătoare unui mediu strategic. 

Strategia centrată pe apariţiile pozitive este orientată, de obicei, spre membri 
ai guvernului şi are ca rezultat personalizarea politicii. Această acţiune se potriveşte 
formatului TV şi se bazează pe aceea că e mai uşor să ai imagini cu o personalitate 
decât să transpui în imagini propuneri de politici, altfel destul de complicate. Pentru a 
folosi o asemenea strategie centrată pe probleme, este nevoie de pseudoevenimente. 
Daniel Boorstin24 a defi nit pseudoevenimentele drept evenimente “sintetice, create 
pentru a atrage atenţia media”. Momentul producerii, locaţia, logistica şi prezentarea 
evenimentului pot fi  concepute în funcţie de formatul, criteriile de selecţie şi de 
logistica organizaţiilor de ştiri. Pseudoevenimentele “se transformă în ştiri direcţionate 
şi prefabricate”. Pe de altă parte, acceptarea lor le face să fi e la fel de reale ca şi 
o tentativă de asasinat sau ca o declaraţie de război. Faptul că apar în conştiinţa 
publică le face reale25. Adesea, distincţia între personalizare şi pseudoevenimente 
este greu de făcut, deoarece ştiriştii încearcă să îmbine ambele tipuri de imagini, o 
personalitate cu un tip de acţiune sau pseudoeveniment. Pseudoevenimentele sunt, 
de cele mai multe ori, încărcate din punct de vedere simbolic, deoarece liderii politici 
se folosesc de apariţiile publice pentru a-şi arăta relaţia cu “oamenii”. Ca exemple se 
pot distinge semnarea de petiţii, întâmpinarea oaspeţilor străini, comemorarea unor 
evenimente istorice, sau situaţia în care un preşedinte felicită o echipă de fotbal ce a 
câştigat campionatul mondial. Aşa cum remarcam, acestă strategie e potrivită într-un 
sistem prezidenţial, respectiv în S.U.A.

Strategia de comunicare centrată pe mesaje politice e folosită cu precădere 
pentru a genera ştiri negative la adresa adversarilor politici, însă e caracteristică mai 
degrabă sistemului politic parlamentar decît celui prezidenţial. În Marea Britanie şi în 
Germania, procesul politic include confruntări directe între miniştri şi lideri ai opoziţiei 
în cadrul unor sesiuni parlamentare şi comitete. Asemenea ocazii sunt folosite adesea 
pentru a critica performanţa sau a sublinia lipsa de performanţă a oponenţilor. Dacă 
obiectul mesajului este o problemă, aceasta trebuie defi nită corespunzător. Denton 

aprecia: “Competiţiile politice sunt de fapt concursuri de creaţie a noi defi niţii pentru 
anumite situaţii. Câştigătorii sunt cei care articulează cu succes defi nirea situaţiei 
sau aceia care creează o defi niţie a situaţiei acceptată de majoritatea alegătorilor”. În 
cazul în care nu este posibilă controlarea mesajului se poate folosi o altă tehnică, şi 
anume cea a lansării unei noi teme – o tactică diversionistă ce are ca scop devierea 
de la probleme importante. Încadrarea problemei se referă la o structură de sensuri 
şi semnifi caţii atribuite unui mesaj politic, în timp ce întoarcerea situaţiei are ca 
scop infl uenţarea versiunii poveştii pe care politicienii o oferă media. Cu toate că 
imaginea de ansamblu este conectată cu conţinutul, media şi situaţia, în discursul 
public se face referire la acelaşi proces de “mobilizare consensuală”26. Încadrarea 

25  Denton, R.E. Jr. & Woodward, G.C., “Political Communication in America”, Praeger, 1985; 2nd edition
26  Klandermans, B. “The Formation and Mobilization of Consensus”, International Social Movement Research, JAI 
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surprinde procesele de interpretare a problemelor sociale, unde sunt identifi cate 
cauzele şi responsabilităţile în soluţionarea acestor probleme. Pentru un conducător 
este extrem de important să demonstreze performanţa obţinută prin soluţionarea 
problemei. Adesea guvernele îşi folosesc poziţia pentru a sublinia o problemă pentru 
care ele au deja un plan de soluţionare27. Eforturile de răsturnare a situaţiei sunt 
întâlnite în interacţiunile dintre experţii în informare publică şi jurnalişti. Această 
tehnică este defi nită ca “o tehnică fl exibilă ce poate fi  folosită nu doar pentru a face 
ca un eveniment să se întâmple (interviu, dezbatere etc), dar şi pentru a crea şi a 
amplifi ca aşteptări pentru un eveniment ce nu a avut loc încă”28. Cel mai probabil 
această tehnică include sublinierea importanţei caracteristicilor ce sunt atractive 
pentru publicul ţintă sau pentru media şi evitarea caracteristicilor indezirabile din 
punctul de vedere al guvernului. Eforturi de acest gen pot fi  adesea întâlnite după ce 
au avut loc schimbări majore pe scena politică, atunci când jurnaliştii sunt disperaţi 
să vorbească cu surse capabile să le ofere o interpretare pe moment a ceea ce a avut 
loc29. În timp ce încadrarea şi tehnica de răsturnare a situaţiei depind de interpretarea 
problemelor, scoaterea din temă este o tehnică prin care se încearcă să se evite 
comunicarea referitoare la problemele cheie. 

În România, o ţară cu doi actori politici majori, preşedinte şi premier, se 
experimentează ambele strategii, atât cea care are în vedere crearea de apariţii 
publice, cât şi cea care urmăreşte diseminarea de mesaje politice, centrate când pe 
persoane, când pe probleme. 

 Sistemele politice şi comunicarea guvernamentală

Teoriile au produs îndeajuns de multe obiective generale şi repertorii de acţiuni 
pentru comunicarea guvernamentală. Chiar dacă există caracteristici comune ale 
proceselor de informare publică în diferite ţări, aceasta nu înseamnă că semnifi caţia 
nu diferă de la un sistem politic la altul. Folosirea profesioniştilor în campanii de 
comunicare şi a marilor fi rme internaţionale de marketing, a fost catalogată de 
către Swanson şi Mancini30 drept „americanizarea” comunicării politice. Negrine 
şi Papathanassopulos31, respectiv Farell32, au constatat că procesele de comunicare 
politică nu sunt uniforme şi că acestea sunt, în mare măsură, afectate de o serie de 
factori de mediu, variabili de la un sistem la altul. Constatarea este veridică, însuşi 
managementul ştirilor fi ind diferit în ţări diferite, evoluând în timp. Cum avem de-a 
Press, 1988
27  Kingdon, J., “Agendas, Alternatives an Public Policies, 1984
28  Bruce, B., „Images of Power”, Kogan Page London, 1992
29  Jones, N., „Soundbites & Spin Doctors. How Politicians manipulate the media – and vice versa”, Indigo, 1996  
30  Swanson, D.L. & Mancini, P., „Patterns of Modern Electoral Campaigning and Their Consequences”, Praeger, 
1996
31  Negrine, R. & Papathanassopoulos, S., „The „Americanization” of Political Communication. A Critique”, Har-
vard international journal of press/politics, 1996
32  Farrell, D.M., “Political Consultancy Overseas: The Internationalization of Campaign Consultancy”, Political 
Science and Politics, Vol. 31, 1998
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face cu comunicarea guvernamentală, vom studia mai întîi diferenţele elementare de 
rol atribuite executivului, comparând sistemul prezidenţial cu cel parlamentar. Putem 
să presupunem că, pe măsură ce independenţa şefului executivului faţă de parlament 
creşte, strategia de informare publică a acestuia este mai personalizată. 

Când comparăm informarea publică din S.U.A, Marea Britanie, Germania şi 
România, e evident că în sistemul prezidenţial (SUA) aceasta e centrată pe şeful 
executivului. Dacă preşedintele este ales independent de legislativ şi are un mandat 
pe un termen determinat, politica acestuia de informare publică nu trebuie să ia în 
considerare grupurile din legislativ. De aceea, preşedintele poate folosi agenţiile Casei 
Albe pentru marketing politic şi pentru obiectivele sale politice, fără a se raporta tot 
timpul la sprijinul majorităţii Congresului. Asta înseamnă şi că, în loc să fi e centrată 
pe obţinerea suportului unor grupuri din legislativ, comunicarea este direcţionată, 
cu precădere, spre mobilizarea marelui public. Kernell33 afi rma că strategia media 
înlocuieşte negocierile dintre executiv şi Congres, iar Denton şi Woodward34 
susţineau că obiectivul-cheie al unui preşedinte modern este „menţinerea sprijinului 
public”, ceea ce înseamnă că administraţia trebuie să fi e activ angajată în „politici 
ale prestigiului”. Valoarea sprijinului public constă şi în aceea că preşedintele poate 
manageria, în unele situaţii chiar controla, profi lul pe care îl are în media. Preşedintele 
se înconjoară de specialişti în comunicare care se îngrijesc de imaginea sa publică şi 
de suportul public al acestuia.

Aşa cum remarcă Ragsdale35, politicile apariţiilor publice ale preşedintelui 
care constau, în esenţă, în evenimente simbolice organizate la Washington D.C., 
disponibile pentru mass-media naţională, au crescut ca pondere în comunicarea 
guvernamentală din S.U.A după cel de-al doilea război mondial. Aceste evenimente 
sunt construite în jurul liderului simbolic- ca de exemplu întâlnirea preşedintelui cu 
o anume comunitate pentru a comemora un eveniment local, întâlnirile cu grupuri 
civice sau intervenţii pe seama consecinţelor unor dezastre naturale. Şeful statului 
are un rol similar reginei din Marea Britanie.

Prin contrast, aranjamentele instituţionale în sistemele parlamentare tind 
spre strategiile de comunicare care orchestrează dezbaterea dintre partide şi din 
parlament. În Germania, unde două sau mai multe partide formează guvernul, în 
funcţie de suportul grupurilor parlamentare, efortul cancelarului de a determina 
agenda media constă în a se poziţiona ca lider politic al coaliţiei de guvernământ şi 
vis-a-vis de partidele de opoziţie. Această situaţie complexă presupune că, în afară 
de controlul agendei media, strategia de comunicare trebuie să rezolve încă două 
probleme politice: pe cele din interiorul coaliţiei de guvernămînt şi pe cele generate 
de opoziţie.

Este difi cil pentru un partid care face parte dintr-o coaliţie de guvernământ 
să vorbească doar despre performanţele “pozitive” ale guvernului, fară a critica 
33  Kernell, S., „Going Public. New Strategies of Presidential Leadership”, CQ Press, 2006
34  Denton, R.E. Jr. & Woodward, Gary C., “Political Communication in America, 1990
35  Ragsdale, L., „Vital Statistics on the Presidency. Washington to Clinton”, Congressional Quarterly, 1996
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sau măcar a provoca alt partener de coaliţie36. Rivalităţile interne din cabinet 
există deoarece fi ecare partid vrea să “marcheze”, motiv pentru care îşi dezvoltă 
propria strategie de informare. Pe de altă parte, conform logicii politice, trebuie ca 
managementul comunicării guvernamentale să aibă în vedere şi partidele de opoziţie. 
Informarea publică într-o asemenea situaţie, cu partide politice puternice, angrenate 
într-o continuă competiţie, presupune focalizarea pe teme. Asemenea comportamente 
presupun activităţi politice riguros planifi cate care trebuie văzute ca reacţii la subiecte 
şi evenimente afl ate în atenţia partidelor de opoziţie. În Germania, informarea publică 
nu constă în răspunsuri zilnice la teme afl ate pe agenda opiniei publice şi nici în 
crearea unor pseudoevenimente de mare vizibilitate. Sunt cruciale însă răspunsurile 
politice la declaraţii ale partenerilor de coaliţie sau ale oponenţilor politici, declaraţii 
preluate de media. În asemenea sisteme, media e folosită ca vehicul de infuenţare a 
discursului din sistemul guvernamental.

Managementul informării publice pentru premierul britanic include aspecte 
din ambele strategii. Pe de o parte, managementul ştirilor în Marea Britanie, ca şi 
în Germania, constă în a exista certitudini că toate ministerele vorbesc cu o singură 
voce37. Dar, fi indcă în Marea Britanie sistemul electoral garantează un singur partid 
de guvernământ, lideranţa premierului nu e, de obicei, contestată în cabinet. Asta 
înseamnă şi că mesajele politice, respectiv politica de informare publică, au coerenţă 
din punct de vedere politic. Informarea publică, în asemenea situaţii, poate fi  foarte 
politizată şi mai mult concentrată pe partidul de guvernământ. Pe de altă parte, rolul 
premierului ca lider politic permite, în acelaşi timp, personalizarea politicilor. Asta 
înseamnă că purtătorul de cuvânt (“press secretary”) şi experţii din preajma primului 
ministru orchestrează şi coordonează activităţi diferite de management care includ 
metode ce ţin de comunicarea politică, cum ar fi  atacarea unui oponent, defi nirea 
agendei de informare politică.

Informarea publică din România este profund marcată de sistemul politic 
semiprezidenţial, un sistem care introduce în ecuaţia efi cienţei o mulţime de 
complicaţii. Politica de comunicare a preşedintelui are la bază strategii de creare a 
unor apariţii media cu impact pozitiv, acolo unde este vorba de rolul de lider simbolic 
al acestuia, dar şi strategii de transmitere a unor mesaje politice - pe zona politicii 
externe şi a sistemului naţional de securitate sau atunci când preşedintele vrea să se 
poziţioneze în opoziţie doar faţă de premier şi partidul acestuia sau faţă de întreaga 
coaliţie guvernamentală. Premierul face eforturi în a infl uenţa agenda media pentru 
a se poziţiona politic ca lider al coaliţiei guvernamentale, în raport cu partidele 
din opoziţie, dar şi în raport cu preşedintele, inclusiv pe zona politicii externe şi 
a sistemului naţional de securitate unde atribuţiile celor doi sunt, în mare măsură, 
recurente. Datorită concurenţei politice dintre preşedinte şi premier, există şi mesaje 
ofi ciale divergente, inclusiv pe teme majore de politică externă sau securitate, mesaje 

36  Reineke, W., „Regierung ohne Kommunikationskonzept”, Prmagazin 1998
37  Ingram, B., “Kill the Messenger”, Harper Collins, 1991
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care “dinamitează” comunicarea strategică. Parlamentul intră pe agenda media 
îndeosebi dacă deciziile sale au consecinţe asupra balanţei de forţe dintre preşedinte 
şi premier.

 Rolurile de comunicare din instituţiile guvernamentale

 Dacă evaluăm, din punct de vedere al organizării, informarea publică 
guvernamentală din mai multe ţări, în cele în care democraţia este avansată găsim 
o diviziune a muncii între relaţia cu media de zi cu zi a purtătorilor de cuvânt şi 
alte aspecte de natură strategică şi politică. Cel mai proeminent rol în comunicarea 
ofi cială guvernamentală este formal ocupat de “press secretary”. Aşa cum Seymour 
Ure38 sublinia, în lumea modernă un “press secretary” îndeplineşte cel puţin trei 
roluri de comunicare: de purtător de cuvânt, de consilier pe relaţii cu media şi de 
manager. Dintr-o perspectivă comparativă, interpretarea rolurilor unui “press 
secretary”, ca şi schimburile informaţionale şi interpersonale dintre purtătorul de 
cuvânt guvernamental şi media, diferă de la o ţară la alta. Rolurile informale pe 
teme de strategii de comunicare sunt de obicei împărţite într-un cerc restrâns de 
consilieri care decid asupra strategiei de comunicare şi asupra reacţiilor la teme şi 
opinii preluate de mass-media. Aceste birouri sunt de obicei localizate în imediata 
apropiere a preşedintelui, cancelarului sau premierului (biroul de comunicare al 
Casei Albe de la Washington D.C., biroul cancelarului de la Bonn, Downing St. No. 
10 de la Londra). Fiecare dintre guverne întreţine un aparat, mai mult sau mai puţin 
politic, de relaţii publice, aparat care variază ca organizare în diferite ţari, în funcţie 
de gradul în care metode profesionale de marketing politic sunt folosite pentru 
politicile guvernamentale.

 În S.U.A., la Casa Albă sunt clar defi nite rolurile “press secretary” şi ale 
biroului de comunicare. Rolul “press secretary” e defi nit prin potenţialul său de a 
plasa cu succes apariţii ale preşedintelui şi mesajele acestuia în media naţională, zi 
de zi. Sub administraţia Reagan, accesul la preşedinte era relativ restricţionat, ceea ce 
înseamnă că “press secretary” era extrem de vizibil. Chiar dacă preşedinţii Clinton şi 
Bush sunt mai puţin refractari în a se întâlni ei înşişi cu jurnaliştii, “press secretary” 
apare la televiziuni în mod regulat. Şansele “press secretary” de a disemina mesaje 
sunt favorabile deoarece interacţiunile sale cu jurnaliştii sunt frecvente şi închise39. 
Corespondenţii acreditaţi practic “locuiesc” la Casa Albă, aşa că presa naţională este 
disponibilă în orice moment, la orice oră, pentru briefi nguri, anunţuri şi actualizări 
de ştiri. Odată cu înfi inţarea, în timpul afacerii Watergate, sub administraţia Nixon, 
a biroului de comunicare de la Casa Albă, s-a deschis şi drumul spre o abordare 
centralizată a managementului informaţiilor40. Astăzi, biroul are misiunea de a 
38  Seymour-Ure, C., “The Role of Press Secretaries on Chief Executive Staffs in Anglo-American Systems”, Uni-
versity of Pittsburg press, 1991
39   McCurry, M., “The Background on Background”, Harvard international Journal of Press/Politics, 1996
40  Gilmore, K. & Brown, William, “White House Spin Doctors and Media Watchdogs: David Gergen’s Presidential 
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gestiona imaginea preşedintelui prin strategii şi planuri de relaţii publice pe termen 
mediu şi lung, fi ind responsabil, de exemplu, cu elaborarea de strategii pentru politica 
de anunţuri prezidenţiale, cu segmentarea publicurilor naţionale, dar şi, de exemplu, 
cu realizarea de ştiri, reportaje şi interviuri cu ofi ciali de la Casa Albă - produse puse 
mai apoi la dispoziţia mass-media locală. 

 Contrar situaţiei din S.U.A., biroul “press secretary” din Germania are o 
mare fl uctuaţie de personal şi nici unul dintre purtătorii de cuvânt din ultimii ani nu 
a câştigat din punct de vedere al vizibilităţii sau al carierei politice. Ofi cial, “press 
secretary” al cancelarului îndeplineşte două funcţiuni: vorbeşte ofi cial în numele 
coaliţiei de guvernământ şi răspunde, de trei ori pe săptămână, întrebărilor adresate 
de jurnalişti; este şeful Agenţiei de presă federală şi informaţii a guvernului federal, 
o entitate ce gestionează comunicarea publică ofi cială. Având câteva sute de angajaţi, 
agenţia nu reuşeşte să fi e proactivă. Oricum, “press secretary” este responsabil de 
implementarea deciziilor în domeniul informării publice, decizii luate la nivelul 
biroului cancelarului. Din administraţia cancelarului mai face parte şi un mic grup 
de consilieri de comunicare, analişti politici şi speechwriters, care monitorizează 
sondaje, dezvoltă strategii politice şi deliberează asupra acţiunilor zilnice legate de 
media41. 

 Sarcinile “press secretary” al premierului britanic ţin în mare măsură de 
management, în condiţiile în care managementul ştirilor este defi nit ca “a ne asigura 
că nimic nu stă în calea difuzării unei ştiri, dacă guvernul hotărăşte că trebuie făcut 
acest lucru”42. Din epoca Thatcher, comunicarea guvernamentală este extrem de 
centralizată şi integrată printr-un sistem de raportări interne, astfel încât toată lumea 
să fi e la curent cu dezvoltările-cheie ale guvernului. Bernard Ingram îşi descria 
munca de “press secretary” ca obligaţia de a coordona în timp şi din punct de vedere 
al coerenţei mesajele guvernamentale. Aceasta presupune: voce unică în cabinet; 
fi ecare membru al cabinetului e la curent cu ce declaraţii fac ceilalţi; guvernul nu 
iese în public cu mai mult de o declaraţie importantă pe zi. Cazul britanic este un 
exemplu concludent pentru faptul că informarea publică a depăşit graniţele unei 
simple operaţii media a guvernului.

În anii Thatcher, Biroul central de informare, a cărui misiune consta în 
explicarea politicii guvernamentale şi în diseminarea informaţiilor de interes public, 
a fost transformat dintr-un “aparat de publicitate guvernamentală”43 într-o maşinărie 
complexă de marketing pentru promovarea politicilor controversate. Guvernul 
devenise unul dintre cei mai mari plătitori de publicitate din ţară, cheltuielile de 
publicitate anuale atingând un maxim de 225 milioane USD. Astfel, informarea 
publică a fost facilitată de implementarea unor tehnici de marketing şi acompaniată 
de campanii plătite cu sume uriaşe. Cu imens ajutor din partea profesioniştilor de 
Communication”, paper submitted to Political Communication Division of the ICA, 1994
41   Fuchs, D., Pfetsch, B., “The Observation of Public Opinion by the Governmental System”, 1996
42  Ingram, B., “Kill the Messenger”, 1991
43  Scammel, M., “Designer Politics. How Elections are Won”, St. Martin’s Press, 1995
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marketing politic, eforturile guvernului în domeniul comunicării au fost dublate ca 
efi cienţă, nu doar prin alocarea de resurse materiale, ci şi prin folosirea unor experţi 
de comunicare externi.

În România putem vorbi ofi cial de organizarea instituţională a informării 
publice doar după 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 544 privind liberal 
acces la informaţii de interes public. Conform normelor metodologice de aplicare 
a acestei legi, activitatea de informare şi relaţii publice din instituţiile publice 
are următoarele componente: informarea presei, informarea publică directă a 
persoanelor, informarea internă şi informarea interinstituţională. În cele mai multe 
instituţii publice din România relaţiile cu mass-media au loc mai degrabă ad-hoc 
decât planifi cat. Purtătorul de cuvânt îşi asumă, în funcţie de cunoştinţele şi de 
percepţiile lui, diverse roluri, iar adesea joacă, mai mult sau mai puţin reuşit, şi rolul 
de strateg de comunicare. Toate energiile par a fi  concentrate pe relaţiile zilnice cu 
media. Şi acolo unde există funcţiuni clar delimitate de management al comunicării 
(care includ monitorizarea, planifi carea, implementarea şi evaluarea campaniilor de 
comunicare), se întâmplă ca acestea să nu fi e valorifi cate. În plus, nici între ministere 
şi agenţii guvernamentale, şi nici între preşedinţie şi guvern nu există, de cele mai 
multe ori, coordonare a mesajelor. Din cauza sistemului politic dual, de direcţionare 
nici nu poate fi  vorba.

În timp ce birourile de comunicare reprezintă instituţii formale ale comunicării 
guvernamentale, o altă dimensiune legată de managementul ştirilor este aceea a 
folosirii reţelelor interpersonale, dezvoltate între ofi cialii guvernamentali şi jurnalişti. 
Aceste reţele de comunicare conţin interacţiuni care, în fi nal, contribuie la stabilirea 
încrederii între actori, la împărtăşirea unei culturi comune de comunicare politică. 

Am subliniat că interacţiunile dintre “press secretary” şi jurnalişti sunt restrânse 
la nivelul Washington-ului, datorită “coabitării” lor la Casa Albă. Există situaţii 
similare la Londra şi la Bonn. În Marea Britanie, în jur de 150 de ziarişti selectaţi, 
care au acces privilegiat la Guvern, participă, de două ori pe zi, la breafi ngurile 
purtătorului de cuvînt al premierului şi socializează cu ofi ciali guvernamentali. 
Acest aranjament se numeşte “Lobby” şi este un instrument folosit în managementul 
comunicării politice, un principiu statuat fi ind cel al non-atribuirii surselor. Schimbul 
de informaţii şi fi xarea agendei sunt facilitate deoarece ştirile conţin informaţii 
pe surse “de la cel mai înalt nivel” sau “apropiate de Downing Street”, fără a fi  
nominalizate persoane (Jones, 1996). O altă funcţiune a Lobby-ului este aceea de a 
oferi jurnaliştilor background adiţional, un ghid de interpretare a mesajului44.

Echivalentul german al Lobby-ului este la Bonn “Cercul de Background”, 
“Hintergrundkreise”. La cercurile, cluburile jurnaliştilor, cu regularitate sunt invitaţi 
politicieni sau purtători de cuvânt care furnizează informaţii de background. Cercurile 
sunt constituite în funcţie de afi nităţile politice ale jurnaliştilor, de tipul media sau 
pe criterii regionale. Acestea sunt importante ca platforme de schimburi continue 
44  Boyce, D.G., “Government and the News Media: The British Experience”,  Baylor University Press, 1982
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de informaţii şi permit socializarea într-o manieră mai puţin formală. Din punct de 
vedere al infl uenţării agendei media, sunt instrumente folositoare pentru infuzia de 
teme şi opinii pentru un target specifi c, fără a furniza în acest scop informaţii ofi ciale. 
Pentru ofi cialii guvernamentali, aceste cluburi sunt folositoare pentru testarea unor 
teme noi, pentru lansarea de noi informaţii şi monitorizarea reacţiilor jurnaliştilor.

În ţara noastră, nu există asemenea abordări sau asemenea tradiţii. Reţelele 
informale folosite sunt cele pe care liderii politici sau purtătorii lor de cuvânt sunt 
capabili să le statueze şi acestea folosesc unor obiective instituţionale sau politice 
limitate, nu, spre exemplu, guvernului în ansamblul său.

 Infl uenţa sistemelor media asupra informării publice guvernamentale
În interacţiunea cu media, comunicarea guvernamentală reacţionează la 

maniera în care e construit sistemul media, iar jurnalismul e infl uenţat, la rândul său, 
de tradiţiile politice din societate. Un indicator important legat de capacitatea media 
de a observa regulile politice este politizarea media, manifestată prin existenţa presei 
partizane sau a unor spaţii consistente dedicate politicului în ziare. În ceea ce priveşte 
televiziunea, puterea televiziunii publice, ca stâlp al sistemului media electronic, 
serveşte de asemenea ca indicator al gradului în care media este subiectivată de 
logica sistemului politic. Pe de altă parte, în sistemul de comunicare în masă din 
vest, care funcţionează conform unor principii de marketing, atât ziarele cât şi media 
electronică se supun, din ce în ce mai mult, regulilor de piaţă. În plus, sistemele 
moderne de comunicare în masă au suferit profunde schimbări datorită inovaţiilor 
tehnologice şi deregularizării pieţelor media, având drept consecinţe creşterea 
ponderii media de nişă, dezvoltarea “new media” şi fuziunea comunicării de masă cu 
computerele personale. Această dezvoltare contribuie nu doar la explozia mesajelor, 
dar şi înteţeşte competiţia media. 

Referitor la consecinţele politice ale acestor dezvoltări, Entman45 susţinea 
că efectul competiţiei de pe piaţa media şi de pe piaţa politică este acela că elitele 
politice sunt nevoite să acorde o tot mai mare importanţă informării publice. 

Din această perspectivă, putem compara sistemele media din S.U.A, Marea 
Britanie, Germania şi România, şi putem să evaluăm comunicarea guvernamentală. 
Un studiu comparativ arată că sistemul media din SUA e caracterizat de absenţa 
completă a presei partizane şi de diversitatea internă a înclinaţiilor politice. Şi în 
Germania, proporţia ziarelor independente este mare, dar există o ramură de dreapta 
pe cale de a înfl ori. În contrast cu Germania şi SUA, sistemul de presă din Marea 
Britanie, ca şi cel din România, este caracterizat de un grad mare de partizanat. Un 
model similar este vizibil dacă vom compara gradul de comercializare al media 
electronică din cele patru ţări. Un indicator folosit în analiza comparativă este puterea 
sistemului public de radio şi televiziune. Deloc surprinzător, comercializarea mediei 

45  Entman, R.M., “Democracy without Citizens: Media and The Decay of American Politics”, New York: Oxford 
University Press,1989
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electronice este mai mare în S.U.A., cu mici şi puţine canale publice. Germania şi 
România se găsesc la mijloc, între S.U.A. şi Marea Britanie. În Germania, ca şi 
în România, există un puternic serviciu public de televiziune, fi nanţat parţial din 
publicitate comercială. Cel mai mic grad de comercializare a media se înregistrează 
în Marea Britanie, cu o poziţie puternică a BBC, fi nanţat exclusiv din fonduri publice 
pentru serviciile de emisie terestră. 

Dacă privim infl uenţa sistemului media asupra informării publice, actorii 
politici din S.U.A. nu au decât să se conformeze logicii comerciale a presei şi 
televiziunii, plecând de la strategiile de comunicare. Acolo unde sistemul comercial 
este predominant, modelul adecvat pentru managementul informării publice 
guvernamentale este cel al informării centrate pe ştiri. Prin contrast, cele trei ţări 
europene au un stâlp puternic în televiziunea publică, iar ziarele britanice şi româneşti 
au adesea poziţii profund partizane. Asta înseamnă că serviciile publice de radio şi 
TV impun o mai mare focalizare pe teme politice sau pe poziţii ideologice.

În cele din urmă, cultura media, defi nită drept o “subcultură a culturii politice 
naţionale”46, constituie un element al cadrului în care se desfăşoară relaţiile dintre 
actorii politici şi jurnalişti. Două dintre dimensiunile culturii media infl uenţează 
managementul ştirilor: defi nirea rolului jurnaliştilor în sfera politică şi orientarea 
jurnaliştilor faţă de instituţiile politice. Defi nirea rolului jurnaliştilor trebuie să 
ia în considerare faptul că aceştia sunt infl uenţaţi comportamental de contextul 
organizaţional în care îşi exercită profesia şi de aşteptările sociale pe care le percep47. 
Rolurile pot astfel să difere, de la transmiterea neutră a faptelor, până la interpretarea 
acestora sau chiar la stilurile deschis confl ictuale ale relatărilor. 

Blumler şi Gurevitch susţin că “jurnaliştii reacţionează la toate grupurile 
sociale şi la instituţii, nu doar în ceea ce priveşte criteriile de evaluare a valorii 
unei ştiri, ci şi din punct de vedere al respectului cu care sunt priviţi şi clasifi caţi în 
sistemul dominant de valori”. Orientarea producătorilor de ştiri către sistemul politic 
poate varia de la respect şi apreciere pentru sistem (chiar dacă există şi critici), la 
cinism şi neîncredere faţă de acesta. 

Referitor la orientarea jurnaliştilor faţă de instituţiile politice, pornim de la 
premisa că, cu cât neîncrederea jurnaliştilor e mai mare, cu atât mai mult actorii 
politici trebuie să se angajeze în managementul ştirilor centrate pe media. Cu cât 
riscul şi contingenţele relatării ştirilor sunt mai mari din perspectiva actorilor politici, 
cu atât mai evident este că aceştia trebuie să îşi adapteze mesajele logicii media 
pentru a maximiza controlul asupra agendei media. Pe de altă parte, cu cît respectul 
jurnaliştilor faţă de instituţiile politice este mai mare şi cu cât relatările imparţiale, 
neutre, sunt mai frecvente, cu atât mai potrivit apare stilul de management politic al 
ştirilor.
46  Semetko, H.A., “Political Balance on Television: Campaigns in the United States, Britain and Germany”, Har-
vard international journal of press/politics, 1995
47  Blumler, J.G. & Gurevitch, M., “Journalists’ orientations to political institutions: the chase of parliamentary 
broadcasting”, 1986
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Dacă vom compara ţările în discuţie din punct de vedere al atitudinii jurnaliştilor 
faţă de instituţiile politice şi faţă de deţinătorii de portofolii, observăm că S.U.A. şi 
Marea Britanie se afl ă la poli opuşi. Patterson48 a observat că în ultimii ani în SUA 
relatările ştirilor s-au schimbat substanţial, evoluând de la stilul tradiţional descriptiv 
la stilul interpretativ. Stilul interpretativ preferat pune jurnaliştii în roluri de analişti 
politici şi le legitimează puterea de a controla mesajul politic. Ba chiar mai mult, 
stilul interpretativ merge mână în mână cu atitudini de aroganţă faţă de instituţiile 
politice şi reprezintă un atac la adresa jurnalismului49. Jurnaliştii pun la îndoială, în 
mod constant, motivaţiile, metodele şi efi cienţa politicienilor. Acest tip de atitudine 
pare să ilustreze rolul de “câine de pază” al democraţiei pe care media îl joacă adesea. 
Se porneşte de la următoarea premisă ideologică: politicienii fac anumite acţiuni din 
interes propriu, mai degrabă decât din convingere politică. Jurnaliştii susţin adesea 
că politicienii fac anumite promisiuni pe care nu au de gând să le respecte, sau efectiv 
irealizabile. Cultura media americană se caracterizează printr-un jurnalism care oferă 
din ce în ce mai multe ştiri negative despre Congres şi preşedinte. Patterson50 susţine 
faptul că mesajul antipolitic al media a slăbit guvernul. Din această perspectivă, nu 
pare a fi  o surpriză faptul că actorii politici generali, dar mai ales cei afl aţi în poziţii 
executive, încearcă din greu şi investesc multe resurse şi intelligence în crearea unor 
anunţuri-ştiri şi declaraţii ofi ciale centrate pe media. 

Pe de altă parte, jurnaliştii germani tind să adopte o poziţie politică doar în 
măsura în care empatizează cu confl ictele dintre şi din interiorul partidelor politice. 
Ei tind să susţină una dintre tabere, în loc să aibă o atitudine neutră în ştirile lor. În 
practică, în Germania, este normal ca jurnaliştii să îşi susţină propriile valori şi idei 
politice, să ia partea, în mod deschis, uneia dintre tabere şi să îşi susţină punctul de 
vedere chiar în cadrul unor dezbateri. Situaţia din România este, din acest punct de 
vedere, similară cu cea din Germania.

Nu în ultimul rînd, în Marea Britanie cultura media, în special cea de 
broadcasting şi sigur nu cea de tabloid, se caracterizează prin standarde profesionale 
înalte, imparţialitate în dezbateri, respect pentru instituţiile politice şi discuţii pe teme 
politice de foarte bună calitate, defi nind astfel “civic journalism”. 

48  Patterson, T.,”Bad News, Bad Governance”, 1996
49  Sabato, L.J., “Feeding Frenzy: How Attack Journalism Has Transformed American Politics”, Lanahan Publi-
shers, 1991
50  Patterson, T.,”Bad News, Bad Governance”, 1996
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Abstract 

The strategic importance of the Black Sea region for the EU was 
recognized in the context of EU accession of Romania and Bulgaria which 
defi ne a new policy approach towards the region, called Black Sea Synergy has 
been proposed by the European Commission in April 2007, offi cially launched 
at the EU level and actors in the region at the Kiev Ministerial Conference, in 
February 2008. The Black Sea Synergy aim is to develop regional cooperation 
between the EU and neighbouring countries, and cooperation within the 
region.
 
Keywords: Black Sea region, the regional countries, stability, security, 

democracy, bilateral relations
 

De-a lungul istoriei, regiunea Mării Negre a păstrat caracteristici care 
au defi nit-o ca pe un nod al oportunităţilor şi al provocărilor, locul în 

care actori globali şi-au exercitat, în toate timpurile, infl uenţa, fi ind interesaţi de 
exploatarea resurselor sale. Această regiune este o impresionantă combinație de 
culturi şi civilizaţii, care include şi amenințări la adresa securităţii de tipul confl ictelor 
“îngheţate”, criminalitate transfrontalieră şi terorism. Statele din regiune au iniţiat 
diferite forme de cooperare în scopul unei mai bune gestionări a acestor ameninţări. 
Prin aceste iniţiative şi forme de cooperare s-a avut în vedere atragerea atenţiei 
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actorilor de nivel mondial, cum ar fi  UE, ONU sau SUA asupra acestei regiuni.
Din punct de vedere geopolitic, Marea Neagră şi regiunea din jurul acesteia 

reprezintă intersecția dintre Europa şi Asia, Rusia, Orientul Mijlociu şi Europa de 
Sud, precum şi a canalelor de comunicație naturale sau artifi ciale spre Nord şi Vest, 
astfel încât aceasta nu poate fi  delimitată cu uşurinţă de alte regiuni învecinate cum 
ar fi  regiunea mediteraneeană, Europa de Sud-Est sau Asia Centrală. Mai mult, din 
cauza numărului mare de râuri care se varsă în Marea Neagră (Dunărea, Nipru, 
Nistru, Kuban, Southern Bug, Rioni, Kizil-Irmak şi Kamchia) şi, astfel, conectarea 
la mare şi a statelor neriverane situate în zone mai îndepărtate, unii autori consideră 
această regiune extinsă, astfel încât să includă şi ţările legate de aceasta din punct 
de vedere hidrografi c. Din aceste motive, această “regiune” este adesea numită 
“regiunea extinsă a Mării Negre” , datorită faptului că stabilirea limitelor sale nu este 
o sarcină ușoară.

Delimitarea geografi că şi politică este, totuşi, necesară pentru adaptarea şi 
punerea în practică a instrumentelor europene concepute pentru a rezolva problemele 
locale. O astfel de delimitare ar ajuta, de asemenea, la defi nirea zonei de interes 
a Uniunii Europene în regiune. Prin urmare, în prezenta lucrare, “Regiunea Mării 
Negre” include Marea Neagră, statele sale riverane: Bulgaria, Georgia, România, 
Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina precum şi statele vecine din punct de vedere 
hidrografi c: Armenia, Azerbaidjan, Grecia şi Republica Moldova . Acesta este, de 
fapt, punctul de vedere al Comisiei Europene, așa cum a fost acesta refl ectat în 
Comunicarea pentru Sinergia Mării Negre. Motivele acestei delimitări din această 
regiune, precum comerţul, energia şi a rutele de transport, au dezvoltat şi au deschis 
comunicarea şi cooperarea între statele riverane şi vecinii lor. 

În ceea ce priveşte aspecte legate de securitate, regiunea este în continuare un 
fel de “câmp de luptă”, datorită mai multor dispute nerezolvate, în general cunoscute 
sub numele de confl icte “îngheţate”. Existenţa şi posibila escaladare a acestor 
confl icte nu se rezumă doar la ţările implicate şi la cele afl ate în vecinătatea acestora, 
ci priveşte şi alţi actori internaţionali, cum ar fi  UE, OSCE, NATO, ONU şi SUA.

In plus, regiunea Mării Negre este o zonă cu ţărmuri dens populate şi importante 
resurse naturale conectate spre exterior către mările şi oceanele lumii prin strâmtorile 
Bosfor şi Dardanele. Mai mult decât atât, vecinătatea sa cu importante surse de gaz 
şi de energie provenind de la Marea Caspică crește potenţialul exploatării unor surse 
de energie alternative şi rute de transport în scopul diversifi cării surselor de energie 
pentru Europa. Pe lângă aceasta, în cazul în care strategiile de securitate pentru 
stabilizarea acestei regiuni sunt şi vor fi  de succes, zona Mării Negre poate deveni 
o sursă de securitate şi, prin urmare, o oportunitate pentru acest sector. Din aceste 
motive, alţi actori non-riverani, cum ar fi  SUA, prin NATO, dar și alții, cum ar fi , spre 
exemplu, China, au un interes în această regiune.

Marea Neagră este traversată de numeroase rețele de transport al petrolului din 
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Asia Centrală către Europa, care se întind de la Baku la Tbilisi şi Ceyhan, precum şi 
de reţele ce pornesc de la țărmurile Kazahstanului, de la Marea Caspică până în portul 
Novorossiysk. Ca urmare a creşterii preocupărilor legate de mediu înconjurător în 
ceea ce priveşte transportul petrolului prin strâmtorile turcești (gestionate de Turcia) 
Bosfor şi Dardanele, câteva din noile proiecte de conducte alternative ar putea deveni 
interesante. 

În domeniul transportului, „drumul mătăsii” , renumit de-a lungul istoriei 
antice ca cea mai lungă linie de comunicație pentru caravanele comerciale dintre 
Europa şi Orient, a pus bazele infrastructurii de transport modern prezentă în zilele 
noastre. Marea Neagră comunică cu statele riverane şi neriverane prin cele mai mari 
fl uvii ale continentului european precum Dunărea, Donul și Volga (prin canalul 
Volga-Don). Astfel, rute importante de transport traversează regiunea, unind Estul 
cu Vestul – din Europa Centrală, în Caucaz şi Asia Centrală – şi Nordul cu Sudul, 
aducând regiunea baltică la Marea Mediterană.

Ca atare, problemele de securitate din această regiune pot fi  considerate ca 
având un caracter dual. Această regiune a fost percepută ca fi ind o zonă tulbure, şi, 
prin urmare, considerată o sursă de confl ict şi nesiguranţă, cu potenţial de extindere 
şi în împrejurimile vecinătăților apropiate acesteia. Cu toate acestea, s-au făcut 
progrese substanțiale în ceea ce privește prevenirea şi gestionarea potențialelor surse 
de confl ict şi insecuritate, ceea ce ar putea deveni o oportunitate privită pe termen 
lung pentru crearea unui mediu de securitate favorabil dezvoltării durabile. 

Zona Mării Negre se confruntă cu o situaţie deosebit de favorabilă cooperării, 
fără precedent în istoria regiunii, în care toate ţările din zonă împărtășesc aceleaşi 
valori: democraţia, drepturile omului, economia de piaţă şi participă, într-o formă sau 
alta la ceea numim războiul global împotriva terorismului. Acest context se datorează 
faptului că întreaga regiune este interconectată la arhitectura de securitate Euro-
Atlantică.  Pentru a evalua importanţa creării unei iniţiative durabile faţă de această 
regiune din partea UE, trebuie remarcat faptul că zona Mării Negre este un nod de 
comunicație între fl uxul care se realizează între un furnizor uriaș de energie (Orientul 
Mijlociu, Marea Caspică şi Asia Centrală) şi unul dintre cei mai mari consumatori 
energetici ai lumii, în speță, comunitatea euro-atlantică. Totodată, Marea Neagră 
este şi locul pe unde circulă fl uxul dintre furnizorul de securitate Euro-Atlantic şi 
consumatorii de securitate: Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. Astfel, conţinutul 
următoarelor secțiuni se va axa pe exploatarea oportunităților şi pe răspunsul la 
provocările Mării Negre pe aceste importante paliere ce țin de resursele energetice și 
de resursele de securitate.

Percepţia locală asupra provocărilor şi oportunităţilor s-a materializat prin 
crearea mai multor organizaţii şi iniţiative regionale bazate pe mai multe elemente 
de interes comun, având ca bază colaborarea şi dialogul. Aceste forme de cooperare 
acționează în domenii precum cel al cooperării economice (BSEC), al democratizării 
(ODED GUAM) şi al întăririi capacităţii statului de drept prin aplicarea legii (SECI) 
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şi chiar s-a încercat stabilirea unui dialog politic regulat (Forumul Mării Negre). Însă, 
din cauza lipsei experienței ţărilor implicate, precum şi a insufi cientei coordonării şi 
sprijinului extern, aceste forme de cooperare nu au fost sufi cient de efi ciente pentru 
a îmbunătăți în mod semnifi cativ realitatea acestei regiuni. 

Aceste organizaţii sunt caracterizate prin eterogenitatea membrilor. În ciuda 
faptului că obiectivele acestora se suprapun uneori, s-a reușit totuși suscitarea 
atenţiei actorilor internaţionali, care au solicitat chiar statutul de observator. Numărul 
de iniţiative şi varietatea de combinaţii, din punct de vedere al membrilor acestora, 
aduce mai multă complexitate şi diversitate în regiune şi, prin urmare, constituie 
argumente în plus pentru a pune la îndoială faptul că zona poate fi  considerată ca o 
regiune în sine, pentru că toate acestea fac mult mai difi cil să se stabilească limitele 
regiunii. Având în vedere caracteristicile pozitive şi negative ale regiunii, UE nu a 
rămas inactivă, ci a fost prezentă în regiune cu unele iniţiative bilaterale sau sectoriale.

În anul 2004, Comisia Europeană a anunţat într-o comunicare faptul că se 
afl ă în proces de elaborare a cadrului pentru îmbunătăţirea cooperării în regiunea 
Mării Negre, iar în anul următor, a fost elaborată – “Sinergia Mării Negre – O nouă 
iniţiativă de cooperare regională” . Prima comunicare menționa pe scurt unele din 
domeniile-cheie care necesită şi justifi că implicarea UE în regiune: confl ictele 
regionale de lungă durată, domeniile transportului şi ale energiei, dialogul politic, 
protecţia mediului şi cooperarea ştiinţifi că. Înaltul Reprezentant al UE, Javier 
Solana, în cadrul Strategiei Europene de Securitate, având în vedere problemele de 
securitate din această regiune, a precizat necesitatea de a avea un rol proactiv în zona 
Caucazului de Sud. Un pas decisiv pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv s-a 
făcut prin emiterea unei comunicări în materie. Aceasta este o dovada faptului că 
Europa acordă atenţie vecinătății sale – inclusiv oportunităţilor şi provocărilor pe 
care aceasta le-ar putea conține –, cu responsabilitate şi angajament, atrăgând atenția 
politică şi sprijinul pentru iniţiative efi ciente în regiune.

Documentul care se referă la Sinergia Mării Negre începe prin enumerarea 
oportunităţilor şi provocărilor regiunii, menționând principalii factori care au 
infl uențat și condiționat atenția europeană: “un nod de energie şi de transport”, 
confl ictele nerezolvate, problemele de mediu înconjurător şi controale insufi ciente 
și inefi ciente la frontieră. Apoi, reamintește precedentele iniţiative ale UE faţă de 
această regiune: procesul (încă în derulare) de aderare a Turciei, Politica Europeană de 
Vecinătate şi Parteneriatul Strategic cu Rusia (Acordul de colaborare și parteneriat), 
ulterior, Parteneriatul Estic. Prin derogare de la pre-existența identifi cării motivelor 
enumerate, momentul lansării acestei noi iniţiative care să acopere întreaga regiune a 
coincis cu aderarea, la acea dată, la Uniunea Europeană, a două state riverane foarte 
importante (cel puțin, așa ar trebui să fi e) pentru zona Mării Negre și, evident, pentru 
comunitatea europeană: Bulgaria şi România.
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Această iniţiativă are un caracter dependent față de celelalte politici ale EU și ale 
țărilor din zonă, existente deja în regiune, la care este în mod inerent complementară 
şi va fi  folosită ca un instrument pentru realizarea scopurilor acestora, respectiv acela 
de a concentra atenţia şi politicile pentru a construi o regiune din care și prin care 
să se răspundă nevoilor sale practice. Aportul complementar al acestei iniţiative este 
redat de trei componente: în primul rând, faptul că furnizează o abordare regională; în 
al doilea rând, acesta se axează pe realizarea aspectelor practice care necesită eforturi 
regionale – securitatea aprovizionării cu energie, calitate a apei, rețele regionale de 
transport, etc. – şi, în al treilea rând, în domeniile care sunt abordate (energie, mediu, 
transport), UE, deja prezentă în regiunea Mării Negre, are posibilitatea să folosească 
mai efi cient acest spațiu atât pentru punerea în operă a politicilor sale de vecinătate 
liniștită, cât și pentru optimizarea aprovizionării continentului cu resurse energetice.

Această sinergie nu numai că incumbă un sistem rigid, ci relansează procese și 
politici de colaborarea și de conexiuni de la care se așteaptă, pe de o parte, soluționarea 
unor probleme cronice care persistă încă în zonă, datorită intersecției și ciocnirii 
între civilizații și, pe de altă parte, în mod implicit, diminuarea și chiar estomparea 
confl ictualității seculare a zonei. Toate acestea nu înseamnă rigiditate, nici noi linii 
de falie, ci, dimpotrivă, sinergia Mării Negre (un sistem de politici exprimate printr-o 
metaforă) este proiectată pentru a fi  foarte fl exibilă în ceea ce priveşte ţările care 
pot participa la diferitele sale iniţiative practice. De la aceste politici și strategii se 
așteaptă un efect sinergic, adică o conexiune de energii care să determine un trend 
pozitiv și rezultate benefi ce în primul rând pentru țările de aici, inclusiv pentru Rusia 
și Turcia, două mari țări situate pe două continente. Cu alte cuvinte, comunicarea 
abordează zece ţări, folosind o geometrie variabilă numai în cazul în care ţările 
vizate de această problemă trebuie să participe, dar posibilitatea de a extinde sfera 
de aplicare a acţiunilor şi în alte regiuni este, de asemenea, menţionată. Această 
fl exibilitate se adaugă pentru a efi cientiza atingerea rezultatelor sale. 

Sinergia conține treisprezece ”domenii principale de cooperare”, care au 
fost alese pe baza unor criterii cum ar fi  prioritățile comune, precum şi implicarea 
anterioară a UE. 

În materie de democrație, se are în vedere respectarea drepturilor omului 
şi a bunei guvernări, Comisia intenţionând să sprijine iniţiativele locale în scopul 
dezvoltării instituţiilor democratice, al relizării bunei guvernări şi a statului de drept, 
prin schimb de experienţă, training, programe de înfrăţire şi de stimulare a dialogului 
cu societatea civilă.

În materie de securitate, scopul documentului este diversifi cat, punându-
se accent în primul rând pe libertatea de circulaţie, pe comunicare şi pe demersuri 
complexe de ameliorare a securităţii. Acesta din urmă este un domeniu în care 
Comisia intenționează să elaboreze o comunicare operațională cât mai directă cu 
privire la aplicarea unei “abordări globale” referitoare la migrarea către vecinii din est 
şi sud-est, pentru a încuraja o cooperare mai practică şi de a construi, pe inițiativele 
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deja existente, cum ar fi  de Iniţiativa Europeană de Cooperare Regională, Centrul 
pentru Combaterea criminalităţii transfrontaliere sau de Coordonare al frontierei 
Mării Negre şi Centrul de informare, a unor noi formule și a unor noi conexiuni care 
să creeze efecte benefi ce.

În al doilea rând, politicile de securitate dedicate confl ictelor “îngheţate” 
refl ectă hotărârea pentru o implicare mai activă în abordarea lor prin misiuni de 
monitorizare, printr-un instrumentar direcționat pentru dezvoltarea economică, 
coeziunea socială şi bună guvernare şi o mai mare atenţie pentru a “promova măsuri 
de consolidare a încrederii în regiunile afectate”.

În domeniul energiei, diversifi carea este menționată ca scop principal, fi ind atât 
în interesul UE, cât şi în cel al partenerilor. În acest sens, Comisia va lucra în sensul 
armonizării legislative prin multiple dialoguri cu privire la securitatea energetică, 
precum şi la extinderea efectelor Tratatul Energiei din cadrul Comunităţii şi la alte 
ţări din regiune. În plus, intenția acestui mod de abordare a problematicii energetice 
este aceea de a îmbunătăți infrastructura energetică existentă prin intermediul noului 
coridor energetic Trans-Caspian Trans-Marea Neagră şi de a determina aceste ţări 
să-şi concentreze atenția asupra resurselor alternative de energie. Un studiu de 
fezabilitate urma să fi e efectuat pentru a evalua posibilitatea instituirii unui cadru 
juridic între UE şi regiunea PEV. Asemenea studii, după cum se știe , au fost făcute, 
dar efectele lor au rămas totuși destul de departe de realizare a așteptărilor. Între 
acestea, se situează și eșecul proiectului Nabucco, actuala anunțare de către Rusia 
că ar fi  posibil să renunțe la proiectul South Stream, iar criza ucraineană și anexarea 
de către Rusia a Crimeii complică și mai mult coordonatele politicii sinergiei Mării 
Negre (mai mult o metaforă decât un pachete coerent de măsuri care să ducă la 
soluționarea problemelor zonei), dar Organizația de Cooperare Economică la Marea 
Neagră, BlackSeaFor și exercițiile comune sunt totuși realități care arată că Uniunea 
Europeană începe să înțeleagă, cât de cât, importanța excepțională a acestei regiuni. 

În domeniul transporturilor, Comisia își propunea să contribuie la îmbunătăţirea 
efi cienţei, siguranţei şi securităţii operaţiunilor de transport şi să acţioneze în 
domeniul armonizărilor reglementărilor în materie. TRACECA trebuie să rămână 
un proiect de bază pentru dezvoltarea regională a transportului, dar se avea și se 
are încă în vedere și încurajarea exploatării complete a căilor navigabile interioare 
cum ar fi  fl uviul Dunărea.  O atenţie deosebită este acordată problemelor de mediu. 
Comisia Europeană a solicitat statutul de observator în cadrul Comisiei Mării Negre, 
şi propune crearea unei iniţiative similare pentru regiunea Mării Negre, cum ar fi  
Task Force-ul DABLAS , în vederea stabilirii unei cooperări strategice în materie 
de mediu. În plus, Comisia propune promovarea implementării la nivel regional a 
mecanismului de dezvoltare ecologică din cadrul Protocolului de la Kyoto, şi urma 
să continue discuțiile cu statele de la Marea Neagră cu privire la aspectele legate de 
negocierea schemelor de emisii a gazelor cu efect de seră.

În ceea ce priveşte politica maritimă, este necesară încurajarea dialogului și 
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cooperarea integrată între serviciile de supraveghere a mării. Referitor la pescuit, 
Comisia a observat necesitatea de acţiune pentru a contracara starea precară în care se 
regăseşte acest domeniu. Prin urmare, s-a propus o mai bună exploatare a resurselor 
în Comisia Generală de Pescuit pentru Mediterana. Această măsură este necesare, 
evident, și pentru Marea Neagră, deși, aici, există resurse energetice, iar explorarea 
și exploatarea lor efi cientă ar putea schimba complet statutul acestei mări.

Din păcate, războiul din Ucraina, anexarea Crimeii de către Rusia, angajarea 
Uniunii Europene, a NATO și a Statelor Unite, ca și a Rusiei în soluționarea (mai 
exact, în escaladarea) acestui confl ict au creat o situație complicată, fără precedent, 
care ar putea să afecteze acel proiect denumit cândva sinergia Mării Negre.

În domeniul comerţului, Comisia a apreciat și apreciază continuarea liberalizării 
şi încurajează aderarea ţărilor de la Marea Neagră la OMC, precum şi încheierea de 
noi acorduri de parteneriat şi cooperare cu Rusia şi Ucraina, ca măsuri importante în 
acest sens. Acest aspect, cum bine se știe, suferă unele ajustări, datorită pe de o parte, 
crizei ucrainene și, pe de altă parte, implicării Rusiei, UE, NATO și Statelor Unite în 
soluționarea acestui confl ict. 

În alte domenii de cooperare, s-a solicitat, la vremea respectivă, interconectarea 
tuturor ţărilor de la Marea Neagră la coloana vertebrală de cercetare pan-europeană, 
GEANT, care are scopul de a stimula dialogul şi de a consolida a capacitățile în 
domeniul științei şi tehnologiei, furnizării asistenţei tehnice pentru cooperarea la 
nivel regional în domeniul ocupării forţei de muncă şi afacerilor sociale. Desigur, 
această inițiativă a funcționat și, probabil, încă mai funcționează, dar noile condiții 
impun noi abordări. Să nu uităm că, în Marea Neagră, fl ota Rusiei, fl ota Turciei și 
elemente ale fl otei americane, ale fl otelor statelor europene sunt în alertă sau într-un 
soi de așteptare condiționată de un război ucrainean care are o miză geopolitică foarte 
mare și care, în anumite condiții, ar puterea genera o adevărată catastrofă. Politica 
sinergiei Mării Negre nu mai este aceeași cu cea din momentul când a fost elaborată, 
dar de aici  nu rezultă că nu este și foarte importantă pentru Uniunea Europeană și 
pentru țările din zonă.  

Comisia a intenţionat, la vremea respectivă, să încurajeze schimbul de 
experienţă sub titlul „lecţiilor învăţate” între cele două state membre, Bulgaria şi 
România, şi vecinii lor din regiunea Mării Negre printr-o iniţiativă de cooperare 
transfrontalieră, încă în funcțiune. Această iniţiativă are drept scop susținerea 
societăţii civile, cooperarea la nivel local şi dezvoltarea de contacte între comunităţile 
de la Marea Neagră, oraşe şi universități.

Cadru de acţiune al PEV este pe cale să fi e consolidat ca urmare a faptului că 
cinci state de la Marea Neagră sunt incluse în cadrul în PEV, iar intenția este de a 
progresa treptat spre acorduri de liber schimb.

În ceea ce priveşte organizaţiile regionale, Sinergia Mării Negre n-a propus un 
cadru instituţional, dar prevede recunoașterea legăturii între UE-BSEC care “ar putea 
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servi ca structură pentru dialogul la nivel regional”. Dialogul ar trebui să înceapă cu 
un “eveniment politic-start la nivel înalt” şi pentru continuitate, Comisia prevede 
posibilitatea întrunirilor ministeriale între UE şi ţările de la Marea Neagră care ar 
putea fi  ținute pe baza reuniunilor organizaţiilor regionale.

În ceea ce priveşte fi nanţarea, principiul co-fi nanţării ar trebui să fi e aplicat. 
Sprijinul va fi  asigurat de către PEV pentru statele non-membre şi de la Fondul de 
Dezvoltare Regională pentru cele două state membre ale UE. Alte surse de fi nanţare 
pot fi  asigurate de BERD, BEI şi de Banca de Dezvoltare a Comerţului la Marea 
Neagră.

De asemenea limitele regiunii Mării Negre, aşa cum sunt acestea evocate de 
Sinergie, au avut ca rezultat o evoluţie la nivel conceptual, refl ectată în schimbarea 
percepţiei asupra acesteia, respectiv regiunea a fost transformată “dintr-o zonă 
geografi că într-o zonă geo-politică”. Această transformare s-a datorat faptului că 
UE intenționează “să identifi ce şi să abordeze cauzele fundamentale de instabilitate 
şi insecuritate” , care ar putea deveni o ameninţare la adresa propriilor interese 
de bunăstare şi securitate ale UE. Criza din Ucraina, care este strâns legată de 
Parteneriatul Estiv, deci și de PEV, mai exact de modul cum a înțeles Rusia aceste 
politici europene și cum a reacționat la ele, în timp ce în Ucraina vorbele au devenit 
fapte, iar provocările, pericolele și amenințările conținute în fele de fel de documente, 
în fel de fel de declarații, în fel de fel de doctrine – mai ales prin ceea ce nu se spune – 
au căpătat dimensiuni dramatice, iar efectele sunt cele care sunt, adică un nou război 
pustiitor în Europa, cu angajarea, într-o formă sau alta, a unor mari puteri nucleare.  

Conţinutul Sinergiei Mării Negre abordează cam tot ce poate aborda un 
astfel de concept, începând cu  aspecte cum ar fi  democraţia, respectarea drepturilor 
omului şi principiilor bunei guvernări, a instrumentelor de gestionare problemelor 
de securitate în ceea ce priveşte confl ictele “îngheţate” alături de comerț, transport şi 
infrastructură energetică precum şi alte probleme legate de dezvoltare și, iată, acum 
și probleme ce țin de un război cald, pustiitor, hibrid, care poate avea consecințe 
extrem de dureroase nu doar pentru Ucraina, ci pentru întregul continent european. 
Comisia Europeană nu s-a înșelat atunci când a considerat regiunea Mării Negre ca un 
ansamblu de importanţă geopolitică. Acum regiunea, conținând și o zonă de război, 
trebuie abordată și dintr-o perspectivă geostrategică, întrucât, deși există un acord de 
încetare a focului, acolo de afl ă un front, un război și mari interese geostrategice și 
geopolitice care încă se confruntă. 

Concluzii

Probabil că, în cele din urmă, războiul din Ucrina va înceta. Dar Marea Neagră, 
cu noile sale reconfi gurări, rămâne aici, la granița dintre lumi și civilizații pe care 
le poate, în continuare, opune sau reuni. Acest război dovedește încă odată (ca și 
războiul Crimeii, ca și războiul din 1877-1878, ca și cele două războaie mondiale 
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etc.) cât de importantă este regiunea pentru securitatea lumii. Regiunea Mării Negre 
combină un set de caracteristici care defi nesc unicitatea ei şi prefi gurează o abordare 
specială. În proiectarea unei astfel de abordări, o gamă variată de elemente de 
securitate, guvernare, politice, geografi ce şi provocările de mediu trebuie să fi e atent 
luate în considerare. Împreună cu acestea, Marea Neagră rămâne în ultimă instanță, 
alternativa cea mai complexă pentru diversifi carea aprovizionării cu energie şi, de 
asemenea, în pofi da actualului confl ict ucrainean, va deschide rețelele de comunicații 
şi de transport cu Asia. Actorii locali, dar şi cei care sunt direct afectaţi, au înţeles 
că interesul comun este transformarea punctelor slabe din regiune în puncte forte 
prin utilizarea de acţiuni comune şi iniţiative. Aceste iniţiative, în ciuda obiectivelor 
ambițioase prevăzute de acestea, au fost subminate de lipsa resurselor interne şi 
a corupției. Transferul de know-how fi nanciar şi de suport tehnic de la actorii cu 
experienţă bogată în domeniu, a devenit una din premisele pentru succesul dezvoltării 
regiunii.

Inițiativele bilaterale şi sectoriale au precedat începutul a ceea ce a devenit 
prima iniţiativă regională a UE faţă de regiunea Mării Negre: Sinergia Mării Negre. 
Politica Europeană de Vecinătate, parteneriatul cu Rusia şi procesul de aderare al 
Turciei, paralel cu europenizarea din această regiune, nu sunt insufi ciente şi nu 
au succes fără o abordare cuprinzătoare şi complementară. Tranzitul de la cadre 
bilaterale, la cadre regionale, pentru abordarea problemelor globale, poate fi  văzut 
ca o rutină a UE, în executarea unui rol echilibrat, bine stabilit şi efi cient pe scena 
mondială.

Sinergia Mării Negre conține, într-adevăr, una dintre cele mai interesante 
abordări concepute vreodată pentru o regiune situată în vecinătatea UE. Aici, 
intervenția regională a fost motivată de o acută nevoie de surse interne de energie. 
Mai mult decât atât, aceasta a devenit un test de responsabilitate pentru apariţia UE 
ca actor global. Momentul a sosit o dată cu extinderea UE la malul Mării Negre. În 
ciuda difi cultăților de abordare din regiune, fără tulburarea actorilor locali precum 
Rusia, o astfel de iniţiativă nu ar fi  avut nici o întârziere.

Prin urmare, o sinergie a fost creată pe baza cooperării sectoriale între statele 
interesate, unde UE funcţionează mai mult sau mai puţin cu un rol de conducere (în 
funcţie de sector), ca o iniţiativă win-win ce răspunde la nevoile şi interesele regiunii 
şi ale UE. Nevoile din regiunea Mării Negre sunt foarte contradictorii, comunicarea 
le reconciliază, iar unele dintre ele implică chiar o abordare reactivă.

Astfel, această iniţiativă nu a fost și nu este foarte ambițioasă în obiective, 
dar se bazează pe politicile existente şi redă o dimensiune regională zonei Mării 
Negre, chiar dacă, acum, această zonă este afectată de războiul din Ucraina și de 
reconfi gurări frontaliere în Marea Neagră. Sinergia este mai mult decât o abordare, 
dar mai puţin decât o politică şi simbolizează un pendul între nonacțiune şi acţiune, 
sau un posibil compromis între ceea ce a fost iniţial stabilit ca scop şi ceea ce a fost 
recunoscut pentru a fi  realizabil.
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Prin urmare, la o evaluare a situaţiei actuale a acestei iniţiative şi a perspectivelor 
pe termen lung, se constată că, având în vedere caracterul său ambițios, aceasta poate 
fi  privită ca un pas înainte sau ca o etapă intermediară în ceea ce ar putea deveni 
mai târziu o veritabilă politică în regiunea Mării Negre, care cuprinde strategii clar 
identifi cabile cu obiective realizabile şi previzibile în timp. 

Șansele unei astfel de politici ar putea creste în cazul în care Turcia ar deveni 
un stat membru al UE. Acest lucru, coroborat cu o scădere a numărului de state non-
membre ale UE în regiunea Mării Negre, a crescut gradul de europenizare a Sinergiei 
Mării Negre, iar împreună cu politicile bilaterale existente, se poate stabili o bază 
pentru o politică efi cientă care ar putea construi un cartier sigur pentru UE şi prietenii 
din Est.
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Dr. Sorin-Gabriel COZMA1

Abstract

The compared analysis, by the aforementioned criteria, of Al Qaida 
and the Islamic State logically leads to the conclusion that, at present, IS 
does not represent an alternative to AQ and cannot claim the leading role 
within the jihadist network. Although it is very active operationally, both 
locally / regionally and as the main source of threat to Europe’s security, the 
Islamic State lacks two decisive dimensions for it to claim global leadership 
of the jihadists: acknowledgement of the role of leader by other terrorist 
organizations, by their affi liation; doctrinal / ideological support, around 
which these organizations could gather.2 

Key words: compared analysis, Al Qaida, the Islamic State, terrorist 
organizations, extreme violence, jihadist network

Introducere

După ce mai bine de un deceniu, Al Qaida a fost în mod unanim considerată 
a fi  cea mai mare ameninţare teroristă la nivel global, în ultimele luni un 

1  Serviciul Român de Informaţii, e-mail: sorincozma62@yahoo.ro
2 ”This material does not necessarly reflect the offial position of the European Union or the Romanian Govern-
ment”.
This paper is made and published under the aegis of the Researchi Institute for Quality of Life, Romanian 
Academy as a part of programme co-funded by the European Union within the Operational Sectorial Programme 
for Human Resources Development through the project for Pluri and interdisciplinary in doctoral and post-
doctoral programmes Project Code: POSDRU/159/1.5/S/141086
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alt actor s-a făcut remarcat, o organizaţie pe care chiar AQ o consideră prea radicală3. 
Este vorba despre Statul Islamic (SI), fostul ISIL (Islamic State of Iraq and the 
Levant), care activează în prezent pe teritoriul Siriei şi al Irakului – dar care are 
ambiţii la nivel mult mai larg: de a crea o entitate transnaţională, fără graniţe, pe baza 
ideologiei sale jihadiste4.

Ne propunem ca, în cele ce urmează, să evaluăm comparativ ameninţarea 
teroristă generată în prezent de cele două organizaţii, pentru a putea identifi ca sursa 
principală de risc terorist la adresa lumii occidentale şi a contura posibile trenduri de 
evoluţie în viitor.

I. Statul Islamic

a. Istoric

În timp ce trecutul AQ este bine cunoscut, din momentul în care organizaţia 
a atras atenţia întregului mapamond prin atacurile de la 11 septembrie 2001, SI este 
o structură teroristă înfi inţată mai recent, care îşi are rădăcinile în fi liala AQ în Irak. 

Din anul 2006, când liderul ei a declarat „Statul Islamic din Irak”, AQI a ajuns 
să fi e cunoscută cu acest nume. Denumirea de ISIL a fost adoptată când, în luna aprilie 
a anului 2013, liderul ISI, Abu Bakr al-Baghdadi, a anunţat fuziunea cu Jabhat al-
Nusra (afi liată AQ în Siria) pentru a forma Statul Islamic din Irak şi Levant5, care să 
activeze pe teritoriul ambelor state. Neagreată de conducerea Al Qaida Core (AQC), 
dar nici de liderul Jabhat al-Nusra (JaN), Abu Muhammad al-Golani, fuziunea nu a 
rezistat şi a dus la separarea ISIL de AQ. Denumirea, însă, a fost păstrată. 

ISIL a început să atragă atenţia internaţională în primele luni ale anului 2014, 
prin atacuri fulgerătoare în Irak, soldate cu capturarea mai multor oraşe, dintre care 
cel mai important a fost Fallujah. În urma unei ofensive-surpriză declanşate în iunie 
2014, oraşul Mosul, al doilea ca mărime din Irak, a căzut în mâinile lor. 

Controlând deja bună parte din Irak şi Siria, gruparea a proclamat la data de 
30 iunie 2014, printr-un video postat în mediul online6, crearea unui califat islamic în 
teritoriile controlate, schimbându-şi numele în Statul Islamic (SI).

Baghdadi7 s-a autoproclamat drept califul „musulmanilor de pretutindeni”. 
3  The Guardian, 24.08.2014. „The world’s failure to address the root causes of al-Qaida led to Isis”.
Disponibil la: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/24/isis-al-qaida-failure-to-address-extremism. 
Accesat 01.09.2014.
4  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. „Depăşirea frontierelor: Campania derulată de Statul Islamic 
pentru a reconfigura graniţele Levantului”.
5  Bryan Price, Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, 30.06.2014. „The Islamic State in Iraq and the Levant: More 
than Just a June Surprise”.
Disponibil la: https://www.ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-in-iraq-and-the-levant-more-than-just-a-june-
surprise. Accesat 01.09.2014.
6  The Guardian, 30.06.2014, „Isis announces Islamic caliphate in area straddling Iraq and Syria”. Disponibil la 
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/30/isis-announces-islamic-caliphate-iraq-syria. Accesat la 04.09.2014.
7  The Washington Times, 29.06.2014. „ISIL îl declară pe Abu Bakr Al-Baghdadi califul jihadist al grupării”.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014186

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Limitele teritoriale ale califatului nu au fost clar defi nite, ci doar că se întinde din 
Alep, în nordul Siriei, până la provincial Diyala în estul Irakului8. 

Relevantă pentru ambiţiile organizaţiei este harta postată la scurt timp după 
acest moment, înfăţişând planul de expansiune pe cinci ani a organizaţiei9:

Se poate uşor constata nivelul de ambiţie al organizaţiei, relevantă din punct de 
vedere al României fi ind includerea teritoriului naţional, în baza unei teorii invocată 
anterior şi de Omar Bakri, conform căreia un teritoriu ce a fost anterior ocupat de 
musulmani rămâne permanent pământ musulman, care trebuie eliberat. 

De la AQI la IS 

2003 Denumire: Al Qaida din Irak (AQI)

2006 AQI  este redenumită „Statul Islamic din Irak” (ISI)

Apr. 2013 ISI este redenumit Statul Islamic din Irak şi Levant (ISIL), în 
urma scurtei fuziuni cu JaN. 

8  BBC, 30.06.2014. Is this the End of Iraq?
Disponibil la: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27815618
Accesat 01.09.2014
9  ISIS Releases Map of 5-Year Plan to Spread from Spain to China. Disponibil la http://www.breitbart.com/Big-
Peace/2014/07/01/ISIS-Releases-Map-of-5-Year-Plan-to-Spread-from-Spain-to-China. Accesat la 04.09.2014.
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Ian. 2014 ISIL capturează Fallujah.

Feb. 2014 Are loc ruptura dintre ISIL şi AQ, deoarece ISIL refuză să mai 
respecte ordinele primite.

Mar. 2014 ISIL capturează Rakka.

Iunie 2014
ISIL capturează Mosul şi declară califatul islamic în teritoriile 
controlate din Siria şi Irak; Baghdadi se autointitulează calif. 
Denumirea grupării se schimbă în Statul Islamic (SI).

b. Teritorii controlate. Metode şi strategie

Sursa: www.interna  onalpolicydigest.org

În prezent, SI controlează cea mai mare parte a estului Siriei şi, recent, a 
avansat şi mai mult în provincia Alep. În Irak, sub dominaţia grupării, se afl ă mare 
parte din provinciile Anbar, Ninewa, Salahaddin şi Diyala, precum şi zone din nordul 
provinciei Babil10 - teritorii sunnite. Se pare că ar fi  vorba despre 25% din teritoriul 
Siriei şi 40% din cel al Irakului, cu o suprafaţă totală echivalentă cu cea a Marii 
10  Bill Roggio, 24.08.2014. „Islamic State fighters assault last Syrian stronghold in Raqqah”.
Disponibil la: http://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/islamic_state_overru_2.php. Accesat la 
01.09.2014.
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Britanii. Din punct de vedere tactic şi strategic, cele mai importante oraşe capturate 
sunt Fallujah, Mosul (Irak, în ianuarie, respectiv iunie) şi Rakka (Siria, în martie) – 
Mosul a fost numit capitala califatului islamic. 

Toate teritoriile au fost dobândite prin forţă, gruparea dovedindu-şi 
superioritatea din punct de vedere militar11. Succesul SI nu s-a bazat pe noroc, ci pe 
un plan gândit din timp în detaliu, pus cu grijă în execuţie şi având în vedere crearea 
califatul islamic12.  

În prezent, SI încearcă să răstoarne guvernul sirian, format preponderent din 
alawiţi (sectă şiită), dar în acelaşi timp să ducă la îndeplinire scopul său original, de 
a îndepărta de la putere guvernul irakian, format preponderent din şiiţi. Pare interesat 
şi de expansiunea rapidă în alte state din regiune. Recent, a ameninţat că va „elibera 
Istanbulul” şi a acuzat Turcia de restricţionarea cursului râului Eufrat şi provocarea 
de secetă în nordul Siriei, inclusiv în Rakka13. Gruparea ţine ostatici din iunie 49 de 
cetăţeni turci, inclusiv pe consulul turc de la Mosul, în urma unui atac asupra sediului 
consular.

SI utilizează metode specifi ce grupărilor teroriste: violenţa extremă, atacuri 
fulgerătoare, lupte de gherilă, atacuri sinucigaşe sau cu dispozitive explozive, răpiri, 
intimidare, dar şi activităţi de propagandă pe reţelele de socializare14. De asemenea, 
SI s-a bazat pe factorul surpriză şi pe mobilitate, însă acestea scad pe măsură ce 
creşte teritoriul controlat.

SI apelează adesea la gesturi şocante (mutilări, decapitări, crucifi cări, execuţii 
sumare), făcându-se vinovat de crime brutale, violuri şi chiar genocid15. Pe lângă 
ucideri în masă ale membrilor forţelor de securitate irakiene, SI a apelat la epurări 
etno-sectariene în zonele afl ate sub controlul său16, ucigând turkmeni, yazidiţi, 
creştini sau musulmani sunniţi kurzi. Cu privire la reţelele de socializare, acestea din 
urmă sunt folosite la un nivel neatins până acum de alte grupări teroriste, în special 
pentru intimidarea opozanţilor cu imagini ale unor execuţii.

SI a apelat doar uneori la artilerie în cadrul atacurilor sale, mai degrabă folosind 
metodele „tradiţionale”: atacatorii-sinucigaşi sau maşinile cu bombă. Cel mai des, 
când încearcă să creeze panică în rândul trupelor inamice, ofensivele SI încep cu un 
atac care să provoace victime în masă, asupra sediilor sau punctelor de control ale 
11  Michael Knights, 27.08.2014. „ISIL’s Political-Military Power in Iraq”.
Disponibil la: https://www.ctc.usma.edu/posts/isils-political-military-power-in-iraq. Accesat 01.09.2014
12  Bryan Price, Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, 12.06.2014. „CTC Perspectives: Al-Baghdadi’s Blitzkrieg, 
ISIL’s Psychological Warfare, and What It Means for Syria and Iraq”. Disponibil la: https://www.ctc.usma.edu/
posts/ctc-perspectives-al-baghdadis-blitzkrieg-isils-psychological-warfare-and-what-it-means-for-syria-and-iraq. 
Accesat: 01.09.2014.
13  Cotidianul Hurriyet, 09.08.2014. „ISIL ameninţă că va elibera Istanbulul”. 
14  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. „Depăşirea frontierelor: Campania derulată de Statul Islamic 
pentru a reconfigura graniţele Levantului”.
15  Jennifer Jefferis şi Robert Sharp, 28.08.2014. „Understanding the ISIL Tirnity”
Disponibil la: http://www.internationalpolicydigest.org/2014/08/28/understanding-isil-trinity/. Accesat la 
01.09.2014.
16  Michael Knights, 27.08.2014. „ISIL’s Political-Military Power in Iraq”. Disponibil la: https://www.ctc.usma.edu/
posts/isils-political-military-power-in-iraq. Accesat 01.09.2014.
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adversarilor – o tactică folosită încă din anul 2010, de la începuturile organizaţiei. 
Jihadiştii deţin armament impresionant, în mare parte capturat din bazele militare 
irakiene. Este vorba despre arme de foc şi muniţie, dar şi de artilerie, maşini armate, 
tancuri sau sisteme de apărare antiaeriană (rachete sol-aer). 

Dacă în Irak SI s-a concentrat în special asupra ţintelor aparţinând statului, 
forţelor de securitate sau ţărilor occidentale, tactica din Siria a fost întrucâtva diferită, 
cele mai multe operaţiuni axându-se pe grupările militante rivale, cu scopul de a 
captura teritoriile şi resursele controlate de acestea. Din toate atacurile de pe teritoriul 
sirian din anul 2013 până în prezent, peste 70% au avut ca ţintă alte grupări17, 
deoarece SI are nevoie să îşi consolideze poziţia în Siria pentru a-şi atinge scopul 
fi nal de înlăturare a regimului Assad. 

SI atacă în mod nediscriminat pe oricine îi pare a fi  o ameninţare pentru 
proiectul său expansionist – statul, grupările paramilitare aliate şi militanţi Hezbollah, 
opozanţii regimului, fi e ei naţionalişti, kurzi sau islamişti sunniţi18. Cu toate acestea, 
SI poate face alianţe pragmatice atunci când consideră necesar. De exemplu, s-a aliat 
deseori cu alte grupări islamiste, cum sunt Jabhat al-Nusra (inclusiv după „schisma” 
dintre ele) şi Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya. Totuşi, atitudinea dură a SI faţă de 
grupările antiguvernamentale siriene a dus la crearea unei largi coaliţii de opoziţie 
şi lupte violente cu grupări care îi fuseseră aliate. În Irak, situaţia este puţin diferită. 
Aici, Statul Islamic s-a aliat cu Jaish Rijaal al-Tariqa al-Naqshabandiyya (JRTN), 
o grupare formată din foşti militari ai partidului Baath. Scopul celor două este 
comun, de a răsturna guvernul irakian, însă ideologiile sunt divergente (JRTN este 
esenţialmente o forţă naţionalistă seculară). Cel mai probabil, divergenţele ideologice 
vor duce la destrămarea violentă a alianţei, iar confruntări de intensitate scăzută au 
fost deja observate în unele zone19.

În privinţa proclamării legii Sharia, SI a fost preocupat să facă aceasta în 
oraşele importante, Rakka şi Mosul. În Rakka, de exemplu, acţiunile pentru a impune 
legea islamică sunt foarte drastice: femeile trebuie să se îmbrace în negru şi să nu 
li se vadă decât ochii, bărbaţii sunt bătuţi pentru încălcarea legilor islamice de către 
ei sau femeile din familia lor, orele de rugăciune trebuie respectate cu stricteţe, se 
practică pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru acuze de “necredinţă.” Multe clădiri 
din oraş au fost vopsite în negru, culoarea steagului SI20. În Fallujah, după ce mulţi 
cetăţeni au fugit din oraş, militanţi IS s-au mutat în casele abandonate, prădându-le. 
Au bătut tineri în public pentru că nu s-au supus ordinelor lor, au biciuit fumătorii, le-
au interzis predicatorilor locali să intre în moschei, înlocuindu-i cu persoane agreate 
de IS.

17  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. „Depăşirea frontierelor: Campania derulată de Statul Islamic 
pentru a reconfigura graniţele Levantului”
18  Ibidem.
19  Ibidem.
20  Al-Hayat, 21.03.2014. “ISIS enforces strict religious law in Raqqa”. Disponibil la: http://www.al-monitor.com/
pulse/security/2014/03/isis-enforces-islamic-law-raqqa-syria.html. 
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Totuşi, SI s-a dovedit a fi  mai pragmatic în cele mai multe locuri, axându-
se pe securitatea regimului. Deseori, este prezent de mult timp în zonă, astfel că 
a interacţionat cu comunitatea şi este bine informat. Se adaptează nevoilor tribale 
pentru a câştiga populaţia de partea lor: se foloseşte de sentimentele anti-kurde sau 
permite arabilor să recolteze grâul fermierilor turkmeni şiiţi, de exemplu. De aici, 
triburile ajung să se radicalizeze ideologic şi să sprijine SI21. Acolo unde triburile au 
încercat să se opună, însă, reacţia SI a fost foarte agresivă.

c. Liderul SI, Abu Bakr al-Baghdadi

Pentru expansiunea fulminantă este creditat liderul organizaţiei, cunoscut 
drept Abu Bakr al-Baghdadi – Abu Bark este numele primului calif musulman, din 
secolul al VII-lea. Despre conducătorul SI se ştie destul de puţin. Se pare că numele 
său real este Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai şi s-a născut în oraşul irakian 
Samara în 1971. Potrivit forumurilor jihadiste, are un doctorat în studii islamice. 

În momentul începerii operaţiunii militare americane în Irak, în 2003, se pare 
că era cleric într-o moschee din oraşul natal. Atunci, a ajutat la formarea grupării 
militante denumite Jaamat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah. 

Unele surse afi rmă că a fost reţinut în Camp Bucca între anii 2004 şi 2009, 
când o comisie a recomandat „eliberarea sa necondiţionată”22. Însă se pare că s-ar fi  
afl at acolo doar din februarie până în decembrie 2004, când a fost eliberat deoarece 
nu a fost considerat o ameninţare de amploare. 

S-a alăturat AQI în 2006, când gruparea lui s-a aliat cu aceasta şi a devenit 
rapid şeful comitetelor Sharia. A ajuns la conducerea ISI în aprilie 2010, la moartea 
liderului de atunci, Abu Umar al-Baghdadi. Capacităţile sale tactice şi organizaţionale 
sunt cele care au dus la succesele militare ale SI şi la proclamarea califatului.

Baghdadi susţine că este descendent direct al profetului Mohamed.

d. Resurse fi nanciare şi umane

Prin expansiunea sa în Irak şi Siria, SI a reuşit să dobândească controlul 
asupra unor importante surse de petrol şi, ca urmare, de venituri pentru activităţile 
sale. Organizaţia vinde petrolul pe piaţa neagră, pentru ca apoi să folosească sumele 
obţinute pentru a-şi fi nanţa califatul, eforturile de recrutare şi capacităţile operaţionale, 
inclusiv organizarea de atacuri, potrivit unei declaraţii a Consiliului de Securitate a 
ONU23. Preţul cerut de SI este între 20 şi 25 de dolari pe baril, în condiţiile în care 
21  Michael Knights, 27.08.2014. „ISIL’s Political-Military Power in Iraq”. Disponibil la: https://www.ctc.usma.edu/
posts/isils-political-military-power-in-iraq. Accesat 01.09.2014.
22  Thomas Rose, 31.08.2014.” Unlike Obama, ISIS Strategy Comes From Leader’s Namesake First Caliph of Is-
lam”. Disponibil la:  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/08/29/Unlike-Obama-ISIS-Strategy-Comes-From-
Leader-s-Namesake-First-Caliph-of-Islam.  Accesat 01.09.2014.
23  Waleed Abu al-Khair, 25.08.2014. „ISIL uses oil profits to fund its criminal plan: observers”. Disponibil la: http://
al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/features/2014/08/25/feature-01. Accesat 01.09.2014.
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în mod normal acesta se vinde cu 95 de dolari. Potrivit unor surse, SI controlează 
între 50 şi 60% dintre câmpurile petroliere din provinciile estice ale Siriei, precum şi 
15% din puţurile petroliere, rafi năriile şi depozitele de petrol din Irak. Se crede că ar 
fi  vorba despre comercializarea a 30.000 de barili pe zi24, cu un venit estimat de unii 
analişti la circa 2 milioane dolari pe zi. 

Jefuirea băncilor căzute în mâinile SI a reprezentat o sursă importantă de 
fi nanţare. Potrivit guvernatorului provinciei Ninawa, organizaţia a dobândit 429 de 
milioane de dolari doar de la Banca Centrală din Mosul25.

Pe lângă aceste resurse fi nanciare, există suspiciuni că SI ar primi fonduri din 
Arabia Saudită şi Qatar. Donaţiile se pare că reprezintă, însă, un procent mic din 
venituri, ceea ce îi oferă un grad ridicat de independenţă fi nanciară. Este, probabil, 
cea mai bogată organizaţie teroristă din regiune.

Recrutarea de personal nu a fost o problemă pentru SI. În ultimii doi ani, 
organizaţia s-a dovedit a fi  mai atrăgătoare pentru tinerii musulmani decât AQ şi 
francizele sale. În iunie, ziarul „The Economist”26 a afi rmat că gruparea ar putea avea 
până la 6.000 de luptători în Irak şi între 3.000 şi 5.000 în Siria. Din total, 3.000 ar 
fi  străini (aproape 1.000 din Cecenia şi în jur de 500 din statele vestice europene).

Motivul pentru care SI se dovedeşte atât de atractiv este cel mai îngrijorător. 
Potrivit directorului BvF, serviciul de informaţii german, tocmai caracterul brutal 
al Statului Islamic este cauza succesului său în rândul tinerilor musulmani27. 
Aceştia sunt atraşi de violenţa, radicalismul şi rigoarea SI – din cauza lor, îl văd 
mai „autentic” decât AQ, care păleşte prin comparaţie din acest punct de vedere. Iar 
utilizarea extensivă a reţelelor de socializare creşte numărul de potenţiali adepţi la 
care ajunge mesajul SI.

II. SI vs AQ

Ceea ce ar putea părea, în titlul capitolului, o ecuaţie matematică, este în fapt 
una din dilemele actuale ale mediului internaţional de securitate şi, în primul rând, 
a structurilor responsabile cu prevenirea şi contracararea terorismului. Proclamarea 
califatului, solicitarea ca toţi musulmanii să jure supunere „califului Ibrahim” şi 
afi rmarea intenţiei de a face din Statul Islamic o contrapondere la Al Qaida deschide 
o provocare la nivelul structurilor jihadiste. Deşi AQ a fost considerată ani de-a 
rândul liderul de facto al jihadiştilor şi a avut numeroşi afi liaţi în cele mai diverse 
24  Ibidem.
25  Bryan Price, Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, 12.06.2014. „CTC Perspectives: Al-Baghdadi’s Blitzkrieg, 
ISIL’s Psychological Warfare, and What It Means for Syria and Iraq”. Disponibil la: https://www.ctc.usma.edu/
posts/ctc-perspectives-al-baghdadis-blitzkrieg-isils-psychological-warfare-and-what-it-means-for-syria-and-iraq. 
Accesat: 01.09.2014
26  Citat în Clive Williams, 01.09.2014. „The eclipse of al-Qaeda and the escalating IS terrorist threat”
Disponibil la: http://www.canberratimes.com.au/comment/clive-williams-the-eclipse-of-alqaeda-and-the-
escalating-is-terrorist-threat-20140829-10a0wv.html. Accesat 01.09.2014.
27  Top German spy says Islamic State’s brutality eclipses al Qaida. Disponibil la: http://www.firstpost.com/world/
top-german-spy-says-islamic-states-brutality-eclipses-al-qaeda-1690347.html. Accesat 01.09.2014.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014192

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

regiuni şi structuri/lideri care i-au jurat supunere, în realitate Ossama ben Laden nu 
şi-a asumat niciodată deschis rolul de lider al comunităţii musulmane28. Numeroase 
structuri jihadiste au rămas independente sau, deşi afi liate formal AQ, şi-au păstrat o 
autonomie operaţională completă. Cel puţin pe hârtie, AQ însăşi a fost subordonată 
liderului taliban, mullahul Omar, loialitate reafi rmată ulterior de Ayman al-Zawahiri, 
inclusiv în vara anului 2014, într-o publicaţie atribuită Al Qaida. 

Având origini comune, avansul spectaculos al SI a propulsat organizaţia în 
principalul pol de atracţie pentru jihadiştii din întreaga lume, ridicând problema 
supremaţiei AQ asupra acestui mediu, necontestată în anii care au trecut de la 
atacurile de la 11 septembrie. 

După ce a reuşit să supravieţuiască ocupării Afghanistanului de către SUA şi 
statele aliate, loviturilor repetate la care a fost supusă, culminând cu eliminarea lui 
Ossama Ben Laden,  AQ se vede în situaţia de a-i fi  ameninţată supremaţia chiar de 
unul din foştii afi liaţi. Un anume declin era clar vizibil în ultimii ani, accentuat de 
eliminarea lui Ossama Ben Laden şi preluarea conducerii de către Zawahiri,despre 
care s-a spus că nu are calităţile necesare pentru a conduce gruparea. În urma 
Primăverii Arabe, AQ pare să îşi fi  pierdut din relevanţă, revoltele populare arătând 
că jihadul nu este singurul mod de a schimba guvernele afl ate la putere în ţările 
musulmane. O altă problemă pentru AQ a reprezentat-o autonomizarea francizelor 
sale, cauzată de incapacitatea de a comunica efi cient şi în siguranţă.

Poziţia ocupată pe scena jihadistă de SI este una dintre cele mai clare dovezi 
a declinului în care se afl ă în prezent AQ, până nu demult „sinonimul” terorismului 
islamist. Cum s-a menţionat mai sus, Zawahiri nu a reuşit să îl controleze pe Baghdadi 
şi, mai mult, luptători ai Frontului al-Nusra au defectat29 pentru a se alătura rivalei 
AQ din Siria. Un prim semn de slăbiciune al AQ este generat de faptul că, la mai 
bine de o lună de la declararea califatului islamic, AQ nu a venit cu niciun răspuns, în 
pofi da unei solicitări exprese în acest sens. Abu Mariya al-Qahtani, unul din cei mai 
importanţi lideri ai Frontului al-Nusra, a postat o scrisoare deschisă în care a precizat 
că Frontul a încercat să-l contacteze pe Zawahiri pentru a obţine o reacţie, însă fără 
nici un rezultat. 

Ayman al-Zawahiri este sub presiunea unor ideologi proeminenţi, precum 
învăţatul islamist egiptean Hani al-Sibai, de a comenta declararea califatului30, dar 
în pofi da tuturor zvonurilor răspunsul ofi cial întârzie să apară. Mai mult, aceasta ar 
putea să nu mai apară, întrucât o eventuală critică a conducerii AQ faţă de înfi inţarea 
califatului ar putea fi  interpretată ca gelozie. Reacţia conducerii AQ Core a fost doar 
una indirectă, prin publicarea, pe 13 iulie (destul de târziu), a unui material video 

28  Foreign Policy, „The Islamic State vs. al Qaida”. Disponibil la 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/02/islamic_state_vs_al_qaeda_next_jihadi_super_power. Accesat la 
05.09.2014.
29  Cotidianul Sabah, 26.06.2014. Luptători din Siria afiliaţi Al Qaida s-au alăturat ISIL
30  Ezzeldeen Khalil, „Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”, publicat în Jane’s 
Intelligence review, accesat la 08.09.2014.
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constând într-o declaraţie a lui Ossama Ben Laden din 2001, în care acesta predica 
supunerea faţă de lideri – exact opusul a ceea ce a făcut Baghdadi – ca unul din 
pilonii necesari pentru a constitui un stat islamic31. 

Tăcerea publică a lui Zawahiri nu face decât să întărească percepţia că AQ 
a fost slăbită şi este pe punctul de a pierde supremaţia asupra mişcării jihadiste ca 
urmare a succesului SI. 

Pentru a evalua stadiul acestei „competiţii” pentru luptători, fonduri, infl uenţă 
etc. („Terrorist World Championship”, în sintagma revistei „Foreign Policy”32),  am 
evaluat comparativ o serie de indicatori precum: gradul de aderenţă al structurilor 
jihadiste şi membrilor acestora; ameninţarea teroristă regională şi globală generată 
de fi ecare grupare, infl uenţa operaţională asupra altor grupări, implicarea în activităţi 
de propagandă etc. 

a. Atrgerea de afi liaţi

Unul din cei mai importanţi indicatori este atragerea de afi liaţi din rândul 
altor structuri jihadiste, declaraţia de proclamare a statului islamic menţionând că 
legalitatea tuturor statelor, emiratelor, grupurilor „devine nulă prin expansiunea 
autorităţii califatului”33.

Atragerea de afi liaţi în baza acestei declaraţii nu este însă un proces simplu, 
având în vedere că jurământul religios de fi delitate („bayat”) şi loialitatea care îl 
însoţeşte reprezintă unul din temeliile pe care s-a construit Al Qaida ca reţea jihadistă 
globală. „Bayat” este un jurământ nu faţă de organizaţie, ci faţă de persoana liderului 
acesteia. În cazul în care un lider al unei structuri afi liate moare, noul lider va trebui 
să depună acelaşi jurământ faţă de Zawahiri pentru a rămâne parte a reţelei, sau 
poate decide să părăsească AQ şi să se afi lieze altei structuri jihadiste34. Astfel, fi liala 
Al Shabaab, al cărui lider, Ahmed Godane, a fost ucis la începutul lunii septembrie 
2014, şi-a ales recent un nou lider, Ahmad Umar, context în care AS afi rmat că va 
rămâne parte a reţelei AQ35.

SI are un avantaj important în atragerea de afi liaţi, respectiv renumele de care 
se bucură în rândul jihadiştilor, îndeosebi a celor mai extremişti, având în vedere 
operaţiunile derulate în trecut împotriva SUA şi forţelor internaţionale din Irak, a 
căror retragere a fost trecută în contul AQ în Irak. 

Datele obţinute din surse deschise indică următoarea situaţie a afi lierilor, 
valabilă la jumătatea lunii septembrie 201436:
31  AQ attempts to undermine new Islamic State with old video of Osama Bin Laden, 15 iulie 2014, www.longwar-
journal.com.Accesat 03.09.2014.
32  Foreign Policy, „The Islamic State vs. al Qaida”.
33  Ezzeldeen Khalil, „Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community.
34  Foreign Policy, „The Islamic State vs. al Qaida”.
35  The Guardian, „Al-Shabaab ushers in new leadership after deadly US air strike”, disponibil la adresa http://www.
theguardian.com/world/2014/sep/06/al-shabaab-leadership-ahmad-umar-air-strike-somalia, accesat la 08.09.2014.
36  Au fost inventariate declaraţiile de susţinere pentru una sau alta dintre structuri; declaraţiile critice la adresa uneia 
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Spaţiul Statul Islamic Al Qaida

O r i e n t u l 
Mijlociu

a. În Orientul Mijlociu, mai multe 
mici grupuri au declarat supunere faţă 
de SI, prin declaraţii greu verifi cabile, 
publicate online. Acestea nu sunt poziţii 
ofi ciale ale grupurilor invocate, grupuri 
a căror poziţie formală încă urmează a fi  
clarifi cată.
b. În Siria, Observatorul Sirian pentru 
Drepturile Omului a raportat numeroase 
cazuri de dezertări din rândurile 
grupurilor Ahrar al-Sham, precum Jabhat 
al-Nusra, în favoarea SI. 
c. Printr-un video postat pe Youtube la 06 
iulie 2014, grupul jihadist irakian Ansar 
al-Islam a jurat credinţă SI. Cele două 
organizaţii au fost anterior în confl ict, 
Ansar al-Islam plângându-se direct lui 
Zawahiri de acţiunile ISIL.
d. În Liban, grupul islamist intitulat 
„Sunniţii Liberi din Baalbek” a jurat 
supunere SI la scurt timp după declararea 
califatului.  

a. Organizaţiile islamiste de opoziţie 
din Siria (inclusiv Jabhat al Nusra) 
au remis la data de 30 iunie 2014 un 
comunicat în care critică înfi inţarea 
califatului, declarând-o ilegală şi 
nepotrivită pentru a conduce lumea 
musulmană.
b. În luna iulie, Abu Qatada şi un alt 
ideolog jihadist iordanian au denunţat 
SI, apreciind proclamarea califatului 
ca nulă şi neavenită, întrucât nu a fost 
aprobată de jihadişti din alte părţi ale 
globului1. 
c. Al Qaida în Peninsula Arabă şi-a 
reafi rmat, e drept prin declaraţii 
vagi, supunerea faţă de Zawahiri. 
AQPA a distribuit la data de 03 
iulie pe Youtube un poem lăudând 
calităţile lui Zawahiri. Aceasta a fost 
urmată pe 5 iulie de un video în care 
doi din ideologii grupului, Ibrahim 
al-Rubaish şi Harith Bin Ghazi al-
Nadhari, denunță calomniile, într-o 
aparentă referire la confl ictul SI – AQ. 

Africa

a. La data de 30 iunie, în social media 
a apărut o declaraţie de supunere faţă de 
SI a unui grup de luptători ce pretind că 
aparţin Al Qaida în Maghrebul Islamic 
(AQMI), precizându-se că urmează un 
anunţ similar al conducerii AQMI. 
b. Tot la 30 iunie, un grup de lideri ai 
Ansar al-Sharia din Tunisia şi Yemen şi-
au exprimat susţinerea pentru califat.

a. La 14 iulie, AQMI a postat pe 
forumurile jihadiste şi pe contul de 
Twitter o declaraţie oficială prin 
care îşi reafirma supunerea faţă de 
Zawahiri şi chema la reconciliere între 
părţi. 

b. Zawahiri a primit o declaraţie de 
loialitate, aparent nesolicitată, de la 
Mokhtar Belmokhtar, liderul unei 
facţiuni desprinse din AQMI2.
c. În contextul decesului fostului lider 
Ahmed Godane, ucis la începutul lunii 
septembrie 2014, Al Shabaab şi-a ales 
recent un nou lider, Ahmad Umar, 
context în care a AS afi rmat că va 
rămâne parte a reţelei AQ3.

au fost considerate ca fiind favorabile celeilalte organizaţii. Acolo unde nu se menţionează astfel, datele au fost 
preluate din Ezzeldeen Khalil, „Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
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Asia

a. La 09 iulie 2014, unitatea Tehrik-
e-Taliban Pakistan (TTP) condusă 
de Sheikh Abu Yazid Abd al-Qahir 
Khorasani i-a jurat credinţă lui Baghdadi. 
b. La sfârşitul lunii august, a avut loc 
una din cele mai active facţiuni ale TTP, 
condusă de Omar Khalid Khorasani, un 
comandant ambiţios şi cu strânse legături 
cu AQ. Acesta a înfi inţat o nouă grupare, 
intitulată Jamaat-e-Ahrar, pretinzând 
că aceasta reprezintă “adevăratul” 
TTP. Există indicii că separarea a fost 
determinată de faptul că noul lider se 
simţea “încorsetat” de legătura cu AQ şi 
se pregăteşte să încheie o alianţă cu SI4. 
c. Luptători dintr-un grup islamist din 
Afghanistan, aliat cu Mişcarea Talibană, 
au afi rmat că iau în calcul ralierea la SI, 
dacă acesta se va dovedi un adevărat 
califat islamic şi va îndeplini criteriile 
necesare în acest sens5.
d. În Indonezia, Abu Bakar Bashir, fostul 
lider al defunctei Jemaah Islamiyah, a 
declarat supunere SI. Bashir este însă 
închis şi marginalizat, fi ind repudiat chiar 
de propriul său fi u6.  
e. Grupul islamist Mujahidin Indonesia 
Timur (MIT) a declarat supunere SI, într-
un video postat pe Youtube la data de 30 
iunie 2014.

a. Auto-intitulatul Emirul al 
Caucazului, Abu Mohammed, 
a criticat la 29 iunie SI pentru 
provocarea de „fi tna” (discordie) în 
cadrul comunităţii musulmane. Abu 
Mohammed l-a sfătuit pe Abu Omar 
al-Shishani, un comandant cecen 
afi liat SI, să părăsească grupul şi să se 
alăture Jabhat al-Nusra.

Europa

a. Două dintre cele mai importante 
organizaţii radicale din Europa, ale 
vorbitorilor de limbă engleză, Authentic 
Tauheed, condusă de jamaicanul 
Abdullah Faisal, şi reţeaua cunoscută 
anterior ca al-Muhajiroun, condusă de 
clericul britanic Anjem Choudary, şi-au 
exprimat susţinerea pentru SI7. 

 
Din evaluarea afi lierilor prezentate, se poate concluziona că, în afara mediului 

apropiat spaţiului de manifestare a SI (Orientul Mijlociu), declaraţiile de susţinere a 
SI sunt destul de puţine şi reprezintă, în general, grupuri de militanţi şi nu lideri sau 
conducerea ofi cială a unor entităţi teroriste. Lipsa declaraţiilor de afi liere la AQ nu 
implică alinierea la SI; liderii unor afi liaţi nu au de ce să depună un nou jurământ, 
câtă vreme nu există motive de a o face (vezi caracteristicile „bayat”, prezentate 
anterior).
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O posibilă explicaţie pentru eşecul SI de a-şi ralia o parte considerabilă a 
spectrului jihadist o reprezintă faptul că grupuri jihadiste din spaţii precum Yemen, 
Pakistan sau Algeria văd în SI o posibilă ameninţare în competiţia pentru resursele 
limitate disponibile (oameni, fonduri, arme). Mulţi lideri jihadişti sunt deranjaţi de 
faptul că SI aproape a monopolizat donaţiile unor oameni de afaceri bogaţi din Golf.

Pe de altă parte, SI a câştigat lupta pe frontul online, unde dispune de un 
brand puternic şi o reţea substanţială de activişti. Activitatea online a permis SI să-şi 
popularizeze activităţile şi doctrina, să atragă recruţi şi fonduri, reuşind practic să 
câştige adeziunea unor activişti radicali din întreaga lume, chiar dacă a eşuat în a 
câştiga aprobarea unor învăţaţi musulmani din cadrul comunităţii jihadiste37. 

b. Infl uenţă operaţională 

Scopurile operaţionale ale AQ şi SI diferă, ceea ce ar putea explica şi mai 
mult succesul primei în racolarea de afi liaţi, în detrimentul celeilalte. AQ s-a axat în 
special pe inamicul vestic – în special SUA – şi a considerat că ar putea fi  reinstaurat 
califatul după ce guvernele naţionale din Orientul Mijlociu nu vor mai benefi cia de 
sprijin american. În schimb, SI s-a concentrat în primul rând pe scopuri regionale, 
încercând să îndepărteze de la putere guvernele din aria sa de operaţiuni şi să anunţe 
califatul imediat ce a reuşit să controleze o zonă transnaţională38.

Această zonă transnaţională reprezintă în fapt noul pol al activităţii jihadiste 
din lume, surclasând uşor teatre precum Afghanistan, Pakistan, Yemen, Mali etc. 
Zona Siria/Irak este practic comparabilă cu Afghanistanul anilor ’80, şi chiar îl 
depăşeşte ca semnifi caţie prin prezenţa masivă (numărată deja în mii de persoane) 
a unor luptători proveniţi din spaţiul european. Absenţa AQ din acest spaţiu, sau 
mai corect spus prezenţa limitată prin Frontul al-Nusra la anumite areale din Siria, 
ameninţă infl uenţa operaţională a AQ asupra unei noi generaţii de jihadişti.

Câştigând practic războiul operaţional cu AQ în zona sa de acţiune nativă 
(Irak/Siria), e drept că SI nu a reuşit să-şi atragă grupări afi liate în alte spaţii în 
afara Orientului Mijlociu. Nu mai puţin adevărat este că nici AQ nu mai are o 
infl uenţă operaţională directă în aceste zone; procesul de descentralizare şi creşterea 
autonomiei franşizelor a făcut ca în prezent AQ să asigure doar o acoperire globală a 
structurilor jihadiste, care acţionează în realitate pe cont propriu şi tot mai focusate 
pe obiective locale. 

Teoretic, ambii combatanţi au interesul de a-şi manifesta capacitatea 
operaţională şi a-şi impune supremaţia pe frontul jihadist prin organizarea unui atac 
de marcă împotriva Occidentului sau intereselor occidentale. SI, prin rezervorul de 
jihadişti europeni gata să acţioneze la nevoie în Occident (primul atentat survenind 
deja – Bruxelles, mai 2014), este aparent în avantaj. Creşterea nivelului de alertă 
37  Ezzeldeen Khalil, „Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
38  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. „Depăşirea frontierelor: Campania derulată de Statul Islamic 
pentru a reconfigura graniţele Levantului”.
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în ţări precum Marea Britanie (la Sever, nivelul 4 pe o scală de 5)39 sau Norvegia, 
argumentate prin riscul de comitere a unor atentate de către persoane în legătură cu 
SI este un argument în acest sens. SI a ameninţat inclusiv Rusia, pentru legăturile sale 
cu regimul Assad şi a promis „eliberarea Ceceniei”40. 

Cu toate acestea, o concluzie, chiar şi preliminară, cu privire la ascendentul 
operaţional şi riscuri teroriste punctuale la adresa Occidentului din partea SI sau AQ 
este timpurie. 

c. Infl uenţă ideologică şi propagandă

AQ a fost practic cea care a consacrat conceptul de reţea în lumea jihadistă, 
asigurând o conexiune mai strânsă sau mai laxă cu grupări jihadiste din întreaga lume. 
Dacă legăturile operaţionale şi autoritatea directă a conducerii centrale asupra unor 
fi liale nu existau în multe cazuri, afi lierea la reţea presupunea cel puţin adoptarea 
ideologiei acesteia, jihadul global. Bazată pe forţa de convingere a lui Ossama ben 
Laden şi a altor lideri, dar şi pe ralierea în jurul ei a unor cunoscuţi ideologi extremişti, 
supremaţia AQ pe acest front nu a fost practic contestată după 11 septembrie. 

Ascensiunea ISIS şi proclamarea califatului reprezintă o provocare la adresa 
AQ şi pe tărâm ideologic, Statul Islamic prezentând o serie de particularităţi în acest 
sens. Încă de la origini (pe când reprezenta fi liala Al Qaida în Irak), structura s-a 
remarcat prin violenţa sa deseori dusă la extrem. Spre deosebire de oameni educaţi, 
din familii bogate, care au format nucleul iniţial al conducerii AQ, al-Zarqawi este 
un fost hoţ de stradă iordanian, radicalizat în închisoare. Orgoliul, brutalitatea şi 
sectarianismul grupării îşi au rădăcinile în infl uenţa sa41 şi par să se prelungească 
până în ziua de astăzi. Încă de la afi rmarea sa, AQ în Irak a fost criticată de al-
Zawahiri, pentru atitudinea sectară şi violenţa extremă care îndepărtau numeroşi 
musulmani. Acest efect a devenit evident în 2007, când (inclusiv ca urmare a 
sprijinului fi nanciar american), triburile sunnite din provincia Anbar s-au raliat 
mişcării „Anbar Awakening”, repudiind AQI şi alegând calea cooperării cu guvernul 
majoritar şiit irakian. 

Renumită prin decapitarea unor ostatici occidentali, AQI a transmis această 
propensiune SI, care a executat astfel doi ziarişti occidentali (James Foley şi Steven 
Sotloff), plus numeroşi soldaţi irakieni, sirieni şi libanezi. 

Violenţa extremă pare a fi  principala şi aproape singura inovaţie doctrinară a 
AQI/ SI. Ucigând oameni în mod medieval, SI pare a atrage atenţia asupra încercării 
de a reînvia califatul medieval42, văzut ca epocă de aur a lumii musulmane.  
39  BBC, „UK terror threat level raised to ‘severe’”, disponibil la adresa http://www.bbc.co.uk/news/uk-28986271. 
Accesat la 12.09.2014.
40  The Moscow Times, „Islamic State to Putin: We Are on Our Way to Russia”, disponibilala adresa http://www.
themoscowtimes.com/news/article/islamic-state-to-putin-we-are-on-our-way/506366.html, accesat la 12.09.2014. 
41  Scott Stewart, „The Islamic State’s growth has its limits”.
42  The Telegraph, „David Haines murder: miscalculation or desperation?”, disponibil la adresa http://www.tele-
graph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11095956/David-Haines-murder-miscalculation-or-desperation.html, 
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Brutalitatea de care dă dovadă Statul Islamic, atât faţă de inamici, cât şi faţă 
de populaţia din teritoriile controlate, a atras critici din partea structurilor jihadiste 
afi liate AQ. Astfel, într-o scrisoare recentă a liderului AQ din Peninsula Arabă - Nasir 
al-Wahayshi către Abdelmalek Droukdel, liderul AQ din Maghrebul Islamic (dar şi 
în scrisori ale acestuia din urmă către subordonaţii care au preluat controlul în nordul 
Mali), se face apel la toleranţă şi împotriva unei impuneri imediate şi stricte a sharia. 

O altă diferenţă între AQ şi SI o reprezintă modul de raportare la Occident. 
În timp ce AQ s-a impus pe scena jihadistă prin atentatele de la 11 septembrie şi a 
continuat, direct sau prin afi liaţi, să vizeze Occidentul drept ţinta principală, Statul 
Islamic este concentrat, pe moment, pe o agendă locală, axată pe consolidarea şi 
extinderea califatului. Astfel SI a reuşit să atragă jihadişti nemulţumiţi de „obsesia” 
AQ de a ataca Occidentul şi preocupaţi de rezultate tangibile şi de situaţia din 
Orientul Mijlociu. 

Acţiunile SI mpotriva Occidentului au luat forma răpirii unor cetăţeni 
occidentali prezenţi în aria sa operaţională şi executării ostaticilor. În acelaşi timp, 
SI a lansat ameninţări la adresa Occidentului, însă acestea nu au fost materializate. 
Îngrijorarea mare existentă în Europa faţă de persoanele reîntoarse din Siria/Irak 
vizează atât persoane dirijate să comită atentate în Europa, dar mai ales persoane 
(auto)radicalizate şi iniţiative individuale (precum în cazul atentatorului de la Muzeul 
evreiesc din Bruxelles). 

În plan ideologic/doctrinar, SI este încă departe de AQ. Deşi a reuşit să atragă 
declaraţii de susţinere din partea unor organizaţii mai mici sau a unor grupuri de 
luptători, SI a eşuat în a atrage de partea sa teologi jihadişti de marcă. Baghdadi 
însuşi („califul” Ibrahim) nu are charisma lui Ossama ben Laden sau al-Zawahiri. 
Predica sa rostită cu ocazia primei apariţii publice după proclamarea ca drept calif, 
din ziua a opta a Ramadanului (8 iulie 2014, în Marea Moschee Al-Nouri din Mosul), 
reprezintă un moment important nu ca discurs în sine, ci ca apel la jihad lansat din al 
doilea oraş al Irakului43. Similar, lideri de rangul doi-trei ai SI nu au un profi l religios 
sau măcar cunoştinţe temeinice în acest plan, fi ind mai curând lorzi ai războiului şi 
lideri criminali locali care au avansat în ierarhia organizaţiei recomandaţi de abilităţi 
operaţionale44. 

Un domeniu în care Statul Islamic excelează, lăsând în urmă AQ45, este 
activitatea propagandistică în mediul virtual. În primul rând, SI şi chiar liderul 
acestuia, Baghdadi sunt mult mai prezenţi în mediul virtual, încercând să demonstreze 
că sunt o alternativă reală la un Zawahiri îndepărtat şi arareori prezent prin intervenţii 

accesat la 15.09.2014.
43  Ezzeldeen Khalil, „Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
44   BBC World Service, „Newshour”, 3 september 2014. 
45  În timp ce AQ Core nu s-a făcut remarcată în mod deosebit pe acest tărâm, unele filiale, dar îndeosebi AQ în 
Peninsula Arabă, au generat adevărate trenduri în materie (îndeosebi prin materiale propagadistice în limba engleză, 
gen Inspire, care au avut un impact deosebit în Occident şi au inspirat numeroşi jihadişti prin articole gen „Make a 
Bomb in the Kitchen of Your Mom”).
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atunci când necesitatea o impune46. 
Valorifi carea intensă a posibilităţilor oferite de mediul virtual a început 

imediat după distanţarea ISIL de AQ (februarie 2014) şi a atins un vârf în iunie 2014, 
odată cu declanşarea ofensivei care a dus la ocuparea nordului Irakului şi a oraşului 
Mosul. Un video încărcat pe Youtube la 29 iunie 2014, intitulat „Sfârşitul Sykes-
Picot” (acordul secret din 1916 prin care Franţa şi Marea Britanie şi-au împărţit 
sferele de infl uenţă în Orientul Mijlociu), postat pe forumurile islamiste şi social 
media, ilustrează dărâmarea simbolică a bornelor de hotar între Siria şi Irak, de către 
Abu Mohammed al-Adnani, purtătorul de cuvânt al grupului şi emir în Siria. De 
asemenea, grupul a ştiut să folosească efi cient Twitter pentru a-şi anunţa şi răspândi 
în comunităţile musulmane din Occident avansul fulgerător din Irak. 

Momentele ulterioare ale decapitării jurnaliştilor occidentali James Foley şi 
Steven Sotloff reprezintă „producţii” sofi sticate, profesionale, încărcate de simboluri 
(costumaţia portocalie a ostaticului, accentul britanic al teroristului etc.)47.

Prin asemenea activităţi, SI a reuşit relativ rapid să-şi atragă sprijinul 
comunităţii jihadiste online, cu numeroase benefi cii pe termen scurt şi mediu (recruţi, 
fi nanţare, creşterea prestigiului etc.). 

Concluzii

Analiza comparată, după criteriile menţionate, a Al Qaida şi Statului Islamic 
conduce logic la concluzia că, la momentul actual, SI nu reprezintă o alternativă la 
AQ şi nu poate revendica rolul de frunte în cadrul reţelei jihadiste. Dacă din punct 
de vedere operaţional este foarte activă, atât local/regional, cât şi ca principala sursă 
de ameninţare la adresa securităţii Europei, organizaţiei Statul Islamic îi lipsesc 
două dimensiuni decisive pentru a revendica leadership-ul global al jihadiştilor: 
recunoaşterea rolului de lider de către alte organizaţii teroriste, prin afi lierea 
acestora, respectiv suportul doctrinar / ideologic în jurul căruia aceste organizaţii să 
se reunească. 

Pe dimensiunea recrutării de afi liaţi, s-a văzut clar că aprecierile pentru SI 
au venit doar de la organizaţii locale, iar la nivel global s-au limitat la grupuri de 
luptători din cadrul unor organizaţii, afi lieri care nu au fost ulterior confi rmate de 
conducerea organizaţiilor din care aceştia făceau parte. 

Din punct de vedere ideologic, în afara de violenţa extremă care a consacrat 
organizaţia, nu se poate distinge un aport doctrinar distinct al SI, aspect evident şi prin 
faptul că organizaţia nu a reuşit să atragă ideologi de marcă, iar liderul şi conducători 
din eşaloanele de vârf nu s-au remarcat prin calităţi pe această linie. 

Nu în ultimul rând, pentru a ne afl a în faţa unei comparaţii relevante SI 
trebuie să dovedească rezilienţa pe care AQ a probat-o din plin, depăşind eliminarea 

46  Ezzeldeen Khalil, „Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
47  Robert Kaplan, „Terrorism as a theater”, Stratfor, 27.08.2014, accesat la 12.09.2014.
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liderului reţelei şi a numeroşi reprezentanţi de marcă, Primăvara Arabă etc. SI a avut 
o ascensiune fulminantă în anul 2014, dar va trebui să supravieţuiască ofensivei 
anunţată de SUA împotriva organizaţiei, prin discursul preşedintelui Barack Obama 
din 10 septembrie 201448. Ulterior, o conferinţă internaţională organizată la Paris (15 
septembrie 2014), la care au participat şi numeroase state arabe, a consfi nţit crearea 
unei coaliţii de aproximativ 40 de state care s-au angajat să lupte împotriva SI.  

Pe lângă măsurile în forţă ale SUA şi coaliţiei internaţionale pe care au 
constituit-o împotriva SI, nu trebuie neglijată nici reacţia populaţiei din teritoriile 
ocupate, având în vedere că antecedentul reprezentat de mişcarea de renaştere din 
Al-Anbar. Dacă până în prezent o asemenea reacţie nu s-a manifestat, pe termen lung 
violenţa extremă a organizaţiei, pedepsele severe pentru încălcarea legilor islamice, 
persecuţiile faţă de minorităţile religioase etc. vor submina SI. Deocamdată, având 
resurse fi nanciare, gruparea a reuşit să satisfacă nevoile de bază ale populaţiei din 
teritoriile controlate, dar, odată cu creşterea presiunii internaţionale (axată inclusiv 
pe blocarea surselor de fi nanţare), acest aspect va fi  difi cil de menţinut, din nou cu 
consecinţe în planul suportului populaţiei pentru SI. 

Confruntarea între cele două organizaţii iconice ale spectrului jihadist este o 
ameninţare semnifi cativă la adresa unităţii reţelei AQ, dar orice concluzie preliminară 
este timpurie, întrucât, dacă va reuşi să supravieţuiască unei strategii menite să o 
distrugă, Statul Islamic poate revendica la un moment dat în viitor locul de frunte în 
cadrul reţelei jihadiste.  

Note de fi nal

1  The Telegraph, „Abu Qatada denounces Isil’s beheadings of journalists”, disponibil la adresa http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/jordan/11080863/Abu-Qatada-Jordan-Isil-Islamic-State-Al-

Nusra-Front.html. Accesat la 08.09.2014.

2  Foreign Policy, „The Islamic State vs. al Qaida”.

3  The Guardian, „Al-Shabaab ushers in new leadership after deadly US air strike”.
4  New-York Times, „Hard-Line Splinter Group, Galvanized by ISIS, Emerges From Pakistani Taliban”, 

disponibil la http://www.nytimes.com/2014/08/27/world/asia/hard-line-splinter-group-galvanized-by-isis-emerges-
from-pakistani-taliban.html?_r=1. Accesat la data de 08.09.2014.
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com/story/the-islamic-states-growth-has-its-limits-2014-09-03. Accesat la 08.09.2014.
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48  „Statement by the President on ISIL”, disponibil la adresa http://www.whitehouse.gov/the-press-offi-
ce/2014/09/10/statement-president-isil-1, accesat la 15.09.2014. 
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Abstract

The compared analysis, by the aforementioned criteria, of Al Qaida 
and the Islamic State logically leads to the conclusion that, at present, IS 
does not represent an alternative to AQ and cannot claim the leading role 
within the jihadist network. Although it is very active operationally, both 
locally / regionally and as the main source of threat to Europe’s security, the 
Islamic State lacks two decisive dimensions for it to claim global leadership 
of the jihadists: acknowledgement of the role of leader by other terrorist 
organizations, by their affi liation; doctrinal / ideological support, around 
which these organizations could gather. 2

Key words: compared analysis, Al Qaida, the Islamic State, terrorist 
organizations, extreme violence, jihadist network

Introduction

After Al Qaida was unanimously considered the greatest global terrorist 
threat for more than a decade, over the past months, another actor 

became prominent, an organization that even AQ considers too radical3. It is the 
1  Serviciul Român de Informații, e-mail: sorincozma62@yahoo.ro
2  ”This material does not necessarly reflect the offial position of the European Union or the Romanian Govern-
ment”.
This paper is made and published under the aegis of the Researchi Institute for Quality of Life, Romanian 
Academy as a part of programme co-funded by the European Union within the Operational Sectorial 
Programme for Human Resources Development through the project for Pluri and interdisciplinary in doctoral 
and post-doctoral programmes Project Code: POSDRU/159/1.5/S/141086
3  The Guardian, 24.08.2014. “The world’s failure to address the root causes of al-Qaida led to Isis”.
Available on: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/24/isis-al-qaida-failure-to-address-

IS vs AQ
CURRENT MUTATIONS IN THE 

GLOBAL TERRORIST ENVIRONMENT

SI vs AQ
MUTAŢII ACTUALE ÎN MEDIUL TERORIST GLOBAL
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Islamic State (IS), the former ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), which 
currently operates in Syria and Iraq – but which has much higher ambitions: to create 
a transnational entity, without borders, on the basis of its jihadist ideology4.

We propose to assess comparatively the terrorist threat currently posed by the 
two organizations, in order to be able to identify the main source of terrorist risk to 
the Western world and to outline potential future development trends.

I. The Islamic State

a. Background 

While AQ’s past has been well-known, since the organization drew the 
attention of the entire world via the attacks on 11 September 2001, IS is a more 
recently established terrorist structure, rooted in the AQ branch in Iraq. 

In 2006, when its leader declared the “Islamic State in Iraq”, AQI became 
known under this name. The name ISIL was adopted when, in April 2013, the leader 
of ISI, Abu Bakr al-Baghdadi, announced its fusion with Jabhat al-Nusra (affi liated 
to AQ in Syria), to form the Islamic State in Iraq and the Levant5, which was to 
operate on the territory of both states. As it was accepted neither by the leadership of 
Al Qaida Core (AQC), nor by the leader of Jabhat al-Nusra (JaN), Abu Muhammad 
al-Golani, the fusion didn’t resist and led to ISIL’s separation from AQ. However, the 
name was kept. 

ISIL started drawing international attention in early 2014, via surprise attacks 
in Iraq, following which they occupied several towns, the most important of which 
was Fallujah. Following a surprise offensive launched in June 2014, Mosul, the 
second largest city in Iraq, was captured by them. 

Already controlling a large part of Iraq and Syria, on 30 June 2014, in an 
online video6, the group proclaimed the establishment of an Islamic caliphate in the 
occupied territories, changing its name to the Islamic State (IS).

Baghdadi7 proclaimed himself the caliph of “Muslims everywhere”. The 
territorial limits of the caliphate weren’t clearly drawn up. It was only established 
that it spread from Aleppo, in northern Syria, to the Diyala province in eastern Iraq8. 
extremism. Accessed on 01.09.2014.
4  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. “Going beyond Frontiers: the Campaign conducted by the 
Islamic State to re-establish the borders of the Levant”.
5  Bryan Price, Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, 30.06.2014. “The Islamic State in Iraq and the Levant: More 
than Just a June Surprise”.
Available on: https://www.ctc.usma.edu/posts/the-islamic-state-in-iraq-and-the-levant-more-than-just-a-june-
surprise. Accessed on 01.09.2014.
6  The Guardian, 30.06.2014, “Isis announces Islamic caliphate in area straddling Iraq and Syria”. Available 
on http://www.theguardian.com/world/2014/jun/30/isis-announces-islamic-caliphate-iraq-syria. Accessed on 
04.09.2014.
7  The Washington Times, 29.06.2014. “ISIL declares Abu Bakr Al-Baghdadi as the group’s jihadist caliph”.
8  BBC, 30.06.2014. Is this the End of Iraq?
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The map posted shortly after that moment and showing the organization’s fi ve-
year expansion plan9 is relevant to the organization’s ambitions:

The level of ambition of the organization can be easily seen, and relevant from 
Romania’s point of view is the inclusion of our country’s territory, based on a theory 
previously invoked by Omar Bakri, as well, according to which a territory that was 
previously occupied by Muslims permanently remains Muslim ground and must be 
liberated. 

From AQI to IS 
2003 Name: Al Qaida in Iraq (AQI)

2006 AQI  is renamed the “Islamic State in Iraq” (ISI)

Apr. 2013 ISI is renamed the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), 
following the short fusion with JaN. 

Jan. 2014 ISIL captures Fallujah.

Available on: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27815618
Accessed on 01.09.2014
9  ISIS Releases Map of 5-Year Plan to Spread from Spain to China. Available on http://www.breitbart.com/Big-
Peace/2014/07/01/ISIS-Releases-Map-of-5-Year-Plan-to-Spread-from-Spain-to-China. Accessed on 04.09.2014.
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Feb. 2014 ISIL’s secession from AQ takes place, because ISIL refuses to obey 
the orders it receives.

Mar. 2014 ISIL captures Rakka.

June 2014 ISIL captures Mosul and proclaims the Islamic caliphate in the 
occupied territories in Syria and Iraq; Baghdadi names himself 
caliph. The group’s name changes to the Islamic State (IS).

b. Occupied territories. Methods and strategy

Source: www.internationalpolicydigest.org

At present, IS controls most part of eastern Syria and, recently, it advanced even 
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more in the Aleppo province. In Iraq, a large part of the Anbar, Ninewa, Salahaddin 
and Diyala provinces, as well as areas in northern Babil province10 - Sunni territories 
– are dominated by the group. It seems these represent 25% of Syria’s territory and 
40% of Iraq’s territory, the total area being equivalent to that of the UK. From the 
tactical and strategic point of view, the most important cities captured are Fallujah, 
Mosul (Iraq, in January and June, respectively) and Rakka (Syria, in March) – Mosul 
was proclaimed the capital of the Islamic caliphate. 

All its territories were acquired by force, as the group proved its military 
superiority11. The success of IS did not rely on luck, but on a detailed and previously 
developed plan, which was implemented with great care and with a view to creating 
the Islamic caliphate12.  

At present, IS tries to overthrow the Syrian government, which is preponderantly 
made up of Alawis (a Shia sect), and, at the same time, to accomplish its original 
purpose, i.e. to remove the Iraqi government from power, which preponderantly 
comprises Shias. It also seems interested in the rapid expansion to other states in that 
region. Recently, it threatened to “liberate Istanbul” and accused Turkey of restricting 
the fl ow of the River Euphrates and of causing drought in northern Syria, including 
in Rakka13. Since June, the group has held 49 Turkey nationals hostage, including the 
Turkish consul in Mosul, following an attack on the consular offi ce.

IS uses methods that are specifi c to terrorist groups: extreme violence, surprise 
attacks, guerrilla fi ghting, suicide attacks or explosive device attacks, kidnappings, 
intimidation, and propaganda activities on the social networking websites14. 
Furthermore, IS relied on surprise and mobility, but these diminish with the increase 
in the controlled territory.

IS often resorts to shocking gestures (mutilations, beheadings, crucifi xions, 
summary executions), being guilty of brutal murders, rapes and even genocide15. 
Besides mass murders of the Iraqi security forces members, IS resorted to ethnic 
and sectarian cleansing in the areas under its control16, killing Turkmen, Yazidis, 
Christians or Kurdish Sunni Muslims. As regards social networking websites, they 
10  Bill Roggio, 24.08.2014. “Islamic State fighters assault last Syrian stronghold in Raqqah”.
Available on: http://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/islamic_state_overru_2.php. Accessed on 01.09.2014.
11  Michael Knights, 27.08.2014. “ISIL’s Political-Military Power in Iraq”.
Available on: https://www.ctc.usma.edu/posts/isils-political-military-power-in-iraq. Accessed on 01.09.2014
12  Bryan Price, Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, 12.06.2014. “CTC Perspectives: Al-Baghdadi’s Blitzkrieg, 
ISIL’s Psychological Warfare, and What It Means for Syria and Iraq”. Available on: https://www.ctc.usma.edu/
posts/ctc-perspectives-al-baghdadis-blitzkrieg-isils-psychological-warfare-and-what-it-means-for-syria-and-iraq. 
Accessed on: 01.09.2014.
13  Hurriyet newspaper, 09.08.2014. “ISIL threats to liberate Istanbul”. 
14  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. “Going beyond Frontiers: the Campaign conducted by the 
Islamic State to re-establish the borders of the Levant”.
15  Jennifer Jefferis and Robert Sharp, 28.08.2014. “Understanding the ISIL Trinity”
Available on: http://www.internationalpolicydigest.org/2014/08/28/understanding-isil-trinity/. Accessed on 
01.09.2014.
16  Michael Knights, 27.08.2014. “ISIL’s Political-Military Power in Iraq”. Available on: https://www.ctc.usma.edu/
posts/isils-political-military-power-in-iraq. Accessed on 01.09.2014.
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are used at a level so far unattained by other terrorist groups, mainly to intimidate 
opponents with images of executions.

IS only rarely used artillery in its actions, rather using “traditional” methods: 
suicide attackers or car bombs. Most often, when it tries to create panic among 
enemy troops, the offensives of IS start with an attack causing mass victims against 
the adversaries’ facilities or checkpoints – a tactics used ever since 2010, since the 
beginnings of the organization. The jihadists hold impressive weapons, most of them 
captured in the Iraqi military bases. They include guns and ammunition, and also 
artillery, armed cars, tanks or anti-aircraft systems (surface-to-air rockets). 

If in Iraq IS mainly focused on targets belonging to the state, to the security 
forces or to the Western states, the tactics in Syria were somehow different, most 
of the operations concentrating on the rival militant groups, with the purpose of 
capturing the territories and resources controlled by the latter. Of all the attacks on 
Syrian territory since 2013, more than 70% have targeted other groups17, because 
IS needs to consolidate its position in Syria for it to accomplish its fi nal purpose of 
toppling Assad’s regime. 

IS non-discriminatorily attacks anyone who seems a threat to its expansionist 
project – the state, the allied paramilitary groups and Hezbollah militants, opponents 
of the regime, whether they are nationalists, Kurds or Sunni Islamists18. However, 
IS may form pragmatic alliances when it considers them necessary. For example, it 
often allied itself with other Islamist groups, such as Jabhat al-Nusra (including after 
the “schism” between them) and Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya. However, the 
tough attitude of IS towards Syrian anti-governmental groups led to the creation 
of a large opposition coalition and to violent fi ghting with groups that had been its 
allies. In Iraq, the situation is slightly different. There, the Islamic State allied itself 
with Jaish Rijaal al-Tariqa al-Naqshabandiyya (JRTN), a group made up of former 
militaries of the Baath party. The two organizations share the same purpose, i.e. to 
overthrow the Iraqi government, but their ideologies are divergent (JRTN essentially 
is a secular nationalist force). Most probably, these ideological divergences will lead 
to the violent dissolution of the alliance, while low-intensity confrontations have 
already been noticed in some areas19.

As regards the implementation of the Sharia law, IS sought to do this in the 
important cities, Rakka and Mosul. In Rakka, for example, the actions to impose 
the Islamic law are very drastic: women must wear black and only their eyes should 
be visible, men are beaten for breach of Islamic laws by them or by the women in 
their families, prayer hours must be strictly observed, capital punishment is applied, 
including for accusations of “faithlessness.” Many buildings in the city were dyed 

17  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. “Going beyond Frontiers: the Campaign conducted by the 
Islamic State to re-establish the borders of the Levant”
18  Ibid.
19  Ibid.
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black, the colour of the IS fl ag20. In Fallujah, after many inhabitants fl ed the city, 
IS militants moved in the abandoned houses, plundering them. They beat young 
people in public because they hadn’t obeyed the militants’ orders, they fl agellated 
smokers, they forbade local preachers to enter the mosques, replacing them with 
people accepted by IS.

However, IS proved more pragmatic in most places, focusing on the regime’s 
security. In many cases it has been in that area for a long period of time, so that it has 
interacted with the community and is well-informed. It adapts to tribal needs to win 
the population on its side: it uses anti-Kurdish feelings or allows the Arabs to harvest 
the wheat of the Shia Turkmen farmers, for example. As such, the tribes grow to be 
ideologically radicalized and to support IS21. Where the tribes tried to oppose, the 
reaction of IS was very aggressive.

c. The IS leader, Abu Bakr al-Baghdadi

The considerable expansion is considered to be due to the organization’s 
leader, known as Abu Bakr al-Baghdadi – Abu Bark is the name of the fi rst Muslim 
caliph, in the 7th century. Rather few things are known about the IS leader. His real 
name allegedly is Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai and he was born in the 
town of Iraqi Samara in 1971. According to the jihadist forums, he has a doctor’s 
degree in Islamic studies. 

When the American military operation started in Iraq, in 2003, he allegedly 
was a cleric in a mosque in his home town. He then helped the establishment of the 
militant group named Jaamat Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-Jamaah. 

According to some sources, he was detained in Camp Bucca between 2004 
and 2009, when a commission recommended “his unconditional release”22. He is 
also reported to have been there only between February and December 2004, when 
he was released because he was not considered a major threat. 

He joined AQI in 2006, when his group allied itself with AQI and rapidly 
became the leader of the Sharia committees. He reached the leading position within 
IIS in April 2010, after the death of the leader at that time, Abu Umar al-Baghdadi. 
His tactical and organizational capacities are those that led to the military successes 
of IS and to the proclamation of the caliphate.

Baghdadi claims that he is a direct descendant of Prophet Mohamed.

20  Al-Hayat, 21.03.2014. “ISIS enforces strict religious law in Raqqa”. Available on: http://www.al-monitor.com/
pulse/security/2014/03/isis-enforces-islamic-law-raqqa-syria.html. 
21  Michael Knights, 27.08.2014. “ISIL’s Political-Military Power in Iraq”. Available on: https://www.ctc.usma.edu/
posts/isils-political-military-power-in-iraq. Accessed on 01.09.2014.
22  Thomas Rose, 31.08.2014.” Unlike Obama, ISIS Strategy Comes From Leader’s Namesake First Caliph of 
Islam”. Available on:  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/08/29/Unlike-Obama-ISIS-Strategy-Comes-From-
Leader-s-Namesake-First-Caliph-of-Islam.  Accessed on 01.09.2014.
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d. Financial and human resources

Via his expansion inside Iraq and Syria, IS succeeded in gaining control of 
important sources of oil and, as a consequence, of sources of income to fund his 
activities. The organization sells oil on the black market, for it to use the sums thus 
obtained to fi nance the caliphate, its recruitment efforts and operational capacities, 
including the organization of attacks, according to a declaration of the UN Security 
Council23. The price charged by IS varies from $20 to $25 per barrel, while the 
normal price is $95. According to some sources, IS controls 50 to 60% of the oilfi elds 
in Syria’s eastern provinces, as well as 15% of the oil wells, refi neries and oil depots 
in Iraq. It is believed to sell 30,000 barrels per day24, with an income estimated by 
some analysts at approximately $2 million per day. 

Robbing the banks captured by IS represented an important source of fi nance. 
According to the governor of the Ninawa province, the organization acquired $429 
million only from the Central Bank in Mosul25. Apart from those fi nancial resources, 
there is suspicion that IS allegedly receives funds from Saudi Arabia and Qatar. 
Donations reportedly represent a small percentage of its incomes, which grants 
the organization a high degree of fi nancial independence. It probably is the richest 
terrorist organization in that region.

Personnel recruitment was not a problem for IS. Over the past two years, the 
organization proved more attractive to the Muslim young people than AQ and its 
franchises. In June, “The Economist”26 newspaper stated that the group might have up 
to 6,000 fi ghters in Iraq and between 3,000 and 5,000 in Syria. Of this total number, 
3,000 allegedly are foreigners (almost 1,000 from Chechnya and approximately 500 
from Western European states). 

The reason for which IS proves so attractive is the most worrying. According 
to the director of BvF, the German intelligence service, the very brutal character of 
the Islamic State is the cause of its success among the Muslim youth27. They are 
attracted by the violence, radicalism and rigour of IS – because of these they consider 
IS more “authentic” than AQ, which fades by comparison with IS from this point 
of view. Furthermore, the extensive use of social networking websites increases the 
number of potential followers that the message of IS reaches.
23  Waleed Abu al-Khair, 25.08.2014. “ISIL uses oil profits to fund its criminal plan: observers”. Available on: 
http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/features/2014/08/25/feature-01. Accessed on 01.09.2014.
24  Ibid.
25  Bryan Price, Dan Milton, Muhammad al-`Ubaydi, 12.06.2014. “CTC Perspectives: Al-Baghdadi’s Blitzkrieg, 
ISIL’s Psychological Warfare, and What It Means for Syria and Iraq”. Available on: https://www.ctc.usma.edu/
posts/ctc-perspectives-al-baghdadis-blitzkrieg-isils-psychological-warfare-and-what-it-means-for-syria-and-iraq. 
Accessed on: 01.09.2014
26  Quotation in Clive Williams, 01.09.2014. “The eclipse of al-Qaeda and the escalating IS terrorist threat”
Available on: http://www.canberratimes.com.au/comment/clive-williams-the-eclipse-of-alqaeda-and-the-
escalating-is-terrorist-threat-20140829-10a0wv.html. Accessed on 01.09.2014.
27  Top German spy says Islamic State’s brutality eclipses al Qaida. Available on: http://www.firstpost.com/world/
top-german-spy-says-islamic-states-brutality-eclipses-al-qaeda-1690347.html. Accessed on 01.09.2014.
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II. IS vs AQ

What could seem, in the title of this chapter, a mathematical equation, is in 
fact one of the current dilemmas of the international security environment, and 
primarily of the structures responsible for preventing and countering terrorism. 
The proclamation of the caliphate, the request that all Muslims swear obedience to 
“caliph Ibrahim” and the affi rmation of its intention to turn the Islamic State into a 
counterbalance to Al Qaida open a challenge at the level of the jihadist structures. 
Although, for years on end, AQ was considered the de facto leader of the jihadists and 
had numerous affi liates in the most diverse regions and structures / leaders that swore 
obedience to it, in reality, Ossama ben Laden never openly assumed the role of leader 
of the Muslim community28. Numerous jihadist structures remained independent or, 
although they were formally affi liated to AQ, they maintained complete operational 
autonomy. At least on paper, AQ itself was subordinated to the Taliban leader, mullah 
Omar, a loyalty subsequently re-stated by Ayman al-Zawahiri, including in the 
summer of 2014, in a publication attributed to Al Qaida. 

Having common origins, the spectacular advance of IS propelled that 
organization as the main attraction pole for the jihadists worldwide, presenting the 
problem of AQ’s supremacy over this environment, which was unchallenged in the 
years that have passed since the 11 September attacks. 

After succeeding in surviving the occupation of Afghanistan by the US and 
the allied states, the repeated strikes it underwent, culminating in Ossama Ben 
Laden’s elimination, AQ faces the situation of its supremacy being challenged by 
one of its former affi liated structures. A decline was clearly visible over the past 
years, steepened by Ossama Ben Laden’s elimination and the assumption of power 
by Zawahiri, who was said not to have the qualities needed to lead the organization. 
Following the Arab Spring, AQ seemed to have lost a part of its relevance, because 
popular revolts showed that jihad was not the only way to change the governments in 
power in the Muslim countries. Another problem of AQ was posed by its franchises 
becoming autonomous, due to their incapacity to communicate effi ciently and safely.

The position held on the jihadist scene by IS is one of the clearest proofs of 
the decline that AQ currently faces, which has been until recently the “synonym” 
of Islamist terrorism. As mentioned above, Zawahiri didn’t succeed in controlling 
Baghdadi and, furthermore, fi ghters of the Al-Nusra Front defected29 to join the rival 
of AQ in Syria.

A fi rst sign of weakness of AQ is generated by the fact that, over the month 
after the proclamation of the Islamic caliphate, AQ has given no response, despite an 
28  Foreign Policy, “The Islamic State vs. al Qaida”. Available on 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/09/02/islamic_state_vs_al_qaeda_next_jihadi_super_power. Accessed on 
05.09.2014.
29  Sabah newspaper, 26.06.2014. Fighters in Syria affiliated to Al Qaida join ISIL
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express request in this connection. Abu Mariya al-Qahtani, one of the most important 
leaders of the Al-Nusra Front, posted an open letter in which he stated that the Front 
had tried to contact Zawahiri to obtain a reaction, but with no result. 

Ayman al-Zawahiri is under pressure by prominent ideologues, such as the 
Egyptian Islamist scholar Hani al-Sibai, to comment on the proclamation of the 
caliphate30, but, despite all the rumours, the offi cial answer is delayed. Furthermore, 
it might not appear at all, since a potential critique by the AQ leadership of the 
establishment of the caliphate might be interpreted as jealousy. 

The reaction of the AQ Core leadership was only an indirect one, i.e. the 
publication, on 13 July (which was rather late), of a video showing a 2001 declaration 
by Ossama Ben Laden, in which he preached obedience to leaders – the exact opposite 
of what Baghdadi did – as one of the pillars needed to establish an Islamic state31. 

The public silence of Zawahiri only strengthens the perception that AQ was 
weakened and is going to lose supremacy over the jihadist movement following the 
success of IS. To assess the stage of this “competition” for fi ghters, funds, infl uence, 
etc. (“Terrorist World Championship”, the phrase of the “Foreign Policy” magazine32), 
we have compared a number of indicators such as: the degree of affi liation of the 
jihadist structures and of their members; the regional and global terrorist threat 
posed by each of the groups, operational infl uence on other groups, engagement in 
propaganda activities, etc. 

a. Important Indicators

One of the most important indicators is the drawing of affi liates from other 
jihadist structures, as the declaration that proclaimed the Islamic State mentioned 
that the legality of all states, emirates, groups “becomes void via the expansion of 
the authority of the caliphate”33. Attracting affi liates on the basis of this declaration is 
not an easy process, since the religious loyalty oath (“bayat”) and the allegiance that 
accompanies it represent one of the foundations on which Al Qaida was built as a 
global jihadist network. “Bayat” is a pledge not to the organization, but to the person 
that is its leader. In case a leader of an affi liated structure dies, the new leader has to 
take the same oath to Zawahiri for the structure to remain a part of the network, or 
he may decide to leave AQ and affi liate to another jihadist structures34. Thus, the Al 
Shabaab branch, whose leader, Ahmed Godane, was killed in early September 2014, 
recently elected a new leader, Ahmad Umar, and AS stated that it would remain a 

30  Ezzeldeen Khalil, “Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”, published in Jane’s 
Intelligence review, Accessed on 08.09.2014.
31  AQ attempts to undermine new Islamic State with old video of Osama Bin Laden, 15 July 2014, www.longwar-
journal.com. Accessed on 03.09.2014.
32  Foreign Policy, “The Islamic State vs. al Qaida”.
33  Ezzeldeen Khalil, “Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community.
34  Foreign Policy, “The Islamic State vs. al Qaida”.
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member of the AQ network35.
IS has an important advantage in attracting affi liates, i.e. the renown it enjoys 

among the jihadists, especially among the most extremist, due to the operations 
conducted in the past against the US and the international forces in Iraq, whose 
withdrawal was considered to be due to AQ in Iraq. 

The data obtained from open sources indicate the following situation of the 
affi liations, valid in mid September 201436:

Region Islamic State Al Qaida

Middle East 

a. In the Middle East, several small 
groups declared obedience to IS, via 
diffi cult-to-check declarations, published 
online. These are not offi cial positions 
of the mentioned groups, whose formal 
position remains to be clarifi ed.
b. In Syria, the Syrian Observer for 
Human Rights reported numerous cases 
of defection from the Ahrar al-Sham 
groups, such as Jabhat al-Nusra, in favour 
of IS. 
c. In a video posted on Youtube on 
6 July 2014, the Ansar al-Islam Iraqi 
jihadist group swore allegiance to IS. 
The two organizations had previously 
been in confl ict and Ansar al-Islam had 
complained directly to Zawahiri of the 
actions of ISIL.
d. In Lebanon, the Islamist group 
named the “Free Sunnis in Baalbek” 
pledged obedience to IS shortly after the 
declaration of the caliphate.  

a. On 30 June 2014, the opposition Islamist 
organizations in Syria (including Jabhat al Nusra) 
issued a communiqué criticising the establishment 
of the caliphate and declaring it illegal and 
inadequate to lead the Muslim world.

b. In July, Abu Qatada and another 
Jordanian jihadist ideologue criticised IS, 
considering the proclamation of the caliphate as 
null and void, since it hadn’t been approved by 
jihadists in other regions of the globe1. 

c. Al Qaida in the Arabian Peninsula re-
stated, via vague declaration however, its obedience 
to Zawahiri. On 3 July, AQPA distributed on 
Youtube a poem praising Zawahiri’s qualities. It 
was followed, on 5 July, by a video in which two 
of the group’s ideologues, Ibrahim al-Rubaish 
and Harith Bin Ghazi al-Nadhari, criticise the 
calumnies, apparently referring to the confl ict 
between IS and AQ. 

35  The Guardian, “Al-Shabaab ushers in new leadership after deadly US air strike”, Available on http://www.the-
guardian.com/world/2014/sep/06/al-shabaab-leadership-ahmad-umar-air-strike-somalia, Accessed on 08.09.2014.
36  The statements supporting one or the other of the structures were inventoried; the statements critical of one 
structure were considered as being favourable to the other organization. Where there is no mention, the data were 
taken from Ezzeldeen Khalil, “Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
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Africa

a. On 30 June, on the social media, there 
appeared a declaration of obedience to IS 
by a group of fi ghters claiming to belong to 
Al Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) 
and saying that a similar announcement 
by the AQIM leadership would follow. 
b. On the same date (30 June), a group 
of leaders of Ansar al-Sharia in Tunisia 
and Yemen expressed their support for the 
caliphate.

a. On 14 July, on the jihadist forums and 
on its Twitter account, AQIM posted an offi cial 
declaration by which it re-stated its obedience to 
Zawahiri and called for reconciliation between the 
sides. 

b. Zawahiri received a loyalty declaration, 
apparently unrequested, from Mokhtar Belmokhtar, 
the leader of a faction split from AQIM2.

c. After the death of the former leader, 
Ahmed Godane, killed in early September 2014, Al 
Shabaab elected a new leader, Ahmad Umar, and 
stated that it would remain a member of the AQ 
network3.

Asia

a. On 9 July 2014, the Tehrik-e-Taliban 
Pakistan (TTP) unit led by Sheikh Abu 
Yazid Abd al-Qahir Khorasani swore 
allegiance to Baghdadi. 
b. In late August, Omar Khalid Khorasani, 
an ambitious commander with close ties 
with AQ, and the leader of one of the most 
active factions of TTP, established a new 
group, named Jamaat-e-Ahrar, claiming 
that the latter represented the “real” TTP. 
There are indications that the split was 
caused by the fact that the new leader felt 
“fettered” by the connection with AQ and 
is going to forge an alliance with IS4. 
c. Fighters in an Islamist group in 
Afghanistan, allied with the Taliban 
Movement, stated that they considered 
rallying to IS, if the latter proved a 
real Islamic caliphate and fulfi lled the 
necessary criteria in that connection5.
d. In Indonesia, Abu Bakar Bashir, the 
former leader of the former Jemaah 
Islamiyah, declared obedience to IS. 
However, Bashir is imprisoned and 
marginalized, being repudiated by his 
own son6.  
e. The Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 
Islamist group declared obedience to IS, 
in a video posted on Youtube, on 30 June 
2014.

a. On 29 June, the self-titled Emir of 
the Caucasus, Abu Mohammed, criticised IS 
for causing “fi tna” (discord) within the Muslim 
community.  Abu Mohammed advised Abu Omar 
al-Shishani, a Chechen commander affi liated to IS, 
to leave the group and join Jabhat al-Nusra.
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Europe

a. Two of the most important radical 
organizations in Europe of the English 
speakers, Authentic Tauheed, led by the 
Jamaican Abdullah Faisal, and the network 
formerly known as al-Muhajiroun, led 
by the British cleric Anjem Choudary, 
expressed their support for IS7. 

 
The assessment of the affi liations presented reveals that, apart from the 

environment close to the area where IS operates (the Middle East), the number of 
declarations in support of IS is rather small and they generally represent groups of 
militants and not leaders or the offi cial leadership of terrorist entities. The lack of 
declarations of affi liation to AQ does not entail support for IS; there is no justifi cation 
for the leaders of some of the affi liates to take a new oath, as long as there is no 
reason to do it (see the features of “bayat”, previously presented).

A potential explanation for the failure of IS in rallying a considerable part 
of the jihadist spectrum is the fact that jihadist groups in regions such as Yemen, 
Pakistan or Algeria consider IS as a potential threat in the competition for the limited 
available resources (people, funds, weapons). Many jihadist leaders are discontented 
with the fact that IS almost monopolized the donations of rich businessmen in the 
Gulf.

On the other hand, IS has won the fi ght on the online environment, where it 
has a strong brand and a substantial network of activists. Its online activity enabled 
IS to popularize its activities and doctrine, to attract recruits and funds, practically 
succeeding in gaining the affi liation of radical activists worldwide, even though it 
failed to win the approval of Muslim scholars within the jihadist community37. 

b. Operational infl uence

The operational purposes of AQ and IS differ, which might explain even more 
deeply the success of the former in rallying affi liates, to the detriment of the latter. AQ 
focused on the Western enemy – mainly the US – and considered that the caliphate 
could be re-established after the national governments in the Middle East no longer 
benefi ted from American support. In turn, IS primarily focused on regional purposes, 
trying to overthrow the governments in his area of operation and to announce the 
caliphate as soon as it succeeded in controlling a transnational region38.

This transnational region actually represents the new pole of the jihadist 
activity in the world, easily surpassing theatres such as Afghanistan, Pakistan, Yemen, 
Mali, etc. The Syria/Iraq area is practically comparable with the Afghanistan of the 
1980s, and even surpasses it in signifi cation, due to the massive presence (which 
37  Ezzeldeen Khalil, “Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
38  Jane’s Terrorism and Security Monitor, 20.08.2014. “Going beyond Frontiers: the Campaign conducted by the 
Islamic State to re-establish the borders of the Levant”.
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already comprises thousands of people) of fi ghters coming from the European area. 
The absence of AQ from that region, or, more correctly, its limited presence via the 
Al-Nusra Front in certain areas in Syria, threatens the operational infl uence of AQ 
over a new generation of jihadists.

Although it won the operational war with AQ in his home area of action (Iraq/
Syria), IS didn’t succeed in attracting affi liated groups in other regions outside the 
Middle East. What is also true is that AQ no longer has direct operational infl uence 
over those areas; because of the decentralization process and the increase in the 
autonomy of the franchises, at present, AQ only provides global cover of the jihadist 
structures, which actually act on their own and are increasingly focused on local 
objectives. 

In theory, both combatants have an interest in displaying their operational 
capacity and imposing their supremacy over the jihadist front line by organizing 
an outstanding attack against the West or the Western interests. Given its pool of 
European jihadists ready to act, when needed, in the West (the fi rst attack already 
occurred – Brussels, May 2014), IS is apparently advantaged. Raising the alert level 
in countries such as the UK (to Severe, level 4 on a scale of 5)39 or Norway, justifi ed 
by the risk of attacks by people connected with IS, is an argument in this connection. 
IS also threatened Russia, due to its ties with Assad’s regime, and promised the 
“liberation of Chechnya”40. 

However, a conclusion, even a preliminary one, on the operational ascendancy 
and particular terrorist risks to the West by IS or AQ is premature. 

c. Ideological infl uence and propaganda

AQ was in fact the one that established the concept of network in the jihadist 
world, providing a stronger or looser connection with jihadist groups worldwide. 
Even though operational ties and the direct authority of the central leadership over 
some of the branches didn’t exist in many cases, affi liation to the network at least 
entailed adopting its ideology, global jihad. Relying on the powers of persuasion of 
Ossama ben Laden and of other leaders, and also on the rally around it of well-known 
extremist ideologues, AQ’s supremacy over that front line wasn’t challenged after 11 
September. 

The ascent of ISIS and the proclamation of the caliphate represent a challenge 
to AQ on ideological ground, and the Islamic State has a number of particularities 
in this connection. Ever since its start (when it represented the Al Qaida branch in 
Iraq), this structure was noteworthy because of its often extreme violence. Unlike 
the educated people, belonging to rich families, that formed the initial core of the 
39  BBC, “UK terror threat level raised to ‘severe’”, Available on http://www.bbc.co.uk/news/uk-28986271. Ac-
cessed on 12.09.2014.
40  The Moscow Times, “Islamic State to Putin: We Are on Our Way to Russia”, available on http://www.themoscow-
times.com/news/article/islamic-state-to-putin-we-are-on-our-way/506366.html, Accessed on 12.09.2014. 
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AQ leadership, the Jordanian al-Zarqawi is a former thief, radicalized in prison. The 
group’s pride, brutality and sectarianism fi nd their roots in his infl uence41 and seem 
to prolong up to the present. Ever since it became conspicuous, AQ in Iraq was 
criticized by al-Zawahiri for its sectarian attitude and extreme violence that drove 
away numerous Muslims. This effect became obvious in 2007, when (including as a 
result of the American fi nancial support), the Sunni tribes in the Anbar province rallied 
the “Anbar Awakening” movement, repudiating AQI and choosing to cooperate with 
the Iraqi Shia majority government. 

Renowned for beheading Western hostages, AQI transmitted this propensity to 
IS, which executed thus two Western journalists (James Foley and Steven Sotloff), 
plus numerous Iraqi, Syrian and Lebanese soldiers. 

Extreme violence seems to be the main and almost only doctrinal innovation 
of AQI/ IS. Killing people medievally, IS seems to draw attention to the attempt to 
revive the medieval caliphate42, seen as a golden age of the Muslim world.  

The Islamic State’s brutality towards both the enemies and the population in 
the controlled territories drew critics from the jihadist structures affi liated to AQ. 
Thus, a recent letter of the leader of AQ in the Arabic Peninsula – Nasir al-Wahayshi 
to Abdelmalek Droukdel, the leader of AQ in the Islamic Maghreb (but also in 
Abdelmalek Droukdel’s letters to subordinates who took control of northern Mali),  
calls for tolerance and is against the immediate and strict imposition of  sharia.

Another difference between AQ and IS is represented by the way they relate 
to the West. While AQ imposed itself on the jihadist stage by the 11 September 
attacks and continued, directly or by its affi liates, to target the West as its main aim, 
the Islamic State is focused, for the moment, on a local agenda, which is meant to 
strengthen and extend the caliphate. Thus, IS managed to draw jihadists who are 
discontented with AQ’s “obsession” to attack the West and who are preoccupied with 
tangible results and with the situation in the Middle East. 

The actions of IS against the West were represented by kidnapping western 
citizens presented in its operational area and by executing hostages. At the same 
time, IS issued threats against the West, but they were not carried out. The great 
concern of Europe towards the persons returned from Syria/Iraq targets both persons 
directed to perpetrate attacks in Europe and self-radicalized persons and individual 
initiatives (as in the case of the perpetrator at the Jewish Museum in Brussels). 

Ideologically / doctrinally, IS is still far behind AQ. Although it managed to 
draw support declarations from small organizations or groups of fi ghters, IS failed to 
draw signifi cant jihadist ideologues on its side. Baghdadi himself (“caliph” Ibrahim) 
doesn’t have Ossama ben Laden’s or al-Zawahiri’s charisma.  His sermon, delivered 
on the occasion of his fi rst public appearance, after he was proclaimed caliph, on 
41  Scott Stewart, “The Islamic State’s growth has its limits”.
42  The Telegraph, “David Haines murder: miscalculation or desperation?”, Available on http://www.telegraph.
co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11095956/David-Haines-murder-miscalculation-or-desperation.html, Ac-
cessed on 15.09.2014.
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the eighth day of Ramadan (8 July 2014, in the Al-Nouri Great Mosque in Mosul), 
represents an important moment, not as regards the speech itself, but as an appeal to 
jihad launched from the second largest city of Iraq43. Similarly, second- and third-
rank leaders of IS do not have a religious profi le or at least solid knowledge in this 
fi eld; they rather are lords of the war and local criminal leaders who advanced in the 
organization’s hierarchy, being recommended by their operational capabilities44. 

A domain where the Islamic State excels, surpassing AQ45, is the propaganda 
activity in the online environment. Primarily, IS and even its leader, Baghdadi, are 
much more present in the online environment, trying to prove that they are a real 
alternative to a Zawahiri that is faraway and seldom present via interventions, when 
it is necessary46. 

The intense use of the opportunities offered by the Internet started immediately 
after ISIL distanced itself from AQ (February 2014) and reached a peak in June 2014, 
after the start of the offensive that led to the occupation of northern Iraq and of 
the city of Mosul. A video uploaded on Youtube, on 29 June 2014, titled “The end 
of Sykes-Picot” (the secret 1916 agreement by which France and the UK divided 
between themselves the spheres of infl uence in the Middle East), and posted on the 
Islamist forums and social media, illustrate the symbolic demolition of the border 
stones between Syria and Iraq, by Abu Mohammed al-Adnani, the spokesman of the 
group and an emir in Syria. Moreover, the organization knew how to effi ciently use 
Twitter to announce and spread its rapid advance in Iraq to the Muslim communities 
in the West. 

The moments subsequent to the decapitation of the western journalists, James 
Foley and Steven Sotloff, represent sophisticated, professional “productions”, having 
many symbols (the hostage’s orange clothes, the terrorist’s the British accent, etc.)47.

By such activities, IS relatively rapidly managed to draw the support of 
the online jihadist community, with several benefi ts in the long and medium term 
(recruits, fi nance, increase in prestige, etc.).

Conclusions

The compared analysis, by the aforementioned criteria, of Al Qaida and the 
Islamic State logically leads to the conclusion that, at present, IS does not represent 
an alternative to AQ and cannot claim the leading role within the jihadist network. 
Although it is very active operationally, both locally / regionally and as the main 
43  Ezzeldeen Khalil, “Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
44   BBC World Service, “Newshour”, 3 September 2014. 
45  While AQ Core was not particularly prominent in this field, some branches, and especially AQ in the Arabian 
Peninsula, generated real trends in this domain (mainly via propaganda materials in English, such as Inspire, which 
had an outstanding impact in the West and inspired numerous jihadists via articles such as “Make a Bomb in the 
Kitchen of Your Mom”).
46  Ezzeldeen Khalil, “Caliphate question – Islamic State’s impact on the jihadist community”.
47  Robert Kaplan, “Terrorism as a theater”, Stratfor, 27.08.2014, Accessed on 12.09.2014.
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source of threat to Europe’s security, the Islamic State lacks two decisive dimensions 
for it to claim global leadership of the jihadists: acknowledgement of the role of 
leader by other terrorist organizations, by their affi liation; doctrinal / ideological 
support, around which these organizations could gather. 

As regards supporter recruitment, it was clear that appreciations for IS came 
only from local organizations, while globally they only belonged to groups of fi ghters 
within some organizations, and these affi liations were not subsequently confi rmed by 
the leadership of the organizations that they belonged to. 

Ideologically, with the exception of the extreme violence which made the 
organization known, a distinct doctrinal contribution of IS cannot be distinguished; 
this aspect is obvious also via the fact that the organization didn’t manage to 
draw signifi cant ideologues, and that the supreme leader and other lower-ranking 
commanders didn’t become conspicuous due to capacities in this connection.    

Last but not least, to make a relevant comparison, IS must prove the resilience 
that AQ fully showed, by getting over the elimination of the network’s leader and 
of numerous important representatives, the Arab Spring, etc. IS had a considerable 
ascent in 2014, but it will have to survive the offensive announced by the US against 
the organization, in President Barack Obama’s speech on 10 September 201448. 
Subsequently, an international conference organized in Paris (15 September 2014), 
which was attended by several Arab countries, sanctioned the creation of a coalition 
comprising approximately 40 states, which pledged to fi ght against IS.  

Besides the force measures of the US and of the international coalition against 
IS, one should not overlook the reaction of the population in the occupied territories, 
considering the antecedent represented by the resurrection movement in Al-Anbar. 
Although, so far, such a reaction hasn’t manifested itself, in the long term, the 
organization’s extreme violence, the severe punishments for breaking the Islamic 
law, the persecutions towards religious minorities, etc. will undermine IS. For the 
moment, due to its fi nancial resources, the group managed to satisfy the basic needs of 
the population in the controlled territories, but, with the increase in the international 
pressure (which is also focused on the blockage of the sources of fi nance), this aspect 
will be diffi cult to maintain, having consequences on the population’s support for IS.  

The confrontation between the two iconic organizations of the jihadist spectrum 
is a signifi cant threat to the unity of the AQ network, but any preliminary conclusion 
is premature, because, if it manages to survive a strategy intended to destroy it, the 
Islamic State can claim the leading position within the jihadist network, sometime, 
in the future.  

48  “Statement by the President on ISIL”, Available on http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/
statement-president-isil-1, Accessed on 15.09.2014. 
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Rezumat

Comunicarea este o artă. Arta de a trăi într-o societate. Arta de a 
acționa și reuși într-un cadrul organizat, inclusiv în unul de tip organizațional 
militar. Această artă face parte deopotrivă din structura și din dinamismul 
sistemelor dinamice și complexe și, în cadrul unei organizații, devine sistem 
nervos, sistem circulator și, mai ales, sistem cognitiv. Ne propunem să relevăm 
rolul comunicării în evitarea blocajelor specifi ce sistemelor organizaționale 
de tip mecanicist și în transformarea acestora în sisteme de tip dinamic și 
complex, capabile să se adapteze a evoluții complicate, adesea, departe de 
echilibru și să aducă evoluții performante în managementul organizațional.

Cuvinte-cheie: comunicare managerială, management organizațional, sistem 
dinamic, organizație militară, ordine publică

Résumé

Communiquer, c’est une Arte. L’Arte de vivre dans une société. L’Arte 
d’agir et de réussir dans un cadre organise, y compris dans un milieu de 

1 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

COMUNICAREA, CA PIVOT CENTRAL 
ÎN STRATEGIILE ANTIBLOCAJ 

MANAGERIAL ÎN ORGANIZAȚIA 
MILITARĂ, DE ORDINE PUBLICĂ 

ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
 

COMMUNICATION, COMME PILLIER CENTRAL DANS 
LES STRATEGIES ANTIBLOCAGE MANAGERIEL DANS 
L’ORGANISATION MILITAIRE, D’ORDRE PUBLIQUE ET 

DE SURETE NATIONALE
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type organisationnel militaire. Cette Arte fait partie, en même temps, de la 
structure et du dynamisme des systèmes dynamiques et complexes et, dans  
une organisation, devient son système nerveux, son système sanguin et, 
surtout, son système cognitif. Nous nous proposons de relever le rôle de la 
communication dans le processus d’éviter des blocages spécifi ques pour les 
systèmes organisationnels de type mécanicistes et dans la transformation 
de ceux-ci en systèmes dynamique et complexes, capables de s’adapter aux 
évolutions compliques, quelques fois loin de l’équilibre, et de générer des 
évolutions performantes dans le management organisationnel. 

Mots-clefs: communication managerielle, management organisationnel, 
système dynamiques, organisation militaire, ordre publique

1. Cerinţe ale unei comunicării manageriale efi ciente

Într-o comunicare managerială efi cientă este necesară respectarea anumitor 
cerinţe, printre care menţionăm:

- claritatea mesajului,
- exprimarea corectă, deschisă, directă (pentru a se evita distorsionarea 

mesajului sau pentru a o reduce),
- utilizarea unei forme adecvate de comunicare şi a unui limbaj adecvat (riguros 

din punct de vedere ştiinţifi c şi corect din punct de vedere gramatical),
- selectarea cu grijă a cuvintelor şi expresiilor, evitând termenii cu o mare 

încărcătură emoţională care ar putea determina receptorul să tragă concluzii greşite.
Cele mai multe dintre studiile efectuate au relevat faptul că, în procesul de 

comunicare, cel mai adesea se ajunge de la 100% – ceea ce are de spus emițătorul la 
20% – ceea  ce reţine receptorul –, întrucât există diferențe între:

Ce am de spus- 100%
Ce mă gândesc să spun - 90% 
Ce ştiu să spun - 80% 
Ce spun efectiv - 70% 
Ce așteaptă receptorul - 60% 
Ce ascultă receptorul - 50%
Ce înţelege efectiv receptorul - 40% 
Ce admite receptorul - 30% 
Ce reţine receptorul - 20%
Ce va spune sau va repeta receptorul 10%
Aceste diferențe rezultă din barierele care există în procesul de comunicare. 

Aceste bariere numeroase sunt circumscrise factorilor perturbatori şi infl uenţează 
efi cienţa procesului de comunicare.
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Comunicarea, ca schimb de idei, opinii şi informaţii prin intermediul 
cuvintelor, gesturilor şi atitudinilor este fundamentul coordonării activităţilor 
umane. Dacă scrisul şi vorbitul, în sine, sunt acţiuni relativ simple, înţelegerea 
lor corectă reprezintă difi cultatea principală a comunicării. 

Înţelegerea corectă reprezintă pentru manager o problemă esenţial pentru 
că munca lui se bazează pe comunicarea cu persoane de care nu-1 leagă neapărat 
prietenia, simpatia, rudenia.

Explicațiile neînțelegerilor, dezacordurilor şi chiar confl ictelor se găsesc în 
comunicare, în barierele pe care oamenii – managerii şi executanții – le ridică, 
mai mult sau mai puţin intenționat, în calea comunicării. Aceste bariere pot fi  
generale şi specifi ce procesului de management.

2. Factori generali şi specifi ci ai blocajelor în comunicarea managerială

Factori specifi ci ai blocajelor în comunicarea managerială

Acestea depind nu atât de latura materială, cât mai ales de cea umană, 
respectiv de componenta psihologică inclusă în proces.

Ele pot fi  generate de:
1. Manageri (șefi );
2. Subordonați.

Obstacole generate de manageri 

Ca inițiatori şi coordonatori ai comunicării, managerii au tendinţa de a ridica 
bariere artificiale în comunicarea cu subalternii sau omologii lor, în general, 
datorită:

a) Difi cultăților în capacitatea de transmitere a informaţiilor. In această 
categorie intră: 

- tendinţa de a supradimensiona explicaţiile introductive, devenite inutile mai 
ales când R este familiarizat cu subiectul;

- tendinţa de a transforma dialogul în monolog, fi e din lipsă de timp ori de 
încredere în partener sau de interes faţă de părerea acestuia;

- stereotipia în modul de transmitere şi prezentare (scade interesul R);
- utilizarea unui ton ridicat şi marcat de iritabilitate (intimidarea partenerului 

şi lipsa răspunsului);
- utilizarea unui limbaj neadecvat R (termeni prea uzitaţi, prea elevaţi sau 

de strictă specialitate);
- lipsa de atenţie sau abilitate în dirijarea dialogului către realizarea unui 

obiectiv;
- defi cienţe în capacitatea de ascultare;
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b) Capacităţii reduse de ascultare sau ascultarea incorect, ca urmare a:
- lipsei de respect faţă de personalitatea interlocutorului manifestată 

prin lipsa de atenţie, nerăbdarea, graba de a termina mai repede, rezolvarea în 
paralel a altor probleme;

- capacităţii scăzute de concentrare asupra fondului problemei, ceea ce 
deturnează atenţia către forma comunicării;

- persistenţei în prejudecata că cei din subordine nu pot avea idei sau 
sugestii bune pentru rezolvarea unor probleme (tendinţa de a considera că orice 
propunere este un atac la prestigiul conducătorului);

- tendinţei de a interveni în timpul expunerii şi de a prezenta exact varianta 
contrară, ceea ce este de natură să descurajeze continuarea dialogului și, în 
perspectivă, de a bloca inițiativele de comunicare ale personalului din subordine;

- rezistenţei faţă de introducerea unor idei noi. O idee nouă perturbă o 
ordine deja stabilită,  iar transpunerea în practică poate implica şi dificultăți 
de realizare, necesitând un efort suplimentar, care ar periclita regulile, existenţa, 
confortul, statutul unor persoane, avantajele deja obţinute etc.;

- tendinţei de a considera că orice idee, propunere de perfecţionare a unui 
domeniu implică automat existenţa unei defecţiuni tolerate de conducere;

c) Obstacolelor generate de subordonaţi
Aceste obstacole au ca sursă fi e dorinţa de securitate, fi e lipsa implicării în 

viaţa organizaţiei sau factori care, pur şi simplu, ţin de temperament, climat de 
muncă. Formele sub care se manifestă aceste difi cultăţi sunt:

- rezerva subordonaţilor în a exprima propriile opinii din teama de a nu avea 
neplăceri cu superiorii sau de a nu-şi periclita avansarea;

- convingerea că problemele subordonaţilor nu-1 interesează pe manager;
- lipsa de obișnuință în comunicare. Nedispunând de abilitatea de a se exprima 

verbal ori în scris, renunţă la a mai da curs unei comunicări din proprie iniţiativă;
- tendinţa de a considera că orice idee sau propunere de perfecționare 

implică automat existenţa unei defecţiuni tolerate de conducere. Într-un asemenea 
context, o propunere ar părea ca un denunţ faţă de cel ce conduce, ceea ce i-ar putea 
declanşa ostilitatea;

- concordanţa dintre cerinţele comunicării şi posibilităţile subordonaţilor de a 
le satisface în condiţii de calitate şi de timp util;

- frecvenţa modifi cărilor (cu cât modifi carea unor instrucțiuni este mai 
frecventă, cu atât creează nemulţumiri în rândul subordonaţilor, punând în lumină 
defavorabilă capacitatea şi competenţa managerului). 

 „Creşterea eficienţei procesului de comunicare presupune, în primul 
rând, depăşirea acestor bariere (perturbaţii).” 

Comunicarea are de trecut numeroase difi cultăţi:
- evitarea decalajului între ceea ce subordonatul trăieşte în organizaţie şi 

gândeşte despre ea şi ceea ce organizaţia afi rmă că este ea însăşi;



223UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

- transmiterea aceluiaşi lucru personalului organizaţiei, dar utilizând instrumente 
specifi ce, mesaje clare şi emiţători diferiţi;

- armonizarea comunicării interne şi externe; nu se poate realiza o bună 
comunicare externă fără a exista mai întâi o bună comunicare internă.

d) Diferenţele de personalitate
Fiecare om este un unicat de personalitate, pregătire, experienţă, aspiraţii 

elemente care, împreună sau separat, infl uenţează înţelegerea mesajelor.
Personalitatea este considerată de specialişti rezultantă a patru factori:
- constituţia şi temperamentul subiectului;
- mediul fi zic (climat, hrană);
- mediul social (ţară, familie, educaţie);  
- obiceiurile şi deprinderile câştigate sub efectul infl uenţelor precedente 

(mod de viaţă, igienă, alimentaţie etc.).
De reţinut că oamenii nu se nasc cu personalitatea integrală. Ea se dezvoltă 

pe parcursul vieţii sub infl uenţa moştenirilor genetice, a mediului şi experienţei 
individuale. Când ajunge la maturitate, personalitatea se defi nitivează, integrându-şi 
diferitele componente. Unicatele de personalitate generează modalitățile diferite de 
comunicare. Dar tot de aici, din această unicitate a omului individual și a personalității 
sale, rezultă și cerința efectivă de comunicare. 

Fiecare om are repere proprii în funcţie de imaginea despre sine, despre alţii 
şi despre lume, în general. Dar nu numai diferenţele dintre tipurile de personalitate 
pot cauza probleme, ci, adeseori propria noastră percepţie a persoanelor din jurul 
nostru este afectată şi, ca urmare, comportamentul nostru afectează pe acela 
al partenerului comunicării (una din cele mai frecvente cauze ale eşecului în 
comunicare).

Nu întotdeauna suntem capabili să infl uenţăm sau să schimbăm personalitatea 
celuilalt dar, cel puţin, trebuie să fi m pregătiţi să ne studiem propria-persoană 
pentru a observa dacă o schimbare în comportamentul nostru poate genera reacţii 
satisfăcătoare (acest tip de autoanaliză nu poate fi  agreat de oricine şi oricum). 

e) Diferenţele de percepție și reprezentare
Percepția, ca și reprezentarea, este procesul prin care indivizii selectează 

şi interpretează senzorial stimuli şi informaţii în funcţie de propriile repere şi 
imaginea generală despre lume şi viată. Modul în care noi privim lumea este 
influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că, persoane de diferite 
vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperament etc. vor avea 
alte percepţii şi vor recepta situaţiile în mod diferit.

Diferenţele de percepție (reprezentare) sunt rădăcina altor bariere de 
comunicare. Există o mare probabilitate ca, receptând mesajele, oamenii să vadă şi 
să audă exact ceea ce s-a preconizat prin mesaj, dar nu sunt excluse nici situaţiile 
de evaluare greşită (şi nu pot fi  eliminate). Deci o barieră importantă (poate cea 
mai importantă) în calea interpretării obiective a mesajelor o constituie propria 
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percepţie. Oamenii tind să respingă informaţiile care le ameninţă reperele, obiceiurile 
şi concepţia despre lume. Cu alte cuvinte suntem tentaţi să vedem ceea ce dorim să 
vedem şi să auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine 
(aceasta ne poate duce la ceea ce spune „a face ca 2 + 2 să dea 5”).

Deasemenea, informaţiile sunt acceptate şi în funcţie de persoana de la 
care provin, de modul şi situaţia în care (și cum) sunt transmise (de exemplu, 
o observaţie privind o eroare de exprimare poate fi  acceptată sau considerată ca 
ameninţare, în funcţie de persoana de la care provine: de la un prieten sau de la un 
străin).

Pentru manager, percepţia diferită a celor din jur constituie un obstacol care 
poate fi  diminuat sau eliminat prin efortul de a cunoaşte şi înţelege oamenii, astfel 
încât să poată fi  depăşite situaţiile în care comunicarea este deformată.

Pentru a dezvolta corect comunicarea este necesar:
- amplificarea suprafeţei deschise prin dezvăluirea de sine, furnizarea 

unor informaţii despre noi celor din jur;
- reducerea suprafeţei oarbe prin stimularea şi acceptarea feed-back-ului, 

astfel vom fi capabili să receptam impresiile celor din jur în ceea ce ne priveşte, să 
ne evaluăm şi corectăm defectele de imagine, atitudine şi comportament referitoare 
la noi şi la alţii. Comunicarea, în general, şi cea organizaţională, în special, este 
îngreunată deoarece fi ecare dintre noi suntem tentaţi să presupunem că oamenii se 
vor comporta în aceleaşi situaţii, în acelaşi mod;

- există tendinţa de a încadra pe cei din jurul nostru în categorii stereotipe: 
buni, răi, deştepţi, incompetenți;

- prima impresie deformează judecăţile ulterioare, transformându-se de 
regulă, în prejudecăţi;

- simpatia noastră faţă de alţii, creşte sau scade în măsura în care 
descoperim sau nu trăsături, preferințe, caracteristici comune;

- există tentația de a extinde faptele, atitudinile, punctele de vedere ocazionale 
ori negative la întregul comportament al unui individ (constatarea că un individ nu 
s-a descurcat într-o anumită situaţie, nereuşind să ia o decizie corectă, se poate 
transforma în opinia că este incapabil, incompetent, lipsit de simțul orientării);

- instinctiv, oamenii folosesc propriile repere şi concepţii în judecarea altora, 
convinşi că adevărul şi dreptatea le aparţin. Frecvent, se uită faptul că nu există 
răspunsuri „corecte” atunci când oamenii sunt invitaţi să-şi interpreteze propriile 
sentimente, atitudini, impresii (de exemplu, oamenii pot interpreta diferit un desen, 
fără însă să se poată afi rma care interpretare a fost falsă şi care adevărată).

f) Diferenţele de statut
Poziţia E şi R în procesul comunicării poate afecta semnificaţia mesajului. 

De exemplu, un R conştient de statutul inferior al E, îi poate desconsidera mesajele, 
chiar dacă acestea sunt reale şi corecte. Un E cu statut înalt este, de regulă, considerat 
corect şi bine informat, mesajele lui fiind interpretate ca atare, chiar dacă, în 
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realitate, sunt false ori incomplete.
g) Diferenţele de cultură
Acestea se manifestă şi există între participanţii la comunicare şi pot genera 

blocaje când acestea aparţin unor medii culturale, sociale, religioase, organizaţionale 
diferite.

h) Lipsa de cunoaştere
Este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie diferită de 

a noastră, ale cărei cunoştinţe asupra unui anumit subiect de discuţie sunt mult mai 
reduse. Desigur, este posibil, dar necesită abilitate din partea celui care comunică, el 
trebuie să fi e conştient de discrepanţa între nivelurile de cunoaştere şi să se adapteze 
în consecinţă.

i) Probleme semantice
Generate de folosirea unor cuvinte în moduri diferite, ori a unor cuvinte diferite 

în acelaşi mod (de exemplu, cuvântul „etichetă” poate să aibă semnifi caţia inscripţiei 
de pe ambalaje, dar şi pe cea de titlu, calitate, nume sub care fi gurează cineva). 
Probleme semantice apar şi atunci când folosim în exprimare cuvinte sau expresii 
din jargon, argou, neologisme, expresii strict tehnice sau prea pretenţioase.

j) Difi cultăţi în exprimare
Dacă există probleme în a găsi cuvinte pentru a ne exprima ideile trebuie să 

ne îmbogăţim vocabularul.
k) Lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul transmis
Putem să ne aşteptăm şi la o asemenea posibilitate. Acolo unde ea este 

evidentă şi de înţeles, trebuie acţionat cu abilitate pentru a direcţiona mesajul 
astfel încât să corespundă intereselor şi nevoilor celui care primeşte mesajul.

l) Emoţiile
Emotivitatea E si R poate fi de asemenea o barieră. Emoţia puternică este 

răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării. Pentru a evita acest 
blocaj, este bine să se renunţe la comunicare atunci când suntem afectaţi de emoţii 
puternice. Aceste stări ne pot face incoerenţi şi pot schimba complet sensul mesajelor 
transmise. Totuşi, uneori R poate fi  mai puţin (emoţionat) impresionat de o persoană 
care vorbeşte fără emoţie şi entuziasm, considerând-o plictisitoare, astfel că emoția 
poate deveni un lucru bun.

m) Zgomotul
Factor ce ţine de contextul comunicării şi poate fi  produs de:
- folosirea unor instalaţii în apropierea E sau R;
- semnale parazite pe canalele de comunicare;
- erori de comportament ale participanţilor la comunicare (toţi vorbesc în 

acelaşi timp);
- folosirea de către E a unui număr exagerat de cuvinte, chiar dacă acestea 

sunt corecte, astfel încât mesajul se pierde în neesenţial.
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Strategia unei comunicări interne efi ciente presupune parcurgerea succesivă a 
trei etape:

1. Stabilirea a cinci probleme de bază:
- mesajul - Ce spunem?
- emițătorul - Cine spune?
- destinatarul (receptorul) - Pentru cine? Profi lul auditoriului.
- impactul căutat - In ce scop?
- în cât timp - Cât de imperativ este ca mesajul să fi e de actualitate?
2. Evaluarea exigențelor:
- ce se aşteaptă de la mesaj din punct de vedere al înţelegerii, deformării, 

memorării, conservării?
- ce buget suntem pregătiţi să alocăm?
3.  Alegerea unui suport de comunicare in funcţie de ceea ce s-a stabilit in 

cadrul primelor două etape.
Un sistem de autocontrol al efi cienţei comunicării interne presupune să:
- fi ţi rezonabil. Comunicarea internă nu este un lux pentru organizaţii care au 

timp sau bani de pierdut, ci este o investiţie greu de realizat şi determinată în  
cadrul politicii organizaţiei (a se alege mijlocul cel mai efi cient de comunicare si 
pentru care se dispune de banii necesari);

- evitaţi două greşeli majore: suprainformarea (personalul este foarte 
solicitat) si proasta informare (mesajele nu circulă corect);

- analizaţi periodic activitatea de comunicare: dacă informaţia este 
satisfăcătoare, cum evoluează comunicarea în ansamblu, ce orientări noi se pot da 
procesului de comunicare etc. 

Se conturează astfel trei principii ale comunicării efi ciente:
1. Principiul coerenţei - receptorul să primească şi să înţeleagă mesajul 

conform cu intenţiile emiţătorului;
2. Principiul schimbului permanent - emiţătorul să primească feed-back-

ul (întrebări, precizări, observaţii) şi să ţină cont de mesajul reprimit (să asculte 
argumentele şi să-şi adapteze comportamentul);

3. Principiul percepţiei globale -  corelarea comunicării verbale cu 
elementele comunicării nonverbale.

Instituția ordinii publice, nu există într-un habitat artifi cial şi izolat, ci este parte 
integrantă a societăţii care a creat-o şi pe care o servește. 

În acest context, se impun precizate două aspecte deosebit de importante. 
În primul rând, teoria şi practica managerială evidenţiază două tipuri ideale 

de structuri organizatorice, constituind extremele unei axe, de-a lungul cărora pot fi  
plasate majoritatea organizaţiilor: tipul mecanicist, adaptat la condiţii relativ instabile şi 
tipul organic sau organicist adaptat la condiţii relativ stabile, atunci când nu apar continuu 
probleme noi.
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Fie şi succintă, caracterizarea celor două tipuri de structuri organizaţionale 
oferă sufi ciente argumente pentru a include structura organizaţiei militare în primul tip 
prezentat.

 Ca organizaţie mecanicistă, instituţia ordinii publice se confruntă în prezent cu 
un mediu extrem de dinamic, întrucât societatea civilă cunoaşte o perpetuă schimbare, 
mult accelerată la acest sfârşit şi început de mileniu.

Această evoluţie a mediului are repercusiuni imediate şi directe asupra Poliţiei, 
obligând-o să se adapteze continuu la ritmul şi desele schimbări.

Legătura Poliției cu  societatea civilă implică cu siguranţă comunicarea, o 
transparenţă totală a tuturor acţiunilor şi misiunilor pe care le desfăşoară, a succeselor 
cat şi a insucceselor sale.

În al doilea rând, trebuie evidenţiate modalităţile prin care Poliţia, ca 
organizaţie mecanicistă, va reuși să facă faţă noilor probleme ale schimbării, inovației 
şi incertitudinii, în condiţiile sprijinirii în continuare pe o structura birocratică formală.

În cea de-a doua ipostază, importanţa comunicării intrapersonale, interpersonale 
şi de grup derivă din faptul că organismul militar este un organism viu, dinamic, format 
din indivizi care cunosc transformări continue. Funcţionarea organizaţiei militare este 
rezultanta acţiunii simultane a cel puţin trei tipuri de sisteme sociale: sistemul autorităţii 
funcționale, sisteme cooperative de persoane şi sistemul politic al organizaţiei militare. 
Impactul deciziilor adoptate într-o organizaţie militară va depinde de coordonarea celor 
trei sisteme, coordonare ce are ca fundament practic comunicarea. În acest context, 
comunicarea apare ca o confruntare a opiniilor în scopul transmiterii informaţiilor, 
instaurării încrederii, evitării inducerii în eroare sau omisiunii în comportament. 
Această defi niţie evidenţiază că o comunicare efi cientă reprezintă atât un proces cât şi 
o interacţiune comportamentală.

Comunicarea constituie un element esenţial, dar deosebit de vulnerabil, al 
funcţionării productive a oricărei organizaţii militare sau civile. Supravieţuirea politică 
şi economică a unei naţiuni depinde de ea. Toate aspectele de natură internaţională, 
internă, sociologică şi psihologică infl uenţează efi cacitatea comunicării. De aceea, nici 
o situaţie nu poate fi  gestionată fără un schimb efi cace de comunicări; situaţia cea mai 
bună poate fi  deteriorată din cauza unei carenţe sau unei distorsionări a informaţiilor. 
Ca urmare, în organizaţia militară este necesar să existe o mare atenţie şi o substanțială 
sensibilitate faţă de problemele comunicării, dacă se doreşte ca aceasta să-şi îndeplinească 
în mod corespunzător rolul, în contextul comunităţii naţionale şi în lumina eventualelor 
angajamente internaţionale asumate de comunitatea respectivă.

Confl ictul este un fenomen prezent în orice organizaţie, inclusiv în cea a Poliţiei 
Române; sfera lui de cuprindere nu se mai limitează doar la forma sa acută, ci are 
în vedere  chiar şi cel mai redus grad de intoleranţă între indivizi datorită faptului 
că aceştia sunt diferiţi. El nu trebuie văzut numai ca ceva negativ şi distructiv, care 
este necesar să fi e stins imediat, ci trebuie analizat şi în direcţia transformării sale în 
oportunităţi şi şanse de progres.
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Metodele şi tehnicile de soluţionare a confl ictelor vor fi  structurate în două 
direcţii: pe de o parte, ele vor viza reorientarea energiei negative a confl ictului în ceva 
benefi c pentru organizaţia respectivă și, pe de altă parte, vor urmări stingerea oportună a 
situaţiilor confl ictuale, înainte ca acestea să-şi manifeste efectul distructiv.

În cea de-a doua direcţie, apreciez că este oportun să fi e mai mult abordată 
şi aprofundată varianta „câştig-câştig”. Nu cred că celelalte moduri de rezolvare a 
confl ictului (reprimare, abandon, victorie-înfrângere, compromis) vor fi  abandonate în 
toate situaţiile, susțin, însă, măcar încercarea abordării acestei variante, de fi ecare dată. 
Chiar dacă organizația militară, respectiv, cea polițienească, este, așa cum spuneam, una 
de tip mecanicist, ierarhic organizată și reticentă la fl exibilitate și adaptabilitate (altele 
decât cele necesare funcționării efective în spațiul de confruntare), trebuie spus că, în 
condițiile societății de azi, chiar și confruntarea devine și altceva decât un eveniment 
sau o succesiune de evenimente ce poate fi  modelată de teoria jocurilor strategice cu 
sumă nulă, specifi ce determinismului de tip mecanicist (câștig eu pierzi tu, câștigi tu 
pierd eu), supunându-se, din ce în ce mai mult unui determinism dinamic și complex, 
în care variantele și variabilele se multiplică și se complică, una dintre acestea, cea mai 
importantă, fi ind cea specifi cată mai sus: câștig-câștig. 

Rezolvarea confl ictului prin câștigul ambelor părţi (şi după părerea mea, câștigă, 
în acest caz, nu numai părţile implicate în acest confl ict dar şi organizaţia în general) 
este determinată în cea mai mare măsură, de pregătirea managerului şi de abilitatea 
acestuia în rezolvarea confl ictelor. De altfel, sunt în totalitate de acord cu ideea că 
„ştiinţa rezolvării confl ictelor” poate deveni o importantă funcţie a managementului, 
chiar esența lui.

În domeniul rezolvării confl ictelor, consider că un bun manager trebuie să 
aibă în vedere şi următoarele aspecte: să fi e de acord cu accepţiunea mai largă 
a termenului de „confl ict”; să cunoască în ce constă strategia „victorie-victorie” şi 
să o aplice de fi ecare dată; să știe care sunt sursele de confl ict şi să aibă abilităţi în 
prevenirea apariției situaţiilor confl ictuale; să urmărească transformarea confl ictului în 
oportunitate; să fi e conştient de urmările nefaste asupra organizaţiei în cazul când un 
confl ict se acutizează; să folosească în cazuri bine justifi cate tehnica ignorării confl ictului. 
Spre exemplu, confl ictul dintre polițist (care apără lege) și infractor (care o încalcă) nu 
se reduce la jocul dintre vardist și hoț, ci urmărește o soluție din spectrul câștig-câștig, în 
sensul mâinii întinse dușmanului care este pe punctul de a se prăbuși în prăpastie… Iar 
acest lucru presupune, în primul rând, comunicare.

În ultima parte a unei recente lucrări, am încercat să prezint rolul deosebit al 
comunicării în soluţionarea confl ictelor şi în prevenirea apariției acestora. Managerul 
trebuie să fi e conştient că a comunica este o artă şi că acest lucru nu este înnăscut, ci 
se formează de-a lungul timpului. Nu se mai poate comunica efi cient numai pe baza 
calităților native ale individului, dezvoltarea deprinderilor de a vorbi, a citi, a scrie şi a 
asculta este indispensabilă. Sunt necesare, de asemenea, cunoștințe de psihologie, de 
sociologie, de management, fără de care conducerea ar avea un caracter empiric 
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lipsită de fundament științifi c.
Va trebui schimbată mentalitatea existentă în mediul militar, aceea că şi dacă 

nu sunt total convinși, militarii primesc ordine şi 1e execută, în sensul că „ordinul se 
execută, nu se discută!”. Este adevărat, dar calitatea lucrului făcut în aceste condiţii 
nu mai este cea dorită. Dacă, printr-o comunicare efi cientă, reușim să convingem de 
necesitatea şi justeţea executării unui ordin, el va fi  rezolvat întocmai. Această 
comunicare efi cientă nu trebuie însă înțeleasă ca o sumă de explicații ce însoțește 
neapărat ordinul dat, ci ca un set de cogniții; de cele mai multe ori, putem convinge 
şi prin conduita noastră, prin respectul şi încrederea pe care le au subordonații faţă 
de noi, prin ceea ce îi învățăm, adică prin ceea ei știu (savoir) și, mai ales, prin ceea 
ce ei știu să facă (savoir-faire).

Toate formele de comunicare îşi pot dovedi efi cienţa şi în instituția de tip 
militar. Sinergia empatică, asertivitatea, răspunsul creativ, medierea etc. sunt forme 
ce îşi manifestă efi cacitatea şi în organizaţia militară. Esenţial este ca ele să fi e bine 
cunoscute din punct de vedere teoretic și să fi e aplicate corect de cei ce au atribuţii 
de conducere. 

În fi nal, supun atenției câteva propuneri care ar putea îmbunătăți activitatea în 
domeniul analizat:

1. Reducerea traseului parcurs de o informaţie atât pe verticală cât şi pe 
orizontală. Acest lucru se poate realiza prin reorganizarea structurilor de conducere 
şi suport logistic, avându-se la bază fundamentarea ştiinţifi că a actului comunicării şi 
a necesarului real de forţă de comandă şi forţă combatantă (reducerea unor eșaloane 
intermediare) iar pe orizontală printr-o organizare modulară şi prin îmbunătăţirea 
diagramei de relaţii la nivelul fi ecărei structuri.

2. Fiecare manager să urmeze cursuri de comunicare şi relaţii cu publicul.

3. Arta de a comunica trebuie dezvoltată prin studierea acesteia încă din primul 
contact cu viaţa militară indiferent structura de învățământ, academie, cursuri de 
inițiere în armă şi cursuri de perfecționare etc., atât prin mijloace ale învățământului 
formal, cât și prin învățământul de tip non-formal și informal. În ghidurile de interviu 
la angajare (în special pentru sursa externă), dar şi la promovarea în funcții, să fi e 
urmărită şi abilitatea candidatului și a comandantului de a comunica.

4. Eliminarea unor surse de confl ict prin îmbunătăţirea legislației în domeniu. 
Acordarea salariului de merit mai reprezintă încă o sursă de confl ict. Pentru eliminarea 
subiectivismului, acesta ar trebui acordat nu la nivelul fi ecărui compartiment (birou, 
compartiment, secţie etc.), ci la nivelul întregii organizaţii conform unor criterii 
unice;

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Simona Nicoleta VLAD1

Rezumat

Comunicarea este o artă. Arta de a trăi într-o societate. Arta de a 
acționa și reuși într-un cadrul organizat, inclusiv în unul de tip organizațional 
militar. Această artă face parte deopotrivă din structura și din dinamismul 
sistemelor dinamice și complexe și, în cadrul unei organizații, devine sistem 
nervos, sistem circulator și, mai ales, sistem cognitiv. Ne propunem să relevăm 
rolul comunicării în evitarea blocajelor specifi ce sistemelor organizaționale 
de tip mecanicist și în transformarea acestora în sisteme de tip dinamic și 
complex, capabile să se adapteze a evoluții complicate, adesea, departe de 
echilibru și să aducă evoluții performante în managementul organizațional.

Cuvinte-cheie: comunicare managerială, management organizațional, sistem 
dinamic, organizație militară, ordine publică

Résumé

Communiquer, c’est une Arte. L’Arte de vivre dans une société. L’Arte 
d’agir et de réussir dans un cadre organise, y compris dans un milieu de 
type organisationnel militaire. Cette Arte fait partie, en même temps, de la 
structure et du dynamisme des systèmes dynamiques et complexes et, dans  
une organisation, devient son système nerveux, son système sanguin et, 
surtout, son système cognitif. Nous nous proposons de relever le rôle de la 
communication dans le processus d’éviter des blocages spécifi ques pour les 
systèmes organisationnels de type mécanicistes et dans la transformation 
de ceux-ci en systèmes dynamique et complexes, capables de s’adapter aux 
évolutions compliques, quelques fois loin de l’équilibre, et de générer des 
évolutions performantes dans le management organisationnel. 

Mots-clefs: communication managerielle, management organisationnel, 
système dynamiques, organisation militaire, ordre publique
1 Academia Națională de Informații

BARRIERS IN MANAGERIAL 
COMMUNICATION DURING PUBLIC 

ORDERS MISSIONS
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1. Requests for an effi cient managerial communication

For an effi cient managerial communication it is necessary to respect some 
requests, among which we mention:

- The clarity of the message,
- The acurate, open and direct expression (in order to avoid the distortion of 

the message or to reduce it),
- Using an adequate form of communication and an appropriate language 

(scientifi cally rigorous and grammatically correct),
- Carefully selecting the words and expressions, avoiding the terms with a 

great emotional emphasis which may determine the perceptor to jump to conclusions.

Studies have showed that during the communication process there have been 
differences among subjects as it shows:

What I have to say – 100%
What I would like to say – 90%
What I know – 80%
What I actually say – 70%
What „they” would like me to say – 60%
What „they” listen to – 50%
What „they” actually understand – 40%
What „they” admit to – 30%
What „they” remember – 20%
What „he/she” will repeat – 10%

Those differences result from the barriers that exist in the communication 
process. These barriers subside to many factors and have a great infl uence in the 
communication process.

The communication, as ideas, opinion and information exchange through 
words, gestures and postures is the fundament of human behaviour coordination. 
If writing and speech itselves are relatively simple actions, their true understanding 
is the main diffi culty of communication. Ttrue understanding is for a manager an 
essential problem because his work relies on communication, neither with people 
whom he is friend with or relatives, nor emphatic with.

Missunderstandings, disagreement and even confl ict fi nd themselves 
throughout communication and barriers which everybody – both managers and 
employees – rise more or less intentionally in the way of reaching each other. These 
barriers maybe general and specifi c to management process.
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2. Common and particular factors generating barriers in the managerial 
communication 

Particular factors of generating barriers in the managerial communication 
These factors depend on the material and human side, as well as on the 

psychological component included in the process.
They may be generated by:
1. Managers (leaders);
2. Employees.

Problems generated by managers
As initiators and coordinators of communication, the managers tend to raise 

artifi cial barriers in communicating with the employees or their counterparts in 
general, because of the:

Diffi culties in information exchange: 
- the tendency to augment the introductory explanations, yet futile when R is 

known by the subject;
- the tendency to turn dialogue into monologue, either because of lack of time, 

confi dence in each other or interest in one’s opinion;
- stereotypes in presentations and submission (decreasing R’s interest);
- the use of high and petulance tone of voice (intimidating the partner and lack 

of answer);
- the use of inadequate language of R (highly elevated specialised and overrated 

terms);
- lack of attention or ability throughout pointing a conversation into reaching 

a closure;
- lack of listening ability.

Diminished listening abilities or fl awed hearing as a result of:
- lack of respect towards the speaker’s personality shown by lack of 

attention, impatience, multitasking;
- distraction from the real issue, fact which diverts attention to the form 

of communication;
- the belief of the thought that the employees can not have their own ideas 

or solutions for solving problems (the tendency to think that any suggestion is 
a threat to the leaders’ authority);

- the intention to interrupt a presentation and to present the exact opposite 
version which subdues the conversation and, in perspective, it hampers any other 
employee’s initiatives;

- refusing new ideas. A new idea is stirring an already settled schedule, while 
making it happen may imply malfunction, as it requires extra work which may 
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endanger one’s internal rules or status, well being or existence and benefi ts;
- the intention to think that any new ideea or innovation of a job related 

field points to the existence of a malfunction accepted by the management.

Obstacles created by employees
These obstacles are generated either by job security or lack of involvement in 

the organization or by behavioral or job related factors. They go by:
- The employees’ reluctancy to express their own believes in fear of creating 

inconveniences with the managers or jeopardizing their promotion;
- The belief that the employees’ problems aren’t of interest to the managers;
- Lack of communication. By not having the abiliy to express themselves orally 

or written they give up through their own knowledge to communication;
- The intention to belive that any idea or innovation selfi mplies to the existence 

of a malfunction acknowledged by management. In such a situation, any suggestion 
would look like submission to the manager, fact which may trigger his hostility;

- The harmony between the communication’s requests and the employees’ 
possiblities to satisfy them in good conditions and in time;

- Frequent changes in internal regulations creates complaints in the manager’s 
staffs, diminishing his authority.

 „Increasing the efficiency of communicationimplies, first of all, barriers 
outaking along to the communication process”. Communication must overpass 
several barriers such as:

- The gap between what the employee thinks about the organization and what 
the organization states for itself;

- Submitting the same message to the organization’ staff witthout making use 
of specifi c instruments, clear messages and different speakers;

- Merging the internal and external communicatio. One can not have productive 
external communication without fi rst fi nding an internal one.

Differences of personality
One is unique by its personality, training, experience, goals, things that 

both, separately or together mark the true understanging of messages.
As scientists think, personality is a result of 4 factors:
- one’s body and mental integrity;
- environment (climate, food);
- society (location, family, education);
- habits (way of life, hygiene, food etc.).

It is to be thought that people aren’t born with an individual personality as 
it evolves throughout life infl uenced by genetic environmental enheritance and by 
individual experience. As it reaches its pick, personality carves itself implementing 
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several component. Individual items in one’s personlaity creates severalways of 
communication.

Each individual has its own guidelines refl ected by one’s own perspective of 
himself, of others and of world in general. But, not only differences between different 
types of personality can cause a problem, but sometimes even our own perception on 
people around us is infl uenced and, therefore, our behaviour infl uences the partners’s 
communication (frequent cause of communication failure).

We are not always capable of infl uencing or changing the personality of 
another, but we have to be prepared to, at least, study ourselves to see if a change 
in our bahaviour can make another feel good (this type of self analysis can not be 
perceived nor accepted by anyone at anytime).

Diferences in perception
Perception is the process througout individuals select and interpret data 

and stimuli regarding their own needs and their general perspective on the world 
and life. The way we feel life is influenced by our own past experiences. That’s 
why other people of different age, nationality, culture, education, sex, temper 
etc. will have different perception and will see things differently.

The differences of perception are the root of many communication barriers. 
There is a high probability that while receiving messages, one will see and hear 
what the message was meant for, but there is alos a chance that some situations 
might be mistaken (and can not be eliminated). So, an important barrier (perhaps 
the most important one) in the way of objective interpretation of messages is our 
own perception. People tend to reject information which threaten their habits, 
their values and their way of thinking upon the world. As it was outlined above, 
we are tempted to see what we want to see, to hear what we want to hear, and not 
acknowledging reality in itself (this makes us think that „2+2 equal 5”).

Also as a fact, information is perceived and accepted regarding from where 
or whom they come from (for example, a linguistic error can be considered both 
a threat or a joke, depending on the person it comes from, friend or foe).

For a manager, different perception of the ones surrounding him is an 
obstacle which can be diminished or taken out through the effort of knowing and 
understanding people as if distorted communication can be overcome. 

For an appropriate communication, one must:
Enhancerevealing himself and sharing information to others,
Diminish of blind spot thoughout accepting feedback, thus one shall be capable 

of perceiving other’s thoughts of the surroundings, but also evaluate ourselves 
and correct our fl aws in atittude and behaviour. Communication, in general and 
organizational, in particular is hindered by reasons such as:

- For each and everyone of us to assume that people would behave simmilar in 
the same situationsin every way;

- The tendency to group people around us in certain categories such as: good, 
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bad, smart, competent, less competent.
- A fi rst impression distorts later judgement, regularly turning into prejudices;
- Our emphaty towards others rises or falls as we discover or not features or 

common preferences.
- The temptaion of thinking of one to extend facts, atitudines, occasional or 

negative points of view to the entire behaviour (the observation that one couldn’t 
handle a certain task by not making the right decision could turn into the manager’s 
opinion as a sign of incapability or incompetency),

- Instictively people use their own guidelines and thoughts while judging 
others, believing that truth and justice are on their side. It is often believed that the 
right answers when people are asked to judge their own feelings and behaviour there 
are no right answers (for instance, one can interpret a drawing without actually state 
which interpretation is wrong or right).

Differences in status.
The positions of E and R within the comunnication process may affect the 

meaning of the message. For instance an R aware of a lower status of E may disregard 
its messages, even if these are real and correct. An E with a high status is regularly 
thought correctly and well informed, its messages being interpreted as such, even if 
they are false or incomplete in reality.

Cultural differences
These differences occur between participants and can create gaps whenever 

they are referred to cultural, social, religious and organisational differences. 
Lack of knowledge
It is diffi cult to effi ciently socialize with someone with a different education 

than ours whose knowledge on a certain topic are below us. It is possible, of course, 
but it requires communication skills of the one that must be aware of the differences 
between knowledge and adapting levels. 

Semantical problems
Generated by different use of words or the same use of different words (for 

instance word „etiquette” may have the  meaning of the imprint on packaging, but 
also of the title, quality, name of someone appears). Semantical problems arise even 
when wemake use of words or phrases,  jargon, slang, neologisms, idioms purely 
technical or too demanding.

Diffi cultiesin expressing
If we are having trouble in fi nding words to express our ideas, we should 

enrich our vocabulary.
Speaker’s lack of interest towards the message submitted
We can expect to such a possibility. Where it is clear and understandable, there 

must be acted in order to direct the message to match the interests and needs of the 
one’s receiving the message.
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Emotions
The emotion of E and R may also be a barrier. The strong emotion is responsible 

for almost a complete barrier in communication. In order to avoid this barrier it 
is recommended to give up to communication when affected by strong emotions. 
These emotions can make us incoherent and completely change the meaning of the 
messages submitted. However, sometimes R may be less affected by one’s talking 
without emotions and enthusiasm, considering him boring – thus the emotion may 
become a good thing.

Noise
Factor which depends on communication environment and may be developed 

by:
- Use of equipments close to E or R environment;
- Spurious signals on communications channels;
- Errors in speaker’s behaviour (all of them talk at the same time);
- E using an exagerrated number of words, even though these are correct, so 

that the message is becoming unimportant.

For an effi cient internal communication strategy, 3 successive stages have to 
be followed:

1. Establishing 5 main problems:
- The message– What we say?
- The speaker – Who says?
- The one’s receving the message– For whom? The auditor’s profi le.
- The expected impact – What is the purpose?
- How long –How imperative is that the message to be curent?
2. Assessment requirements:
- what is expected from the message in terms of understanding, distortion, 

storing, conserving?
- what budget are we prepared to allocate?
3. Choosinga communication medium depending on what it has been 

established in the fi rst two stages.
A system of self internal communication effi ciency requires to:
- be resonable. Internal communication is not a luxury for organizations that 

have time or money to spare, but it is an investment achieved with diffi culty and 
determined by the policy’s organization (choose the most effective communication 
method and for which you dispose of the necsssary money);

- avoid two major mistakes: over-information (staff is overburdened) and 
bad information (messages not running properly);

- periodically review communication: if the information is satisfactory as 
a whole evolves the communication, what new guidance can we give to the 
communication process etc.
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Three main principles of effective communication appear:
1. Coherency principle– one must receive and understand the message in 

accordance with the speaker’s intentions;
2. Continuos exchange principle -  the speaker must receive a feedback 

(questions, remarks, observations) and take into account the message received 
back (to listen to the arguments and to adapt his behaviour);

3. Global perception principle-  verbal communication correlated with non 
verbal communication.

Public order does not exist in an artifi cial and isolated environment, but it is part 
of the society that has created and which serves it. In this context, two very important 
aspects are imposed to be mentioned.

Firts of all, theory and managerial practice underline two ideal types of units, 
representing the extremes of an axis along which most organizations can be placed: 
mechanic type adapted to relatively unstable conditions and type of organic or organicist 
adapted to relatively stable conditions when no new problems continually arise.

Even brief , characterizing the two types of units provides suffi cient arguments to 
include military organizational structure shown in the fi rst type.

As mechanic organization, public order currently faces an extremely dynamic 
environment, whereas civil society is facing a perpetual change, much faster at the end 
and beginning of the millennium.

This development of the environment has immediate and direct repercussions 
on the police, forcing it to continuously adapt to the pace and frequent changes.

The police link with civil society certainly involves communication, a total 
trasparency in all actions, tasks, successes and failures they carry out.

Secondly there must be highlighted means through which police as 
mechanistic organization will manage to cope with the new challenges in terms of 
change, innovation and uncertainty, given its further support on a formal bureaucratic 
structure.

In the second aspect, the importance of intrapersonal,  interpersonal and 
group communication derives from the fact that military is a living, dynamic body, 
consisting of individuals who acquaints continuous changes. The running military 
organization is the result of simultaneous action of at least three types of social 
systems: functioning authority, people cooperative systems and political system 
of military organization.Impact decisions in a military organization depends on 
the coordination of the three systems, coordination that is basically founded on 
communication. In this context, communication occurs as an opinions clash in 
purpose of information conveyance, building confi dence, avoiding misleading or 
omission in behaviour. This defi nition emphasizes that effective communication is 
both a process and a behavioral interaction.

Communication is an essential but extremely vulnerable part ofany running 
productive military or civilian organizations. Political and economic survival of one’s 
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nation depends on it. All international, internal, sociological and psychological aspects 
infl uence the communication’s effi ciency; the best situation may be affected by a lack 
or distortion of information. As a consequence,it is necessary that within military 
organization to pay more attention and sensitivity towards communication problems 
once desired toproperly fulfi ll its role in the context of the national community and in 
light of the international commitments undertaken by the community.

The confl ict is a phenomenon present in any organization, including the 
Romanian Police and its coverage is no longer limited to its severe form but it takes 
into account even the smallest degree of intolerance between individuals because 
they are different.It doesn’t only have to be perceived as something negative and 
destructive that it should be turned off immediately, but also it should be analyzed 
from its turning perspective  into opportunities and progress chances.

Solving confl icts methods and techniques will be divided in two directions: 
on one hand they will refocus on converting confl ict negative energy into something 
benefi cial to the organization and on the other hand, they will follow appropriate 
methods to quench confl ict situations before showing their destructive effect.

In  the second direction, I consider that it is of utmost importance to tackle 
and deepen „win-win” situations. I don’t think that the other methods of solving 
confl icts (repression, abandon, victory - defeat, compromise) will be discarded in all 
situations, but I even upholdapproaching this alternative every time.

Solving confl ict through winning both parties (and in my opinion, in this case 
not only the parties involved in the confl ictwin, but also  the organization in general) 
is largely determined by the manager’s tarining and its ability to solve confl icts. In 
fact, I fully agree with the idea that „solvingconfl icts science „ could become a core 
function of management.

In the fi eld of solving confl icts, I believe that a good manager should consider 
the following aspects: to agree with the broader meaning of the term „confl ict”; to 
know what is the „win-win” strategy and apply it every time; to know the source of 
confl icts and to have skills in preventing confl ict situations; the opportunity to pursue 
confl ict turning;  to be aware of the side effects on the organization if the confl ict 
worsens; where justifi ed, to use the technique of ignoring confl ict.

In the last part of the paper I have tried to present the unique role of 
communication in solving confl icts and preventing them. The manager must be aware 
that communication is art and that it is not inherent, but developed over time. Not only 
native qualities of the individual can create an effi ciently communication, but also 
developing speaking, reading, writing and listening skills is essential. Psychology, 
sociology and management knowledge is also needed, without,management being 
empirically and scientifi cally unfounded.

Thus, we have to change the existing mentality prevailing in military 
environment, that even if they are not totally convinced, soldiers take orders and 
one runs. It is true, but the quality of work done in these circumstances is not desired 
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anymore. If an effective communication is used when persuading on the necessity and 
justice of executing an order, it will be done exactly. This effi cient communication 
should not be understood as a sum of explanations that necessarily accompany the 
order given, as most of the times we can convince throughoutour own behaviour, 
respect and trust our employess show us.

All forms of communication can prove effective even in army. Empathic 
synergy, assertiveness, creative response, mediation etc. are forms which show their 
effectiveness in military organization. It is essential that they are well known in terms 
of theory and may be applied by those who have leadership responsibilities.

As a consequence, Iwould like to emphasize  a number of proposals that could 
improve the activity in the fi eld analysed:

1. Reducing the trail of an information both vertically and horizontally. This 
can be achieved by reorganizing management units and logistical support, taking ino 
consideration the scientifi c background, actual demand ofcontrol force and fi ghting 
force (reducing intermediate echelons) and horizontally by a modular organization 
and improving diagram relations in each unit;

2. Each manager will follow communication and public relations classes;
3. The art of communication must be developed by studying it since the fi rst 

contact with military life, regardless of educational background, weapon training 
courses. When promoted  and in the employment interview guidelines (especially 
for externals staff),the commander’s ability to communicate should be taken into 
account;

4. The removal of confl ict sources by improving legislation. Giving a higher 
deserved salary still remains a source of confl ict.For unbiased situations, this type of 
salary should not be given on every unit level (offi ce, department, division etc.) but 
to the entire organization, according to specifi c criteria;
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Rezumat

Operația Crimeea a permis Rusiei să arate lumii întregi cât de efi cientă 
este recalibrarea tehnicilor de propagandă sovietică pe mesajele elaborate de 
cei mai mari gânditori ruşi în domeniul geopoliticii, Igor Panarin şi Alexandr 
Dughin. Articolul analizează infl uenţa principalelor şcoli geopolitice de 
gândire rusești asupra războiului informaţional coordonat de Kremlin în 
vederea anexării Crimeii la Federația Rusă. Analiza permite şi o prefi gurarea 
a manierei în care Rusia va conduce în viitor campaniile informaţionale 
regionale şi globale. Publicul-ţintă principal va fi  constituit din vorbitorii 
de limbă rusă din spaţiul fostei URSS, iar campaniile vor urmări integrarea 
acestor zone în Eurasia, într-un secol în care Rusia va fi  lider al proceselor 
politice globale.

Cuvinte-cheie: război informaţional, Rusia, Ucraina, Crimeea, geopolitică

Abstract

Operation Crimea allowed Russia to show the world how effective 
the recalibration of the soviet propaganda technique was, using messages 
developed by Russia’s greatest geopolitical thinkers Igor Igor Panarin şi 
Alexandr Dughin. The article analyzes the infl uence of the main geopolitical 
schools of thought on the informational war that was coordinated by the 
Kremlin in order to annex Crimea to the Russian Federation. The article also 

1  Cadru didactic asociat, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Comunicare, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, 
Bucureşti. e-mail: luminita.kohalmi@ucdc.ro

MOTORUL GEOPOLITIC AL 
RĂZBOIULUI INFORMAŢIONAL 

RUSESC ÎN CRIMEEA

THE GEOPOLITICAL ENGINE OF THE RUSSIAN 
INFORMATION WARFARE IN CRIMEA
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forecasts the manner in which Russia will lead its future regional and global 
informational campaigns.  The target audience will mainly consist of Russian 
speakers belonging to former USSR states. The campaigns will pursue the 
integration of those areas in Eurasia, in a century in which Russia will become 
the leader in global politics.

Keywords: informational warfare, Russia, Ukraine, Crimea, geopolitics

Încorporarea Crimeii în Federația Rusă este rezultatul ultimului război hibrid, 
asimetric, derulat în imediata vecinătate a României, în care campaniile 

informaționale s-au desfăşurat într-o desăvârșită sincronizare cu războiul cibernetic 
şi cu asaltul forțelor de operații speciale, antrenate în particular pentru acest tip de 
confruntări. Rezultatul acestui confl ict arată lumii întregi că Rusia este pregătită să 
ducă războaie de nouă generaţie, unde câmpul de luptă nu mai este cel fi zic, ci mai 
degrabă unul psihologic, emoţional, aspirațiunile.

După căderea Zidului Berlinului, Rusia a avut nevoie de ani buni să intre din 
nou cu forţă în joc. Doar că jocurile de politică şi securitate internaţională nu se 
mai duc astăzi după rețetele tradiţionale, astfel că Rusia a avut nevoie de o perioadă 
mai îndelungată pentru a-şi adapta planifi carea militară la realitățile confl ictelor 
contemporane. De la cea mai mare deținătoare de “hard power” într-o lume bipolară, 
Rusia încearcă să folosească puterea sa informaţională pentru a impune, ca lider 
natural al Eurasiei, o alternativă geopolitică la atlantism, la dominaţia SUA.

Rusia a folosit pentru prima oară un mix de operații cibernetice, operații 
informaționale şi operații militare convenționale în Războiul din Georgia, în 2008. 
Momentul este cu atât mai remarcabil cu cât activităţile bazate pe informaţii au 
primit rolul de solist în concert, în timp ce forțelor convenționale le-a revenit doar 
rolul secund, de suport. În acelaşi context, specialiştii au remarcat dorinţa Rusiei 
de a-şi moderniza tehnicile de informaţii moștenite din perioada sovietică şi de a le 
adapta mediului informaţional actual.

Operația Crimeea a fost, până la urmă, un prilej ca Rusia să expună în faţa 
întregii lumi un evantai de capabilități din colecția armelor caracteristice războiului 
informaţional. Darczewska2 afi rmă că scopul Rusiei a fost acela de a folosi metode greu 
de detectat pentru a-şi subordona elitele şi societățile din alte ţări, pe canale variate, cu 
ajutorul activităţilor de informaţii secrete şi deschise (informare, diplomație, operații 
media, operații psihologice, sabotaj ideologic şi politic). Acelaşi autor remarca faptul 
că politicienii şi jurnaliștii ruși susțineau bătăliile informaționale ca fi ind necesare 
pentru “civilizația rusă din Eurasia”, pentru a reacţiona la ”agresiunea informaţională 
a civilizației atlantice conduse de SUA”. Am avut de-a face, în Crimeea, cu un 
exercițiu fundamentat pe argumente din arsenalul geopoliticii aplicate.
2  Darczewska, J. (2014), The Anatomy of Russian Informationa Warfare. The Crimean Operations, a case study, 
Center for Estern Studies, Varşovia
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“Rusia este o putere revizionistă; ea are mijloacele să îşi urmărească 
obiectivele; Rusia câștigă, şi un mare pericol apare la orizont”3, aceştia sunt termenii 
în care Edward Lucas, cercetător principal la Centrul de Analize privind Politica 
Europeană şi editor la The Economist, descria, în 3 septembrie a.c., în faţa Comisiei 
de politică externă din Camera Comunelor, situaţia creată în urma anexării Crimeii 
la Federația Rusă.  

Conform unei analize elaborate în 2014 de Centrul de Comunicare Strategică 
a NATO de la Riga, campania informaţională a Rusiei a fost centrată pe un narativ 
sprijinit de guvernul rus, care presupunea dezvoltarea următoarelor direcţii: 
poziționarea civilizației ruse slave ortodoxe în opoziţie cu decadenta Europă; 
poziționarea Ucrainei ca aparţinând integral Eurasiei şi crearea Uniunii Economice 
Eurasia; rușii si ucrainenii sunt o singură națiune, în contextul în care supremaţia 
Rusiei este naturală; portretizarea Ucrainei drept o pseudo-națiune, incapabilă să se 
administreze şi să îşi susțină cetățenii; protestatarii de pe Euromaidan sunt naționaliști, 
naziști, fasciști care vor să extermine populația rusă din Ucraina; divizarea Vestului, 
utilizând diverse interese ale statelor UE şi poziționând SUA ca fi ind în opoziţie 
cu UE; în fi ne, folosirea de justifi cări istorice şi legale pentru a legitima acţiuni ale 
Rusiei în Ucraina (inclusiv referendumul din Crimeea)4.

Doctrina geopolitică rusească tratează informația ca pe o armă periculoasă 
deoarece este ieftină, universală, volatilă, e uşor de accesat şi pătrunde orice granițe, 
fără limitări. În teoriile contemporane de geopolitică rusești, bătăliile informaționale 
şi în reţea, ca şi formele lor extreme, cum ar fi  războiul psihologic şi războiul de 
pe Internet, sunt mijloace folosite de state pentru a-şi atinge scopurile în politicile 
internaţionale, regionale şi interne, şi, de asemenea, pentru a obţine avantaje 
geopolitice.

Creatorii principalelor şcoli de gândire geopolitică din Rusia, Igor Panarin 
şi Alexandr Dughin, profesori universitari şi mentori ai tinerei generații de 
geopoliticieni, au participat la războiul informaţional din Ucraina nu doar ca artizani 
ai mecanismului de război, dar şi în calitate de lideri de opinie, pentru a-şi populariza 
teoriile. În acelaşi timp, aceştia au oferit războaielor informaționale un fundament 
ideologic.

În opoziţie cu adepții liberalismului, Dughia promovează o “putere neo-
conservatoare post-liberală” şi luptă pentru o lume multipolară care apără tradiția, 
valorile conservatoare şi libertatea reală. “Civilizația eurasiatică” a lui Dughin 
se contrapune “civilizației atlantice conduse de SUA”, ultima având drept scop 
demantelarea statului rus şi hegemonia globală. Astfel s-a ajuns ca criza internă din 
Ucraina, urmată de anexarea Crimeii, să fi e prezentate în contextul luptei dintre două 
civilizații.

3  http://evroforum.com/?p=1228
4  http://www.stratcomcoe.org/~/media/SCCE/NATO_PETIJUMS_PUBLISKS_29_10.ashx
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Documente şi politici ale Federației Ruse relevante în contextul războiului 
informaţional

Campaniile informaționale recente ale Rusiei s-au desfăşurat pe fondul 
încorporării unor idei revoluționare în legi, politici şi programe. Guvernul a adoptat, 
de exemplu, mai multe modifi cări la Legea federală privind politica de stat a 
Federației Ruse legată de “compatrioții” care trăiesc în străinătate, lege promovată 
de legislativ încă din 1999. Noţiunea de “compatrioți” legitimează datoria statului 
rus de a-şi apăra compatrioții din străinătate de orice fel de amenințări la adresa 
drepturilor lor sau a sănătăţii psihice. Această lege pornește de la nevoia de a susține 
o aşa-zisă “lume rusească” şi implică menţinerea unei sfere informaționale unite a 
vorbitorilor de rusă, dincolo de granițele Federației Ruse, targetând cu precădere 
teritoriile din fosta URSS. 

Incorporarea Crimeii şi războiul informaţional corespondent au fost efecte ale 
politicii de stat privind reconstrucția sferelor de infl uenţă ale Rusiei şi de mobilizare 
a publicului. Politica guvernului rus de control asupra mass-media, de exemplu, este 
un factor important în implementarea campaniei informaționale împotriva Ucrainei. 
Versiunea susținută de ofi cialii ruși a putut ajunge astfel la vorbitorii de limbă rusă 
din Crimeea, Ucraina şi din Federația Rusă cu ajutorul mesajelor difuzate sincronizat 
pe canale multimedia controlate.

Un alt document ofi cial relevant este Doctrina Securităţii Informațiilor a 
Federației Ruse, adoptată în anul 2000. Printre ameninţările la securitatea Federației 
Ruse nominalizate în această doctrină se numără şi “dezinformarea cu privire la 
Rusia şi la autoritățile federale ale statului”. 

Programele prezidențiale au fost şi ele folosite pentru a contracara războaiele 
informaționale duse împotriva Federației Ruse. Aceste programe au vorbit despre 
construcția unei imagini pozitive a Federației Ruse, îmbunătăţirea securităţii 
informaționale a Rusiei, construcția unui spaţiu informaţional unic în Rusia.

Documentele de politică externă, la rândul lor, vorbesc despre infl uențarea 
procesului care se desfăşoară în zona post-sovietică. Aceste documente sunt aliniate 
doctrinei geopolitice care se referă la faptul că agresiunea informaţională trebuie 
direcționată împotriva oponenților geostrategici ai Rusiei (Vest, SUA, NATO).

Tot între documentele ofi ciale relevante aş aminti actul referitor la ONG-urile 
străine, care trebuie să se înscrie într-un registru al “agenților străini” (2012) şi actul 
anti-gay (2013).

Legile şi politicile Federației Ruse sunt elaborate de elita afl ată astăzi la 
putere, formată din multe persoane ale căror cariere au început în serviciile secrete, 
care au exportat strategia de rivalitate şi în afara serviciilor, în lumea politică şi în 
relaţiile internaţionale. Aceste elite au făcut însă posibilă şi alocarea de resurse pentru 
fundamentarea ştiinţifi că a războiului informaţional.
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Teorii rusești referitoare la războiul informaţional

Teoriile legate de războiul informaţional au o lungă tradiție în Rusia. Teoria 
propagandei speciale (“spetspropaganda”), de exemplu, a fost predată la Institutul 
Militar de Limbi Străine de la Moscova din 1942, a fost scoasă din curriculum-ul 
instituţiei în 1990 şi a fost mai apoi reintrodusă în studiu în anul 2000. În anul 2000, 
odată cu aprobarea Doctrinei Securităţii Informațiilor a Federației Ruse, războiul 
informaţional a primit statutul de disciplină academică. Războiul informaţional este 
privit în lumea academică rusească ca aparţinând ştiinţelor aplicate multidisciplinare 
(politică, economie, ştiinţe sociale, ştiinţe militare, intelligence, diplomație, 
propagandă, psihologie, tehnologii de comunicații etc).

O legendă în domeniul informaţional este şi rusul Vladimir Lefebvre. Acesta 
este inventatorul controlului refl exiv, 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 inițiatorul acţiunii. Există opinii conform cărora caracterul 
şi personalitatea președintelui georgian Mikhail Saakashvili au făcut din acesta o 
țintă a unei operații ruse de control refl exiv, în timpul invaziei Rusiei în Georgia din 
2008. Alte operații informaționale 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 fi ecare propria identitate naţională.

Teoria rusească privind războiul informaţional a fost construită cu teoria de 
esenţă tehnologică dezvoltată de SUA şi de Europa de Vest. Astfel, expresii precum 
”războiul informaţional”, “războiul în reţea” sau “războiul cibernetic” au înțelesuri 
complet diferite în Rusia faţă de occident. Doar puțini teoreticieni ruși fac deosebire 
între războiul cibernetic şi cel în reţea, ca manifestări ale dimensiunilor tehnologice 
şi sociale ale războiului din a patra generaţie.

În Rusia, războiul informaţional se defi neşte drept “infl uențarea conştiinţei 
maselor, ca parte a rivalității dintre sisteme de civilizații diferite, adoptate de ţări 
diferite în spaţiul informaţional prin folosirea de mijloace specifi ce care au drept 
scop utilizarea resurselor informaționale ca pe nişte resurse informaționale”5. După 
cum se observă, avem de-a face cu un amestec al dimensiunilor militare şi civile, 
tehnologice şi sociale, în contextul în care se fac referiri directe la Războiul Rece şi 
la războiul psihologic dintre Est şi Vest.

Sintagma “război informaţional” pare astfel să fi e folosită în teoria şi practica 
rusească în două situaţii: ca un șir de obligaţii rezultând din Doctrina Securităţii 
Informațiilor a Federației Ruse şi ca o rivalitate geopolitică între Rusia şi Vest (SUA, 
NATO, UE etc.), cu coordonate ideologice şi culturale. Aşa cum poate fi  remarcat, 
dimensiunea tehnologică a războiului informaţional este minimalizată şi exclusă din 
sfera publică.

5  Ibidem
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Școala Panarin

“Sistemul naţional de război informaţional, care include procese de comunicare 
secrete şi deschise, trebuie să fi e adecvat realității globale moderne. Având la 
bază cele mai bune experienţe sovietice, acest sistem trebuie îmbunătățit luând în 
considerare experiențele SUA şi China”, declara Igor Panarin la lansarea ultimei sale 
cărţi, “Războiul informaţional şi comunicarea” (2014). Cu acelaşi prilej, referindu-se 
la recentele dezvoltări din Ucraina, acesta aprecia că protestele publice din Ucraina 
(Euromaidanul) au fost părţi ale campaniei anti-rusești, planifi cate artifi cial din Vest.

În cartea sa, “Al doilea război informaţional mondial – Războiul împotriva 
Rusiei” (2012), Panarin susține că toate aşa-numitele “revoluții colorate” din 
spaţiul ex-sovietic, precum şi “Primăvara arabă” au fost produse ale “tehnologiilor 
de control social” şi ale agresiunii informaționale din partea SUA. Şi mișcările de 
protest din Piaţa Bolotnya (Moscova) care au avut loc după cele mai recente alegeri 
parlamentare şi prezidențiale din Rusia sunt încadrate de  autor în aceeaşi categorie, 
fi ind rezultate ale operațiunii controlate din străinătate, cu nume de cod Anti-Putin. 

În aceeaşi carte, Panarin defi neşte şi termenii de bază folosiți în războiul 
informaţional pentru scopuri rusești: controlul social (infl uențarea societăţii); 
manevrarea socială (controlul deliberat al publicului prin oferirea de benefi cii 
certe); manipularea informațiilor (folosirea informației adevărate într-un mod care 
dă naştere unor false implicaţii); dezinformare (difuzarea de informaţii manipulate 
sau contrafăcute, sau o combinație între cele două); contrafacerea/fabricarea de 
informaţii (crearea de informaţii false).

Opera de referință a creatorului uneia dintre şcolile fundamentale de geopolitică 
rusești cuprinde şi o enumerare a instrumentelor de bază, deschise sau acoperite, 
din bătălia informaţională: propaganda (neagră, gri, albă); intelligence (colectarea 
informațiilor despre oponenți); componenta analitică (monitorizarea media şi analiza 
situaţiei curente); componenta organizaţională (coordonarea canalelor, agenți secreți 
care infl uenţează media ce formează opiniile liderilor şi pe cele ale maselor); alte 
canale combinate, inclusiv operații ale forțelor speciale (de ex. operații de sabotaj 
conduse sub un steag străin).

Panarin susține că operațiile complexe care intră în spectrul războiului 
informaţional trebuie să fi e manageriate de un singur centru, de un “KGB 
informaţional”, condus de “Spetsnazes informaţionali”. În opinia acestuia, în 
procesul de management al operațiilor informaționale se pot distinge mai multe 
stagii: previziune şi planifi care; organizare şi implementare; feedback; ajustarea 
operației; controlul performanței.

Rămânând în domeniul informațiilor, este de remarcat faptul că scrierile lui 
Panarin au stat la baza Doctrinei Securităţii Informațiilor a Federației Ruse (2000) şi că 
acesta a fundamentat nevoia Rusiei de a contra-ataca Vestul pe frontul informaţional. 
Profesorul a identifi cat două valuri de agresiuni informaționale împotriva Rusiei: una 
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ar fi  început cu perestroika şi s-a fi nalizat la căderea URSS; cea de-a doua a început 
în 2000 şi se va încheia în 2020, când Dumnezeu (în variantă rusă/euroasiatică) va 
învinge.

În ceea ce priveşte proiectul geopolitic al lui Panarin, acesta este descris în 
detaliu în cartea sa, “Războiul informaţional şi geopolitica” (2006). Analizând istoria 
Rusiei din punct de vedere al politicilor globale, el a concluzionat că succesul tuturor 
proiectelor geopolitice a fost legat de avantaje dobândite din războiul informaţional. 
În opinia lui Panarin, Imperiul SUA-Marea Britanie a fost în avantaj în istoria 
contemporană (după prăbușirea URSS), dar acum s-ar afl a pe marginea prăpastiei şi 
ar fi  amenințat de colaps. Panarin a propus o nouă uniune a statelor, extinsă din Egipt 
până în China, ca o contrapondere la imperiul falimentar, având drept miez, centru, 
Rutheniia eurasiatică.

Școala Dughin

Cu o zi înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina câștigate de Petro 
Poroshenko, Alexandr Dughin scria o postare de blog intitulată “Nașterea Rusiei 
Noi”, descriind viziunea sa pentru regiunea din sud-estul Ucrainei, măcinată la 
acea dată de violența separatistă. În respectiva postare, Dughin se arăta revoltat de 
“oligarhii evrei”, “liberalii pro-americani”, “catolicii, protestanții şi schismaticii”, 
care conspiră pentru a oprima etnicii ruși din Ucraina. Acesta susținea că forțele 
separatiste erau implicate într-un “război cu naziștii liberali”. Dughin declara că 
“Bătălia pentru Noua Rusie (sud-estul Ucrainei) este  un eveniment istoric şi politic 
special, cu semnifi cații fundamentale în următoarea dramă geopolitică a Ucrainei”. 
“Cu această declaraţie, Dughin deconspira strategia în paşi a Kremlinului de a 
ţine Ucraina legată de Rusia şi de a o împiedica să îşi urmeze drumul democratic 
demonstrat prin opțiunea majoritară pentru integrarea europeană”6, scrie Doug 
Schoen.

Sintagma “război în reţea” (“netwar”) a făcut carieră în legătură cu revoluțiile 
“colorate”, văzute în Rusia ca procese artifi ciale, proiectate în Vest pentru a destabiliza 
întreaga regiune în epoca post-sovietică. S-a mai vorbit despre aceste revoluții ca 
despre “cea mai periculoasă formă, din punct de vedere social, de întâlnire între 
serviciile de intelligence”. Sintagma a fost introdusă în Rusia de Alexandr Dughin. În 
cartea sa, “Geopolitici post-moderne”, Acesta a analizat de aproape conceptul SUA 
de război bazat pe reţea (crearea unei noi infrastructuri militare de informaţii care 
implică elemente interactive şi mijloace de comunicare rapide). 

Dughin a creat modelul eurasiatic de război în reţea şi a vorbit despre un răspuns 
simetric astfel oferit provocării lansate de SUA în acest sens. Reţeaua eurasiatică, 
în opoziţie la rețeaua atlantică, integrează post-modernismul SUA şi abordarea 
bazată pe reţea în realitățile rusești. Vectorii simetrici atlantici/americani ai ofensivei 
6  http://www.forbes.com/sites/dougschoen/2014/06/03/putins-plan-to-keep-control-of-ukraine/
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informaționale vor fi  orientați în direcția opusă. Reușita modelului depinde de post-
modernizarea instituţiilor responsabile rusești. “Până când Rusia nu face acest efort, 
va fi  condamnată la înfrângeri în ciocnirile cu tehnologiile rețelelor portocalii”, a 
afi rmat Dughin. 

În “Cea de-a patra teorie politică” (2009), Dughin vorbește despre orientarea 
ideologică a Rusiei, despre “neo-conservatorism”. În opinia acestuia, astăzi există o 
singură ideologie în Vest, liberalismul, bazat pe individualism, tehnocrație, globalism. 
Din punct de vedere geopolitic, liberalismul de americano-centrist. La prăbușirea 
URSS, liberalismul a învins ultima ideologie a secolului XX, comunismul, pentru a 
rămâne singura ideologie valabilă pe plan mondial. 

În opinia lui Dughin, liberalismul a ajuns la sfârşitul existenţei sale, singurul 
său motiv de supravieţuire fi ind încă lupta împotriva Rusiei, pentru o societate 
deschisă. A patra teorie, opusă liberalismului, comunismului şi fascismului – 
ideologiile predominante ale sec. XX –, e de așteptat să dea naştere unui super-stat 
neo-conservator post-liberal. “Rusia nu este şi nu va fi  o putere liberală. Există o forţă 
revoluționară post-liberală care luptă pentru o lume multipolară, pentru autenticitate, 
demnitate şi libertate. În războiul cu liberalismul, Rusia va apăra tradițiile, valorile 
conservatoare şi adevărata libertate”, a afi rmat Dughin.

Războiul informaţional rusesc împotriva Ucrainei

Rusia nu s-a angrenat acum pentru prima dată într-un război informaţional şi 
psihologic cu Ucraina. Nu a trecut mult timp de când rușii erau implicaţi în acest tip 
de război împotriva “ciumei portocalii”. Nu am uitat nici sprijinul pe care Putin i l-a 
acordat la alegeri în două rânduri lui Viktor Yanukovych: în 2003/2004 şi, încă odată, 
în 2010, la câștigarea alegerilor prezidențiale.

Războiul are, evident, o puternică motivaţie geopolitică, astfel că, în timp 
ce construia Eurasia, ca o extindere a sferei sale de infl uenţă, dacă ar fi  posibil 
de la Pacifi c la Atlantic, cu Moscova în centru, Rusia s-a confruntat cu problema 
suveranității Ucrainei, un stat care rămăsese suspendat între Est şi Vest. Dughin a 
cerut ostentativ, de mai mult timp, divizarea Ucrainei, tratând-o ca pe un stat sezonier 
şi șchiop. 

În opinia lui Dughin, în Ucraina există oameni care reprezintă orientări 
geopolitice diferite: ruşi – defi niți astfel etnic şi cultural – şi oameni aparţinând 
spațiului cultural vestic. Diferenţele culturale nu coincid însă mereu cu împărțirea 
teritorială. “Noi am vrut ca linia de demarcație să fi e cât mai spre Vest, în timp ce 
geopoliticienii de la Washington au încercat să o ducă cât mai spre Est. Aceasta este 
Problema ucraineană”, spunea Dughin în 2009.

Tot Dughin a fost cel care a propus în, 2013, trei scenarii de integrare a 
Ucrainei în Federația Rusă. În primul scenariu, Ucraina se împărțea, pentru a evita un 
război civil, în două zone: vestică şi sud-estică. Al doilea scenariu viza convingerea 
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guvernului ucrainean să adere la proiectul de integrare eurasiatică, în schimbul unor 
promisiuni politice, economice şi a unor benefi cii în domeniul energiei. Dughin 
susținea că al doilea scenariu ar putea fi  unu sângeros, posibil de implementat în 
timpul unei crize socio-economice în Ucraina. În fi ne, al treilea scenariu este unul 
avangardist sau subversiv, care implică folosirea naționalismului ucrainenilor 
orientați spre Vest. 

Prin războiul informaţional, Rusia a urmărit iniţial destabilizarea situaţiei din 
Ucraina, după care, într-o nouă etapă, obiectivul a fost acela de a pune presiune pe 
cetățeni şi pe populația rusă pentru a adopta soluţii referitoare la sistemul politic 
al ţării, astfel încât Ucraina să poată fi  controlată de Rusia şi să rămână în sfera 
sa de infl uenţă. Este evident faptul că criza internă din Ucraina, consecinţă a 
Euromaidanului, a fost văzută de Dughin şi Panarin drept o oportunitate, un moment 
care a stimulat Rusia să îşi urmeze marele său proiect geopolitic.

Concluzii

Obiectivele campaniei informaționale din Ucraina sunt subordonate marelui 
plan geopolitic rusesc, de creare a unei supra-puteri neo-conservatoare post-liberale, 
Eurasia, pentru a contrabalansa dominaţia SUA în lumea de astăzi unipolară. 
Geopolitica este principalul motor al războaielor informaționale rusești şi este de 
așteptat ca gânditorii din domeniul geopoliticii să producă concepte inovative pentru 
confruntările “soft”.

Publicul-țintă principal pentru războaiele informaționale rusești este cel al 
vorbitorilor de limbă rusă din spaţiul ex-sovietic, precum şi diaspora rusă. Acest 
public este relativ uşor de atins pe canale multimedia de limba rusă, controlate, în 
marea lor majoritate, de stat. 

Federația Rusă a folosit, în vederea atașării Crimeii, un întreg arsenal de tehnici 
caracteristice războiului informaţional. Este vorba despre tehnici patentate în vremea 
sovietică, dar adaptate la prezentul mediu de comunicare, însă şi de tehnici noi, 
importate de la inamicii istorici, SUA şi NATO. Acestora li se adaugă instrumente 
din arsenalul ideologic şi propagandistic create de marile şcoli de geopolitică rusești. 

Războiul informaţional se bucură în Rusia de întregul suport al președintelui, 
al elitei politice şi economice, al principalelor şcoli de geopolitică rusești. Federația 
Rusă a alocat resurse substanțiale pentru dezvoltarea de noi concepte în domeniu şi 
pentru implementarea acestora, evident cu scopul de a dobândi avantaje în încercarea 
de a-şi lărgi sfera de infl uenţă.

Anexarea Crimeii a constituit un studiu de caz, şi în acelaşi timp, un test 
referitor la performanţele arsenalului Rusiei din spectrul armelor folosite în războiul 
informaţional. Succesul proiectului rusesc în Ucraina ne îndreptățește să credem 
că Rusia va folosi la scară mai mare războiul informaţional pentru a-şi îndeplini 
ambițiile geopolitice.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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General de brigadă (ret) dr. Gheorghe VĂDUVA1

Abstract

Ucraina nu este doar un nou butoi cu pulbere într-o zonă strategică 
sensibilă, ci și o zonă strategică extrem de sensibilă într-un uriaș butoi cu 
pulbere geopolitică nucleară. Falia strategică ce trece acum chiar prin inima 
Ucrainei nu este doar expresie geopolitică a unui eveniment strategic nefericit, 
ci însăși nefericirea unor evenimente care conțin în ele noi coordonate – 
hibride – ale unei confl ictualități care ajunge din nou pe muchie de cuțit. Și 
chiar dacă n-o să izbucnească războiul nuclear, așa cum poate mulți dintre 
noi se așteaptă, războiul lumii este din nou la el acasă, întrucât prin armele și 
coșmarele de acolo, dintre Donbass și Nipru, bântuie un întuneric care cere, 
mai mult ca oricând, luciditate strategică. 

Cuvinte-cheie: război, hibrid, luciditate, strategică, geopolitică, falie, 
confruntare, putere, tragedie

Résumé

L’Ukraine n’est pas seulement une nouvelle boîte à poudre dans une 
région stratégique sensible, mais une zone stratégique extrêmement sensible 
dans une énorme boite à poudre géopolitique nucléaire. La faille stratégique 
qui passe maintenant même par le cœur de l’Ukraine n’est pas seulement 
une expression géopolitique d’un malheureux évènement stratégique, 
mais le malheur des évènements qui contiennent en soi-même de nouvelles 
coordonnées – on dit : hybrides – d’une confl ictualité qui passe à nouveau 
sur le pic de couteau. Et même-ci il n’y aura pas d’éclatement de la guerre 
nucléaire, que plusieurs d’entre nous en attendent, la guerre perpétuelle d’un 
monde étrange est encore une fois de plus chez lui, parce que, par les armes et 

1  Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România
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par les cauchemars de la, l’ombre de la nuit fait rage de Donbass a Dniepr et 
cette ombre demande, plus que jamais, de lucidité stratégique. 

Mots-clefs: guerre, hybride, lucidité, stratégique, géopolitique, faille, 
confrontation, pouvoir, tragédie 

Deși, în fi ecare zi, pe mapamond se produc nenumărate evenimente 
cu conotații și valori strategice teribile (războiul din Siria, care a dus, 

practic, la distrugerea unor orașe și a unor regiuni întregi, ofensiva Statului Islamic, 
confl ictele din spațiu african etc.), criza ucraineană rămâne, considerăm noi, în 
continuare pe primul loc în ceea ce privește evenimentele strategice de mare impact 
asupra mediului geopolitic și a securității îndeosebi în spațiul european și în ce 
eurasiatic.

În acest spațiu de margine se concentrează parcă întreaga confl ictualitate 
a lumii, a acestei lumi post-războaie și inter-războaie, cu sensurile ei profunde și 
absurde, în care Estul se luptă în continuare cu Vestul, Nordul cu Sudul și fi ecare 
dintre competitori, cu Restul. Comentariile privind situația din Ucraina, privind 
cauzele care au declanșat-o, rațiunile și irațiunile care o susțin și o întrețin și toate care 
rezultă (sau nu) de aici sunt atât de numeroase, încât, dacă vrei să le înțelegi și încerci 
să nu te situezi de nicio parte, în afară de faptul că vei fi  tot timpul extraterestru, 
nu vei înțelege mai nimic. Rușii, prin vocea lui Putin, spun că vinovat de războiul 
care se poartă în Ucraina este Vestul (adică Statele Unite și Europa Occidentală și 
toți cei care se grupează în jurul lor), care nu vrea să înțeleagă în nici un fel că 
toate demersurile pe care le întreprinde pentru atragerea țărilor din zonă, mai ales 
a Ucrainei, în arealul lui occidental, în sfera lui de infl uență, sunt considerate de 
Rusia ca amenințări la adresa sa. Vestul spune că, dimpotrivă, vina pentru tragedia 
ucraineană o poartă Rusia, exclusiv și fără nicio îndoială, Rusia și numai Rusia, 
pentru că nu înțelege că nu are niciun drept să păstreze în arealul său de infl uenţă sau 
de siguranță strategică sau de ce o fi , nici fostele republici unionale sovietice – care 
sunt, acum, grație revoluțiilor anticomuniste, țări suverane și independente –, care 
au dreptul să-și aleagă singure modul de viață, iar cel mai potrivit pentru ele este, 
bineînțeles, cel al democrațiilor occidentale. 

Numai că Estul rusesc nu este de loc de acord cu asta. Estul lui Putin consideră 
că drumul acesta occidental al țărilor care au făcut parte din Uniunea Sovietică, 
îndeosebi cel al Ucrainei, nu este un drum liber și corect, ci un mijloc occidental, 
îndeosebi american, de punere în operă a unor a unor politici și strategii de îndiguire 
și de sufocare a Rusiei aplicate după cel de-Al Doilea Război Mondial (război în 
care Rusia a pierdut în jur de 25 de milioane de oameni, cât toate celelalte țări la 
un loc) și, în consecință, de distrugere a Rusiei. Iar Rusia nu poate fi  impasibilă la 
această agresiune continuă a Occidentului împotriva sa. Dar astea, crede Putin, sunt 
vizibile pentru oricine are ochi să vadă. Aceste politici și strategii au avansat, fără 
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nicio problemă, în Europa de Est, în nordul Africii și în Orientul Mijlociu, dar cu 
Rusia nu le merge. Rusia nu este dispusă să devină o țară subordonată Occidentului, 
sclavă a unui sistem de dominație globală conceput în capitalele Vestului. Rusia 
nu va permite așa ceva. Desigur, dacă va avea cu ce. Și, după toate probabilitățile 
calculate raportând PIB-urile Vestului la cele ale Estului (Estul fi ind doar Rusia), 
tehnologiile, armamentele, populațiile și tot felul de resurse, Rusia nu are nicio șansă. 
Este ca și cum întreaga planetă s-ar fi  coalizat ab initio – din motive numai de ea 
știute – împotriva Rusiei pentru a o rade de pe suprafața pământului sau pentru a o 
pune în situația de a accepta, fără crâcnire, dominația Occidentului, pentru că aceste 
și numai acesta ar fi  mersul istoriei.

Criticii și înjurățeii de scandal sau de duzină de prin toată lumea, dar mai ales 
din țările europene, se situează de o parte sau de alta a acestei linii destul de clare, 
oarecum coerente, dar incolore și inodore, care separă Estul de Vest și Vestul de Est 
și care, acum, iată, trece chiar prin inima Ucrainei. Toată lumea știe sau ar trebui să 
știe că linia aceasta, invocată de mulți teoreticieni, mai ales americani, inclusiv de 
Samuel P. Huntington, în celebra sa lucrare Ciocnirea civilizațiilor…, nu a fost trasă 
nici de Putin, nici de Obama, nici de Merkel, nici chiar de Stalin sau de Hitler și 
nici măcar de Brzezinski care vede o Rusie distrusă și împărțită în trei între Uniunea 
Europeană, Statele Unite și China, ci de „vocația” Vestului pentru cucerirea „Estului” 
și de obsesia Estului pentru anililarea sau chiar invadarea (intempestivă sau lentă, 
picătură cu picătură) a Vestului. Dar și astea sunt propoziții generale, de tipul celor 
care se referă la cer, la nori și la petele din soare și la infl uența acestora asupra 
meduzelor gravide… Unii îl înjură pe Putin, alții pe Obama, iar vocile care chiar 
știu despre ce vorbesc – geopoliticieni, strategiști, oameni de mare cultură, profund 
cunoscători ai vremurilor de azi și de ieri – sunt foarte prudenți și foarte atenți în 
analiza acestei situații. Nici John Mearshemaier, nici Alexandr Dughin,  economiști, 
nici nu se grăbesc să dea sentințe, să-i forțeze pe americani să pună mâna pe arme 
și să distrugă Rusia și nici pe ruși să declanșeze războiul energetic sau să-și lanseze, 
dintr-o singură salvă, prin surprindere, toate rachetele balistice pentru a pulveriza 
America și aliații ei din lumea întreagă. Și asta, pentru simplul motiv că așa ceva nu 
se poate. 

Toată lumea știe însă că este adevărat că Statele Unite și aliații lor aplică 
politici și strategii de îndiguire a Rusiei, ca în vremea Războiului Rece, că americanii 
și-au amplasat și își mențin baze militare pe întreaga suprafață a globului, în puncte 
strategice cheie, atât pentru controlul strategic al confl ictualității lumii, cât și pentru 
dominarea zonelor cu resurse și chiar pentru declanșarea unui război pentru Oceanul 
Arctic, pentru resursele din Golf și de pe unde s-or mai afl a ele (iar hărțile cu astfel 
de resurse sunt actualizate zilnic), dacă va fi  neapărată nevoie. Oricum, un astfel de 
război există dintotdeauna, pentru că războiul lumii a fost totdeauna continuu, numai 
formele de ducere a cestuia fi ind diferite de la o epocă istorică la alta. Nici rușii nu 
sunt mai prejos. După ce s-a destrămat Uniunea Sovietică și ei au căzut jos, jos de 
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tot – mult mai jos ca noi, românii, care ne-am autodistrus de bună voie și nesiliți de 
nimeni brava noastră industrie de apărare –, aproape întregul lor arsenal (colosal la 
vremea aceea) ajungând un balast învechit și inutil, generația lui Putin a înțeles că 
Rusia nu poate exista doar prin Forța Strategică Nucleară (pe care rușii au avut grijă 
s-o actualizeze, inclusiv cu rachetele în silozuri Topol, cu cele mobile, Topol M, și 
cu varianta lor navală, Bulava), ci trebuie să renască din punct de vedere militar. Un 
teritoriu de 10.000 km de la Est la Vest nu se poate păstra și apăra decât cu politici și 
strategii economice performante, cu o forță nucleară imensă și cu o armată modernă, 
înalt tehnologizată, capabilă de performanțe uimitoare, chiar dacă prețul reînarmării 
este uriaș. O mare putere regională – și cu atât mai mult una cu vocație care se vrea 
planetară – nu poate exista și supraviețui decât plătind acest preț deja asumat. 

Nolens, volens, Rusia a cedat odată această vocație, renunțând la țările 
perturbatoare, precum cele din Asia Centrală, care constituiau, pentru Rusia, un fel de 
lux strategic inutil, chiar dacă aveau resurse energetice, și la cele ostile, precum cele 
baltice (chiar dacă acestea se afl au în unul din coridoarele sale strategice, cel baltic, 
spre Oceanul cald), dar și la unele din spațiul său de siguranță strategică imediată, 
cum sunt cele din Caucaz și Republica Moldova, fosta RSSM). Această cedare, în 
condițiile în care Occidentul (așa cum crede Rusia) ar fi  jucat cinstit, nu putea fi  decât 
favorabilă Moscovei, în sensul creării posibilității centrării și concentrării efortului 
pe un nou concept strategic – cel ale Veliko Rusiei –, retehnologizării, refi nanțării 
și modernizării unui spațiu strategic considerat cândva, între cele două războaie, 
heartland-ul eurasiatic. 

Dar n-a fost așa. Imediat, țările ostile – Polonia (din fostul Tratat de la 
Varșovia) și Țările Baltice (foste republici unionale) – au intrat (și au fost primite) 
foarte rapid în NATO și în Uniunea Europeană, Iugoslavia, liderul țărilor nealiniate, 
s-a destrămat printr-un război extrem de sângeros, un război care reprezintă și azi 
una dintre cele mai mari rușini ele Europei, iar celelalte, între care și Republica 
Moldova, Georgia, Azerbaidjanul și Armenia, s-au îndepărtat de Moscova, dar n-au 
putut rupe dintr-odată cordonul post-ombilical cu aceasta. Statele Unite au acționat 
imediat, încheind un parteneriat strategic cu România (care nu are, practic, nicio 
valoare pentru România), deschizând Parteneriatul pentru Pace cu restul țărilor de 
pe aici, de la porțile Moscovei, și implicându-se în țările Asiei Centrale și în cele 
caucaziene, dar, mai ales, concentrându-și eforul pe Ucraina. Ucraina este una dintre 
puținele țări din Europa și din lume care a avut doi președinți invitați să vorbească în 
fața Congresului american. Singura țară din Europa de Est care prezenta un interes 
strategic special pentru Statele Unite ale Americii a fost și a rămas Ucraina. De ce? 
Oare sunt americanii chiar atât de naivi și chiar atât de încrezători în puterea lor 
discreționară încât să nu le pese de posibila reacție a Moscovei, Kievul fi ind doar la 
750 de kilometri de capitala Rusiei?! Greu de spus!

Au vrut americanii să șicaneze Rusia, să zădărnicească parteneriatul strategic 
dintre Rusia și Uniunea Europeană, menținând și alimentând falia strategic tradițională 
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Marea Neagră – Marea Baltică dintre Est și Vest, sau pur și simplu s-au bazat pe 
strategia faptului împlinit, mizând pe imposibilitatea Moscovei de a reacționa în 
vreun fel la pierderea Ucrainei? 

Să nu uităm că americanii testaseră capacitatea și capabilitatea de reacție 
a Moscovei în timpul crizei iugoslave. Cu largul concurs al țărilor care alcătuiau 
Iugoslavia (care n-au fost niciodată încântate de subordonarea lor de către Serbia, 
așa cum se lăsa să se înțeleagă) și profi tând de dezvoltarea inegală a acestora și de 
artifi cialitatea strategică a acestei construcții pro-slave (un adevărat cap de pod al 
Rusiei în coasta Europei Centrale Occidentale, care încercuia România și fragmenta 
unitatea europeană), americanii, practic, au impus destrămarea Iugoslaviei, separarea 
Kosovo de Serbia și crearea unui cap de pod musulman în coasta Europei care să dea 
de lucru strategilor europeni încă un secol de-acum încolo, testând în același timp 
capacitatea strategică a Rusiei. Atunci când au crezut că a sosit momentul, n-au ezitat 
să bombardeze Serbia, fără avizul CS al ONU, știind că Rusia nu va putea mișca un 
deget în apărarea slavilor de sud, întrucât n-avea cu ce și, mai ales, de ce. Interesul 
strategic al Rusiei nu putea trece, în aceste condiții, dincolo de Marea Neagră și de 
falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică.

Mai mult, politicile și strategiile americane referitoare la agitarea și divizarea 
Orientului Mijlociu reușiseră din plin, războiul împotriva terorismului declanșat de 
Casa Albă în Afganistan și în toată lumea, dar mai ales în țările din coridorul energetic 
esențial Marea Caspică, Golful Persic aveau o largă susținere în toată lumea, inclusiv 
la Moscova, iar Primăvara Arabă, bombardarea Libiei și tot ce a urmat, inclusiv 
războiul din Siria, nu creau probleme esențiale punerii în operă în continuare a unei 
strategii de îndiguire a Rusiei, chiar dacă principalul concurent pe piața internațional 
nu era Rusia, ci China. Rusia este însă cea care deține o forță nucleară imensă, iar 
această forță nu poate fi  distrusă prin confruntare directă (întrucât aceasta ar însemna 
distrugere reciprocă garantată), ci prin îndiguire politică, economică, informațională 
și culturală. Parteneriatul strategic al Rusiei cu China și cel cu India, constituirea 
forumului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) și chiar reînarmarea 
Rusiei nu sunt elemente care să îngrijoreze Statele Unite în elaborarea și punerea 
în aplicare a noilor sale strategii de îndiguire a colosului rus, singurul care se poate 
opune real (întrucât dispune de un arsenal nuclear teribil și de arma energetică) 
dominării americane asupra Eurasiei, cu condiția ca America să aibă susținerea 
necondiționată a celeilalte forțe economice colosale, care este Uniunea Europeană. 
O forță economică de peste 31.000 de miliarde de dolari, cât este PIB-ul reunit al 
SUA și al UE nu se poate compara în nici un fel cu cei 2553 miliarde de dolari cât 
este PIB-ul Rusiei.

Arma fi nanciară și cea economică sunt sufi cient de puternice pentru a se face 
apel la arsenalele nucleare și clasice ale NATO, ale SUA și ale celorlalte țări care 
sprijină aproape necondiționat politica SUA de distrugere a Rusiei. 

În aceste condiții, este puțin probabil ca americanii să forțeze sau să declanșeze 
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un război clasic cu Rusia și cu atât mai puțin unul nuclear. Este însă foarte posibil 
ca riposta Rusiei să fi e una de tip nuclear și nu numai. În ultimii ani, Rusia, deși 
se afl ă în difi cultate economică și fi nanciară, s-a înarmat puternic. Cu alte cuvinte, 
dincolo de orice suspiciune, Rusia se pregătește de război. Nu încape nicio îndoială 
că, pentru a supraviețui atacurilor din toate părțile colosul din Est va reacționa prin 
toate mijloacele, inclusiv prin cele nucleare. În anii următori, Moscova va patrule 
din nou, cu submarinele sale nucleare, inclusiv cu cele zburătoare, având la bord 
armament ultrasofi sticat, inclusiv arme hipersonice și rachete nucleare de ultimă 
generație, cum sunt, spre exemplu, rachetele Bulava. Desigur, Rusiei n-ar trebui 
să-i arde de așa ceva, întrucât un astfel de scenariu înseamnă distrugerea lumii și 
nu obținerea puterii necesară dominanței strategice, dar actuala criză ucraineană și 
reacțiile părților arată că astfel de scenarii nu sunt imposibile. Rusia, cum bine știm, 
se reînarmează. Statele Unite, cum bine știm, continuă să se înarmeze cu cele mai 
performante și mai sofi sticare mijloace din câte există – începând cu modernizarea 
armamentului nuclear strategic și tactic și continuând cu armele undelor, ale laserilor 
și cu cele generate de tehnologii de ultimă oră. Aceste arme, odată produse, se cer 
consumate. Dacă Orientul Mijlociu și Nordul Africii au căzut rapid sub loviturile 
armelor și dimensiunilor strategice ale confruntării geopolitice moderne, spațiul 
euro-asiatic (care include Rusia, China, India, Turcia, Japonia și Iranul) generează o 
altă dimensiune, de data aceasta planetară a spațiului confruntării. 

Rusia, fără îndoială, știe acest lucru. Și, desigur, speră să nu se întâmple. 
Statele Unite și Uniunea Europeană știu și ele, la fel de bine, acest lucru. Și cred că 
și ea speră să nu se întâmple acest lucru. De aceea și apelează la o seri de sancțiuni 
economică care au ca scop să alunge Rusia din Ucraina și să o facă să accepte un fait 
accompli geopolitic și geostrategic, din care, oricum, ea nu iese în pierdere, întrucât 
a recuperat deja Crimeea și spațiul strategic al Mării Negre. 

De câteva luni, privesc, cu ochii militarului care a fost în teatrele de operații 
ale lumii, fi lmările postate pe youtube cu scene din războiul de pe falia strategică de 
care vorbeam mai sus. Tancuri moderne care trag direct asupra unor ține în localități, 
pe aeroportul din Donețk, distrus în întregime și devenit un fel de poligon de tragere, 
mașini de luptă al infanteriei, transportoare blindate, ostași obosiți, rebeli înarmați 
până în dinți, cu benzi de cartușe peste umăr, trăgând „ca la nuntă” asupra unor ținte 
care numai ei le știu, lăzi de muniții scoase din depozite, mormane de tuburi de 
cartușe, aruncătoare în poziții care trag bombă după bombă, aruncătoare de grenade 
antitanc, puști antitanc cu țeavă lungă, rachete portative antiaeriene… Fum, foc, 
case distruse, drumuri sfârtecate de șenilele tancurilor, femei în uniformă trăgând cu 
pușca, luptători mergând cu arma în cumpănire sau cu glonțul pe țeavă… 

La summit-ul NATO din Țara Galilor din septembrie 2014 se vorbea de un 
război hibrid. Filmulețele de pe youtube arătau un război haotic, cu niște rebeli foarte 
încrezători în victoria lor, cu un aeroport ras de pe suprafața pământului, cu foc intens 
care-mi amintește de tragerile de luptă cu batalionul din marile noastre poligoane…



259UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

Separatiștii nu vor o Ucraină a lor, ci o Novorusia, adică o țară ruptă complet 
de Ucraina, o țară a lor și numai a lor, alăturată Moscovei, patria tuturor rușilor, în 
timp ce ucrainenei de dincolo de linia frontului vor o Ucraină completă, cu niște 
rebeli supuși fără condiții, care să se integreze în NATO și în Uniunea Europeană și 
să trăiască precum occidentalii.

Rusia continuă să se înarmeze, înțelegând că o așteaptă vremuri foarte grele. 
Fața lui Vladimir Putin este din ce în ce mai îngrijorată, în timp ce posibilitățile reale 
de soluționare a crizei moscovite (crizei fi nanciare) produsă de sancțiunile economice 
și de presiunile Occidentului sunt din ce în ce mai reduse.  

A venit iarna, dar generalul Iarnă nu mai este același cu cel din timpul lui 
Napoleon și nici măcar cu cel din timpul lui Hitler. Moscova este forțată să 
ia decizii radicale, soluțiile fi ind destul de puține. Putin va trebui să aleagă între 
o cedare onorabilă în fața presiunilor Occidentului, care nu este cu nimic mai 
prejos ca Moscova în generarea și perpetuarea crizei ucrainene, și o escaladare a 
confl ictualității, mergând chiar până la amenințarea nucleară. 

Se joacă tare pe falia strategică ucraineană. Această falie nu este doar un efect 
al rupturii categorice între populația din vestul Ucrainei și cea din estul țării, ci și un 
efect al faliei strategice europene care n- încetat niciodată să existe în acest spațiu de 
confruntare dintre Est și Vest.

În loc de colncluzie 

Vestul acuză în continuare Rusia, în timp ce Rusia acuză în continuare Vestul, 
spunând sus și tare că tot ce se întâmplă azi în Ucraina se produce exclusiv din vina 
Kievului și a Occidentului, că ucrainenii și rușii sunt același popor.

Vestul nu-i poate ierta Rusiei faptul că a intervenit brutal în planurile sale, că 
a anexat Crimeea, că a încălcat toate tratatele internaționale, în timp ce Rusia nu-i 
poate ierta Vestului amestecul său în spațiul său de siguranță strategică, acțiunile 
sale mai mult sau mai puțin subtile de îndiguire și izolare a Rusiei, în vederea 
supunerii acesteia sau raderii ei de pe suprafața pământului. Tare mă tem că, în timp 
ce Occidentul crede în supușenia vastului teritoriu de la Ural la Vladivostok, Rusia 
percepe aceste presiuni ale Occidentului ca un război pe viață și pe moarte pentru 
propria sa supraviețuire, Ucraina fi ind doar pretextul.  

Ar fi  bine ca la eventualitățile care rezultă din această dramatică confruntare să 
se gândească foarte serios și cei care conduc astăzi România, țară membră cu drepturi 
și responsabilități depline a Uniunii Europene, care se afl ă doar la un pas de acest 
spațiu strategic de pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică și să înțeleagă 
cât de importantă este, în aceste condiții, luciditatea strategică. 

EVENIMENT STRATEGIC
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Abstract

Conçue comme une organisation de coopération notamment économique 
et sécuritaire, Organisation de Coopération de Shanghai tende devenir un 
noyau asiatique de sécurité et défense pour le monde asiatique, géré par la 
Chine et la Russie, si non à l’opposition avec l’OTAN, alors d’une manière 
tout à fait spécifi que et, en même temps très semblable avec l’Alliance Nord-
Atlantique. C’est-à-dire, le heartland asiatique se s’identifi e et se défende. 
Cette visible transformation aura des effets géopolitiques remarquables, 
particulièrement identitaires et zonaux, l’Asie étant un véritable pilier 
économique, civilisationnel et de sécurité, c’est-à-dire, un très grand pôle de 
puissance. 

Mots-clefs: organisation de coopération de Shanghai, sécurité, défense, intérêt 
géopolitique, défi s, vulnérabilités, risque. 

Argument

Organizația de cooperare de la Shanghai (OCS) este un produs al voinței, 
conștiinței, realității și necesității de cooperare și conlucrare, în toate domeniile, 
în această parte a lumii, unde se concentrează două treimi din populația planetei, 
numeroase resurse, o istorie îndelungată, valori civilizaționale excepționale, dar și o 
confl ictualitate endogenă cronică. Mai mult, chiar în inima acestui spațiu imens, între 
nordul Mării Caspice și Extremul Orient, se situează ceea ce Gérard Chaliand nume, 
în Anthologie mondiale de la stratégie2, foaierul perturbator, adică acel spațiu imens, 
arid și confl ictual, care a generat, de-a lungul secolelor, o mișcare masivă spre vest 
1  Cercetător științific gradul 1, e-mail: vaduvageorge@yahoo.fr 
2  Gerard Chaliand, Anthologie mondiale de la strategie, Ed. Rober Laffont, Paris, 1990, p. XIX

UN NOU DINOZAUR STRATEGIC?

Efecte geopolitice ale posibilei transformări a Organizației de 
Cooperare de la Shanghai într-o organizație de securitate
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atât a populațiilor migratoare războinice, cât și a populațiilor în general, principalul 
confl ict al antichității fi ind nu între populațiile maritime și cele continentale, ci între 
cele sedentare și cele migratoare. Această migrație se continuă și azi dar, desigur, într-
un alt spectru, cel al căutării unui loc de muncă sau, într-o variantă mult mai atractivă, 
cel al refacerii, pe coordonate noi, al vechiului „drum al mătăsii”.  „Agresivitatea” 
foaierului perturbator constă, azi, în trafi cul spre vest de droguri3, de arme și de carne 
vie etc. 

Desigur, ne afl ăm într-o altă epocă istorică, dar, considerăm noi, esențele nu 
s-au schimbat. China, India, Pakistanul, Japonia, Turcia, Rusia, țările Asiei Centrale 
și o mare parte din cele ale Orientului Mijlociu continuă să se constituie în nuclee 
puternice, în puncte tari și în spații generatoare nu doar de resurse, ci și de putere, de 
valori, de cunoaștere. 

Deobicei, continentul asiatic și partea estică a celui european sunt privite, de la 
Mackinder încoace, dar și din perspectivă americană  (Nicolas Spykman) ca un etern 
heartland, ca o inimă a unui spațiu generator de forță, care ar trebui supravegheat, 
controlat și, pe cât posibil, îndiguit, În acest sens, marile țări off shore, îndeosebi 
Statele Unite ale Americii, dar și de Marea Britanie și Japonia, au generat, îndeosebi 
în epoca modernă, politici și strategii de control al oceanului planetar, de constituire 
și operaționalizare a acelei puteri maritime care să nu permită marii platforme 
eurasiatice expansiunea dincolo de frontierele ei, adică peste ocean. Și totuși această 
expansiune s-a produs, însăși puterea off shore fi ind un efect al ofensivei Vestului 
spre Vest (dar și spre Est) și realizării, pe această cale, a Statelor Unite, Americii 
Latine, Australiei, Noii Zeelande etc., adică a acelui spațiu – Statele Unite –, capabil 
azi să genereze ceea ce se cheamă sea powr. (puterea maritimă) și geopoliticile de 
îndiguire a continentului asiatic. Sea power, realizată mai întâi de spanioli, britanici 
și francezi și, în zilele noastre, de Statele Unite, a permis Occidentului să controleze 
vreme îndelungată spațiul eurasiatic de care vorbeam și îndeosebi zonele de coastă 
prin aplicarea unui concept de generare și punere în aplicare a unor politici și strategii 
de rimland, adică de îndiguire a pivotului eurasiatic chiar în zonele sale litorale, 
adică în zonele sale de margine. 

Organizația de la Shanghai reprezintă tocmai o modalitate de cooperare a țărilor 
din zonele de interes strategic imediat ale Chinei și ale Rusiei, după dezmembrarea 
Uniunii Sovietice. Forțând puțin nota, putem spune că organizația respectivă vizează, 
între altele, crearea, prin cooperare, a unui suport de putere economică, politică 
și chiar militară, care să asigure fi ecăreia dintre țările participante, un minim de 
încredere, de garanți și de resurse, inclusiv de securitate, pentru o posibilă dezvoltare 
durabilă, dar, în viitor, și o consolidare a cooperării dintre marile țări din această zonă 
pentru a contracara sea power și a se impune pe piețele lumii.

Organizația, în sine, nu este un forum, ci o sinergie de cogniții, de potențialuri 
și de valori care fac posibil realizarea acelui suport cognitiv, economic, politic, 
3  În jur de 90 la sută din materia primă pentru drogurile care se vând pe piețele vestice se produce în Afganistan.
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informațional și militar necesar gestionării și contracarării provocărilor, pericolelor 
și amenințărilor comune (dar și a celor care privesc pe fi ecare stat în parte), reducerii 
vulnerabilităților la acestea și unui management corespunzător al riscului implicit, 
inclusiv (sau mai ales) în domeniile securității. Astfel privite lucrurile, organizația 
de la Shanghai nu este doar una de cooperare economică, de tipul Organizației de 
Cooperare Economică de la Mare Neagră, deși are și acest domeniu, ci și o platformă 
de construcție securitară cu valențe multiple, din care nu lipsesc cele geopolitice, 
geoeconomice (îndeosebi energetice) și cele militare.

Politici și strategii anti-anaconda

Organizația de cooperare de la Shanghai este o organizația interguvernamentală 
creată în 2001, succesoare a unui grup informal care a luat fi ință în 1996 – Grupul 
celor cinci –, care reunea China, Rusia, Kazahstanul, Kirghizistanul și Tadjikistanul. 
A fost ideea Chinei care dorea să aibă relații de bună vecinătate, după dezmembrarea 
Uniunii Sovietice, cu țările din jur și, în acest fel, să contracareze și unele amenințări 
în regiunile sale marginale sensibile, cum este, spre exemplu, zona uigură, adică 
provincia Xijiang, cea mai mare din China. În 2001, a aderat la acest grup și 
Uzbekistanul.4 

La ora actuală, această organizație are șase membrii fondatori (China, Rusia, 
Kazahstan, Kirghizistan, Tadjikistan și Uzbekistan) care cuprind o pătrime din 
populația globului și 60 % din suprafața platformei eurasiatice, cinci state observatoare 
(Afganistan, India, Iran, Mongolia și Pakistan) și trei parteneri de dialog (Sri Lanka, 
Belarus și Turcia). 

Desigur, rolul principal îl au aici China – cea care a inițiat această organizație 
– și Rusia și care urmăresc coordonarea eforturilor lor militare și diplomatice pentru 
a contracara provocările, pericolele și ameninţările care se concentrează pe trei axe, 
așa cum le percepe China: terorismul, separatismul și extremismul. În viziunea celor 
două mari puteri, dar și în cea a celorlalți membrii ai OCS se afl ă ideea că Asia 
trebuie să aibă propriile sale mijloace pentru a face față noilor provocări, fără să 
apeleze la forțe din exterior, cum ar fi  Statele Unite sau NATO. 

Totuși, având în vedere culturile diferite ale membrilor fondatori, interesele 
și realitățile fondatorilor, observatorilor și partenerilor, OCS pare, mai degrabă, o 
asociere între parteneri diferiți decât una de tip identitar. Spre exemplu, chiar și cele 
trei axe pe care sunt concentrate și analizate amenințările – terorismul, separatismul 
și extremismul – nu sunt percepute la fel de toți membrii. Rusia, spre exemplu, 
tocmai a ieșit din destrămarea unei Uniuni, ce Sovietică, ea însăși încurajând sau 
susținând, în momentul de față, separatiștii pro-ruși din Ucraina și anexând Crimeea, 
4  Flavien Iszurin, Développement de la solidarité asiatique : le cas de l’Organisation de 
coopération de Shanghai, http://blog-famgbf.com/dir/blog/developpement-de-la-solidarite-
asiatique-le-cas-de-lorganisation-de-cooperation-de-shanghai/ 
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ca republică autonomă, în frontierele sale, întrucât consideră că teritoriul respectiv îi 
aparține de drept. Dimpotrivă, China, care se confruntă cu unele probleme separatiste 
în zona uigură și în Tibet, nu încurajează sub nicio formă separatismul, India are 
probleme cu Pakistanul în problema Kașmirului, cea mai mare parte a acestei zone 
afl ându-se, totuși, în China. Cele trei țări – Rusia, China și India – sunt însă puteri 
nucleare, iar apropierea lor (care pare nefi rească din punct de vedere cultural și din 
cel al interesului strategic) reprezintă un semnal clar cu semnifi cații geopolitice, 
geostrategice, securitare și militare care poate fi  luat și ca crearea unui centru oriental 
de putere, separat de puterea Vestului (chiar dacă Turcia, membru important NATO, 
este partener și cu Estul) și chiar în opoziție cu ea. 

De la o vreme, Estul (prin Est, în contextul acestei analize, înțelegând, de 
fapt, OCS-ul) acordă o atenție din ce în ce mai substanțială, între altele, și cooperării 
militare (și nu doar celei economice și diplomatice), ceea ce arată destul de clar că 
zona respectivă nu este consonantă cu interesele strategice ale NATO și cu cele ale 
Statelor Unite – cel puțin, în ceea ce privește construcția geopolitică și geostrategică 
–, chiar dacă Rusia și India au parteneriate strategice cu Statele Unite, iar relațiile 
comerciale urmează și alte căi decât centrarea lor pe nuclee de putere militară. 

În acest sens, statele membre ale OCS desfășoară consultări și, mai ales, 
exerciții militare comune. În ultimii ani, aceste exerciții (care se desfășoară anual) 
s-au multiplicat, participarea cu forțe, mijloace și acțiuni fi ind din ce în ce mai 
substanțială. Spre exemplu, în acest an, între 24 și 29 august, în Mongolia interioară, 
la nordul Chinei, a avut loc unul dintre cele mai mari exerciții militare comune 
(practic, cel mai mare). La acest exercițiu au participat 7000 de militari (forțe terestre, 
forțe aeriene, drone, unități de operații speciale, unități de contraspionaj, sisteme de 
apărare antirachetă etc. Rusia a trimis aici avioane Suhoi 25 și elicoptere de asalt 
Mi-8 AMTSh, în timp ce China a participat cu unele din echipamentele sale cele mai 
moderne, elicopterele WZ-10 și WZ-19. 

Așa cum bine se știe, Rusia și China se afl ă într-un proces de modernizare a 
forțelor lor armate. Rusia face eforturi deosebite în acest sens, produsul său intern 
brut fi ind, în 2013, doar de 2553 miliarde dolari. Cu toate acestea, Rusia a realizat 
tancul T-90, unul dintre cele mai performante din lume, avionul multirol de generația 
a 5-a Suhoi PAK FA T-50, de talia lui F-22 sau chiar mai performant, invizibil pentru 
radare și cu armament hipersonic la bord, și-a înzestrat forțele strategice nucleare cu 
noile rachete Topol și Topol M, urmând ca, până în 2020, Forțele Navele să primească 
în dotare 20 de submarine nucleare cu rachete Bulava la bord și numeroase nave de 
luptă moderne, și-a reorganizat forțele terestre pe brigăzi și forțele aeriene pe baze 
etc.5 Două dintre cele patru comandamente strategice (de regiuni militare) se afl ă la 
Petersburg și la Rostov pe Don, adică la intrarea în cele două mari culoare strategice 
maritime spre Vest – culoarul strategic baltic și culoarul strategic al Mării Negre –, 
zona pe care Rusia o consideră cea mai periculoasă (extinderea spre Est a NATO 
5  Revista Univers Strategic Nr. 18/2014, pp. 11-46
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constituind, în viziunea Moscovei, o amenințare pentru Rusia). Pe frontiera de 
Vest, Rusia își concentrează principalul efort militar, dar, pentru a răspunde adecvat 
strategiei de îndiguire americane, Rusia nu neglijează nici nordul, nici sudul și nici 
extremul Orient. Celelalte două comandamente strategice se afl ă la Ecaterinburg 
(pentru zona centrală) și la Habarovsk, pentru partea estică a Rusiei (Regiunea Militară 
de Est), chiar la frontiera cu China. Este foarte posibil ca respectivul comandament 
să aibă ca rol și consolidarea contribuției rusești la realizarea, exersarea și punere în 
operă a unor politici și strategii anti-anaconda, în context OCS, China constituindu-
se astfel într-o uriașă zonă de siguranță strategică pentru Rusia, așa cum și Rusia 
putând deveni, efectiv, o zonă imensă de siguranță strategică pentru China. 

Având în vedere faptul că OCS acoperă o porțiune foarte mare din platforma 
eurasiatică, este foarte posibil să se dezvolte, în viitor, după modelul NATO, o 
viziune de apărare colectivă și de securitate cooperativă de areal, precum și o garanție 
securitară comună, bazată pe un de concept de solidaritate și de asistență securitară 
mutuală. 

Reactivitatea NATO și reîntoarcerea Statelor Unite în Europa, mai ales pe 
falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică ar putea constitui un impuls pentru 
accelerarea procesului de constituire a acestui pol de putere economică, militară și de 
securitate bazat, în principiu, pe OCS. 

Rusia nu se mulțumește însă cu atât. Polul de putere de la Shanghai poate 
constitui un mod de siguranță strategică bazată pe solidaritatea statelor din OCS, 
dar acesta nu acoperă în întregime frontierele Rusiei. De aceea, Rusia dezvoltă și 
un concept de cooperare militară în cadrul statelor care fac parte din Comunitatea 
Statelor Independente, constituită și ea, așa cum se știe, după destrămarea Uniunii 
Sovietice, în primul rând, ca structură regională de securitate. În acest sens, în mai 
1992, a fost semnat un tratat de securitate colectivă  (Tratatul de la Tașkent) de 
către Rusia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kirghizstan, Tadjikistan și 
Uzbekistan. După cum se vede, Republica Moldova, Ucraina și Turkmenistanul nu 
au semnat acest tratat. Și acest tratat seamănă foarte mult cu cel de la Washington, în 
sensul că, în textul documentului se prevedea ca, dacă un stat dintre cele semnatare 
este atacat, ceilalți membri pot interveni pentru a rezolva  potențialul confl ict. 
Tratatul s-a rezumat doar la a fi  un document care nu a funcționat decât în câteva 
puncte. El nu a putut fi  niciodată considerat un bloc militar pro-rus, care să se opună 
expansiunii NATO spre Est. Mai mult, unele dintre statele foste sovietice aspirau 
la o independență totală față de Moscova și la aderarea la structurile de securitate 
occidentale (Moldova, Georgia, Azerbaidjan și chiar Ucraina) Aceste țări, împreună 
cu Uzbekistanul, au creat, cu sprijinul Statelor Unite, organizația GUUAM, iar în 
1999, Azerbaidjanul, Georgia și Uzbekistanul au ieșit din Tratatul de la Tașkent. 
Majoritatea activităților prevăzute prin Tratatul de la Tașkent nu au fost ratifi cate 
de către statele participante, unele dintre aceste state apropiindu-se foarte mult de 
NATO și aderând la Parteneriatul pentru Pace, Ucraina fi ind țara cea mai implicată în 
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acest nou trend. Faptul că Ucraina a ales, în fi nal, calea spre Occident, încercând să 
iasă din sfera de infl eunță a Rusiei (Ucraina fi ind considerată de ruși un fel de stat-
tampon, de zonă de siguranță strategică spre Vest nu a putut fi  tolerat, în nici un fel 
de către Rusia. Mai mult, interesul special al Statelor Unite față de această țară a fost 
înțeles de către Moscova ca făcând parte din vechea strategie americană de îndiguire 
și sufocare a Rusiei, de data aceasta, chiar din spațiile sale de siguranță strategică 
nemijlocită.  

Singurul lucru care a funcționat în cadrul Tratatului de la Tașkent a fost 
sistemul comun de apărare ariană, care a intrat în funcțiune în 1995, dar care a dat 
foarte mult de furcă Rusiei și care continuă să neliniștească și acum Moscova.

Rusia are și acum, sub diferite motive, 14.000 de militari în Armenia, Belarus, 
Kirghizstan, Tadjikistan, Georgia, Moldova și Ucraina. 

În octombrie 2002, Rusia a creat Organizația Tratatului de Securitate 
Colectivă (OTSC) în sistemul țărilor post-sovietice, împreună cu Armenia, Belarus, 
Kazahstan și Tadjikistan. Acest tratat viza modernizarea forțelor armate și adaptarea 
lor la cerințele noilor condiții, cum ar fi  combaterea terorismului și protecția puterii 
rusești la scară mondială. Organizația a fost promovată pe scară internațională și 
chiar recunoscută de OSCE și de OSC. A cooperat și cu NATO în Afganistan. Practic, 
OTSC se constituie într-un sistem de apărare comună. El cuprinde 20 de unități de 
comandament și control și 80 de unități de luptă (unități de rachete, de aviație și 
de război electronic). La un moment dat, Vladimir Putin a realizat că prioritățile 
OTSC includ cooperarea în domeniul apărării aeriene, al producției de armamente, al 
pregătirii forțelor și al menținerii păcii, dar care ar trebui să fi e ceva mai mult. 

Unul dintre obiectivele OTSC este consolidarea prezenței militare ruse în 
rândul aliaților săi. OTSC cuprinde două grupuri militare comune: ruso-bielorus, în 
jur de 200.000 de oameni, și grupul caucazian (ruso-armenian).

OTSC constituie, de fapt, o modalitate prin care Rusia încearcă să-și păstreze, 
în continuare, infl uența în Asia Centrală și, în felul acesta, să-și asigure, pe cât posibil, 
o apărare înaintată la frontierele sale sudice, dar mai ales să fragmenteze și chiar 
să anuleze punctele strategice și inelele folosite de Occident, îndeosebi de Statele 
Unite ale Americii, în politicile și strategiile sale Anaconda, de îngrădire și sufocare 
a Rusiei, obiectiv geopolitic și geostrategic urmărit cu perseverență de americani în 
timpul Războiului Rece. Comandamentul strategic de la Ecaterinograd are, probabil, 
în sarcină supravegherea acestei zone și realizarea unui dispozitiv corespunzător de 
securitate și apărare înaintată.

China, care are un PIB de 13.390 miliarde de dolari (în 2013), fi ind o putere 
economică uriașă. Ea este de departe cea mai puternică țară din punct de vedere 
economic a OCS. Mai mult, ea are și ambiții militare foarte serioase, atât în ceea 
ce privește modernizarea tehnicii și armamentului (lucrează deja la proiectarea și 
realizarea unor avioane din generațiile a 5-a și a 6-a), a unui portavion propriu și 
foarte sofi sticat, a unor mijloace de luptă în concepție proprie și, mai ales, a unor 
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mijloace specifi ce războiului electronic. China, ca și Rusia și Statele Unite, este 
efectiv o putere spațială, deține deja tehnologii de vârf și continuă să și le dezvolte și 
să achiziționeze altele noi (cam așa cum proceda Japonia imediat după război, când 
a devenit, practic, doar în câțiva ani, o superputere electronică) și se dezvoltă într-
un ritm foarte rapid, găsind soluții efi ciente pentru toate problemele grave specifi ce 
perioadei de criză prin care trece omenirea. 

Dar și China, ca oricare altă mare putere a lumii, are nevoie de politici, strategii, 
resurse și mijloace coerente de a pune în operă un concept se securitate viabil, fără de 
care nu poate exista nici prosperitate, nici libertate, nici dezvoltare durabilă.

Același raționament este valabil și pentru India, și pentru Pakistan, și pentru 
țările Asiei Centrale și pentru oricare altă țară din regiune.

Conceptul de securitate, alături de cel de prosperitate și de libertate, 
face parte din acel etern modus vivendi al lumii, iar interdependența și 
intercondiționarea dintre cele trei devin obligatorii în orice proiect al viitorului.

Se pare că OCS, ca sistem de securitate cooperativă și, posibil, de 
viitoare apărare comună, face parte, credem, dintr-un astfel de proiect.

Împotriva cui se apără OCS?

În mod ofi cial, OCS nu este un tratat militar și au atât mai puțin un tratat 
specializat în realizarea unui concept de apărare. Nu este nici o alianță îndreptată 
împotriva altei alianțe sau constituită în vederea punerii în operă a unor politici 
și strategii ofensive, cuceritoare, dominatoare. Nu este nici un concept clar de 
apărare generat de o situație strategică foarte complexă și de existența unor 
amenințări iminente. Practic, OCS nu se apără împotriva nimănui. Obiectivul 
strategic al acestei organizații este unul de cooperare, inclusiv militară, între 
țările marelui continent, pentru gestionarea confl ictualității transfrontaliere, 
pentru combaterea terorismului, a tendințelor separatiste și a extremismului. 
Dealtfel, așa cum s-a afi rmat mai sus, aceste concepte stau la baza OCS. Mai 
mult, OCS nu este un ingredient, nici un instrument pentru a desfășura o 
activitate ofensivă sau defensivă imediată. OCS este un liant și o modalitate 
de asamblare și coagulare a forțelor, mijloacelor și intereselor, pe suporturi 
de valori diferite, dar consonante (valorile sunt totdeauna consonante), care 
să intersecteze și să releve obiectivele comune și să permită o construcție 
securitară defensivă cât mai sigură, cât mai credibilă și cât mai viabilă. Atunci 
când viața cere, interesele se pot armoniza. 

Dimensiunea militară a OCS devine una de tip sinergic. Deși, OCS nu 
are, precum NATO, politici și strategii de interoperaționalizare a forțelor și 
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mijloacelor, de standardizare și de realizare a unor structuri de reacție rapidă 
comună – cum este, spre exemplu Forța de Reacția Rapidă (NRF) a NATO – 
dezvoltă, totuși, cel puțin în acest stadiu de construcție, un concept sinergic 
de asamblare și de armonizare, prin exerciții comune, a individualităților și, 
desigur, a diferențelor. Exercițiile anuale comune, cunoașterea reciprocă în 
timpul acestora, identifi carea provocărilor, pericolelor și chiar a amenințărilor 
cărora fi ecare dintre țările membre OCS, dar și Asia, în ansamblul ei,  trebuie 
să le facă față, dar mai ales degradarea gravă a mediului de securitate în toată 
lumea sunt elemente care duc efectiv la sinergia unor forțe care se diferențiază 
și, pe măsură ce timpul trece, la amplifi carea puterii comune. 

Așa cum afi rmam mai sus, OCS nu este, în esența ei, un tratat militar, 
de tipul celui de la Washington, orientat exclusiv pe apărare colectivă și 
securitate cooperativă, ci un sistem de cooperare. Desigur, degradarea 
mediului de securitate internațional și apariția unor noi amenințări este de 
natură să grăbească și să amplifi ce coagularea militară a Estului, dar aceasta 
se face într-un mod diferit față de cea a Vestului. Un „NATO” asiatic, condus 
de China, de Rusia și, probabil, în viitor, și de India, este puțin probabil. 
Dar asamblarea forțelor și constituirea unei componente militare extrem de 
puternice și de fl exibile în cadrul acestui concept asiatic de cooperare sunt nu 
numai posibile, ci și necesare. 

Deocamdată, nu există date care să acrediteze ideea că OCS este sau ar 
putea deveni un pilon de putere militară ofensiv, un nou dinozaur strategic. 
Există însă certitudinea că OCS are o componentă militară care se construiește 
pe un concept de securitate intrinsecă, de combatere a terorismului, 
separatismului și extremismului, iar acest concept, pus în operă, nu poate 
duce decât la armonizarea interesului strategic asiatic și la creșterea puterii 
comune. Deocamdată, OCS nu se opune NATO și niciunei altei organizații 
militare, politico-militare sau de securitate, ci pur și simplu se construiește pe 
cele trei axe, urmărind consolidarea mediului de securitate în zonele de interes 
strategic pentru țările membre OCS, pentru cele observatoare și pentru cele 
partenere de dialog. Însă revigorarea fără precedent a puterilor de odinioară, 
a tendințelor expansioniste (în variante noi, IT, economice, geospațiale și 
ciberspațiale, dar nu numai), noul plan de reactivitate al NATO, continuarea 
cursei înarmărilor, amplifi carea pericolelor și amenințărilor la adresa păcii 
și securității, bătălia pentru piețe și resurse, noile tendințe în reconfi gurări 
geopolitice, îndeosebi geoeconomice și de areal, ar putea grăbi procesul de 
consolidare a componentei militare a OCS și chiar la transformarea acesteia 
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într-o veritabilă alianță politico-militară a Estului, susținută de o uriașă 
dimensiune de cooperare economică. Adică într-un nou dinozaur strategic, 
care, deocamdată, este doar un mic dragon. Oricum, Organizația de Cooperare 
de la Shanghai, ca și China, care se afl ă în centrul ei, se consolidează tot 
mai mult și se dezvoltă în ritm vertiginos. Să nu uităm că, la amplifi carea 
puterii și consistenței acestui nou nucleu strategic contribuie în mod destul 
de substanțial și forumul țărilor BRICS. Cu alte cuvinte, dinozaurii strategici 
ai noului mileniu renasc cu viteza noilor tehnologii, a efectului de rețea și a 
orizontului nemăsurat al tentației puterii absolute.  
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat 

Problemele vizând fi nanţarea domeniului Cercetare-Dezvoltare-Inovare  
(C-D-IÎ are alocat sub 0,5% din PIB, sub nivelul majorităţii ţărilor din UE; 
organizarea defi citară (inclusiv prezenţa actelor de corupţie) a activităţii 
CDI, distrugerea resursei umane, a specialiştilor care lucrează în domeniul 
CDI, umilirea acestora şi lipsa dialogului social sunt principalii factori 
care contribuie sistematic, timp de 25 de ani, „pas cu pas”, la distrugerea 
ireversibilă a C-D-I.

Cuvinte cheie: cercetare, dezvoltare, inovare, progres, incompetență, corupţie.

Summary 

The problems regarding funding of the R&D area (below 0.5% of GDP),  
below the majority level of EU countries, defi citary (including the presence of 
corruption) organizing of  R&D  activity,  destruction of human resources,  of 
specialists who work in the R & D area, their humiliation and lack of social 
dialogue, are the main factors who contribute systematically, for 25 years, 
“step by step”, to the irreversible destruction of R & D.

Keywords: research, development, innovation, progress, incompetence, 
corruption.

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Înconjurat de doi miniștri mediocri (Remus PRICOPIE şi Mihnea Cosmin 
COSTOIU, recomandaţi de Ecaterina ANDRONESCU), Victor Viorel 

PONTA, prim ministru al Guvernului României, de la începutul mandatului său, a 
avut o atitudine afl ată în contradicţie totală cu politica europeană şi cu prevederile 
strategiei Europa 2020, faţă de Cercetarea Ştiinţifi că – Dezvoltarea Tehnologică şi 
Inovarea (CȘ – DT – I) din România.

Considerat un domeniu care poate să asigure ieşirea din criză a economiei şi 
relansarea acesteia, C-D-I, principalii actori ai politicii româneşti menţionaţi anterior 
demonstrează din plin, aşa cum a făcut-o şi Ecaterina ANDRONESCU (implicată în 
afacerea „Megapower”), incompetență în coordonarea acestei activităţi.

Conform documentului C.E. „Prioritățile preliminare ale României pentru 
utilizarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020 (Romanian 
Preliminary Priorities for Using European Funds in the Programming period 
2014-2020)”, primele două obiective se referă la CŞ-DT şi Inovare.

Importanţa acestor prevederi şi obligaţiile României faţă de politica promovată 
de guvernul V. V. P., începând cu anul 2012, a neglijat importanţa priorităţilor 
transmise şi necesitatea realizării lor.

În aceste condiţii, cu toate semnalele transmise de Preşedintele Federaţiei 
Sindicatelor lucrătorilor din Cercetare, Proiectare din România (FSLCPR), inclusiv 
despre situaţia dezastruoasă a salariaţilor din CŞ-DT-I  la INCD-I.P.C.U.P. Ploieşti, 
„Cei Trei” continuă politica de distrugere a domeniului prin desfi inţarea structurii 
juridice a CŞ-DT-I, de menținere a unui sector aberant „Învăţământ superior şi 
Cercetare Ştiinţifi că” (creaţie iniţială a altui aiuritor prim ministru, Emil BOC şi 
reconfi rmată de V. V. P. prin introducerea punctului 17 în Acordul pentru Educaţie 
înregistrat cu nr. 10232 din 27 octombrie 2014).

Acordul menționat, semnat de V. V. P. şi alţi nouă miniştri „s-a reiterat 
sprijinul pe care-l acordă Guvernul V.V.P. mafi ei universitare transpartinice, 
care a generat şi celelalte acte normative cu efecte dezastruoase pentru
CŞ-DT-I”.

Preşedintele Radu MINEA contestă reprezentativitatea pentru CŞ-DT-I ai 
semnatarilor Acordului menţionat, respectiv Anton Hadăr, Mihnea Cosmin Costoiu 
şi Remus Pricopie.

Liderul Radu MINEA invocă şantajul electoral la care a fost supus V.V.P., care 
totuşi nu-l scuză pe imaturul Prim ministru de încălcarea normelor europene privind 
CŞ-D-I şi dialogul social.

Îndreptăţit, Radu MINEA solicită, cu fermitatea pe care ştim că o are, 
eliminarea punctului 17 din Acordul pentru Educaţie, ale cărei prevederi nu au nicio 
legătură cu domeniul la care se referă documentul.

Lupta lui Radu MINEA cu impostura şi corupţia continuă, dar, din păcate, nu 
este apreciată ca fi ind una pentru cauza domeniului activităţii de CŞ-DT-I şi pentru 
demnitatea profesiei de cercetător ştiinţifi c!
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Printre problemele solicitate a fi  rezolvate de „Cei Trei” le-aş menţiona pe cele 
pe care le solicita Radu MINEA, care sunt pertinente şi de bun simţ.

 Revenirea la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifi că sau chiar 
revenirea la Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (după modelul european); 

 Revenirea la dialogul social în domeniul CŞ-DT-I care, din păcate, nu există 
conform legislaţiei în vigoare. Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 
loc să relaxeze dialogul social, îl încordează prin argumente care îi irită pe partenerii 
sociali, reprezentanţi ai FSLCPR, de genul că Federaţia nu ar fi  reprezentativă. 
Scuzele ministrului delegat sunt puerile şi neprofesioniste, cum că aşa a fost informat, 
fără însă a se purta un dialog cu cei incriminaţi. Ulterior, promisiunile acestuia de 
înfi inţare a subcomisiei de CŞ-DT-I au rămas şi până în prezent neonorate.

Nu este pentru prima oară când doamna consilier Rolanda Predescu are 
o atitudine de respingere a iniţiativelor care ar trebui să dezvolte comunicarea în 
general şi în special pe cea care vizează dialogul social între Guvern şi partenerii 
sociali (sindicate şi patronate).

În cazul de faţă, aceasta invocă faptul că nu există o subcomisie pentru dialog 
social întrucât există un „forum ultra select” (?!) în care sindicatele nu au acces (?!).

Cu ironie sau nu, ministrul delegat M.C. Costoiu şi consilierul Constantin 
Enăchioiu au făcut precizarea că prezenţa lui Anton Hadăr, ca preşedinte al 
sindicatelor cadrelor din Universitatea Politehnica Bucureşti, Alma Mater, „este 
o eroare materială”, deoarece el a fost cooptat în calitate de profesor universitar. 
Reacţia lui Radu Minea a fost îndreptăţită în sensul că acesta a solicitat ca el şi alţi 
colegi de-ai lui să fi e cuprinşi în această structură, în calitate de cercetători ştiinţifi ci, 
de gradul pe care îl va avea reprezentantul lor.

 Continuă să existe şi să se agraveze problema cu personalul califi cat din 
unitățile de C-D-I. În acest sens sunt şi institutele de cercetare din agricultură (de ex. 
INCD-ISPIF) care sunt ameninţate să piardă specialiştii şi activele patrimoniului pe 
care le deţin (corporale şi necorporale).

 Nici până în prezent nu s-au aplicat prevederile Cartei Europene a 
Cercetătorului şi modifi carea pe cale de consecinţă a legislației specifi ce şi structurilor 
actuale.

 Cu toate demersurile întreprinse începând cu anul 2012, O.G. nr. 6/2011 
nu a fost abrogată cu toate avizele favorabile obţinute de la guvern şi comisiile de 
specialitate din parlament. Dimpotrivă, se fac eforturi pentru a se obţine respingerea 
acesteia de către parlamentarii din Camera Deputaţilor. 

 Existenţa incoerenței dintre momentul apariției Strategiei Naţionale de C-D-I 
și toate aceasta este la baza Acordului de Parteneriat şi a Programului Operaţional de 
Competitivitate. 

 Amestecul brutal al conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării în 
activitatea sindicală (împotriva liderilor de sindicat şi a membrilor de sindicat). 
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 Excesul de zel al doamnei consilier Rolanda Predescu este binecunoscut 
(există un istoric al comportamentului acesteia prin intervenţii necontrolate, dublate 
de atacuri la persoane şi insinuări) şi aproape de neoprit. 

 Cele mai multe dintre adresele pe care Radu MINEA le-a transmis lui 
Remus Pricopie, Mihnea Cosmin Costoiu şi, spre ştiinţă, secretarului general Gabriel 
Leahu, au primit răspuns prin fax, împotriva tuturor uzanţelor privind corespondenţa 
instituţională. 

 Blocarea fondurilor pentru semestrul II – 2014 ale Programului Nucleu (şi 
aşa insufi ciente) atrage după sine consecinţe extrem de grave asupra funcţionării 
activităţii INCD-urilor. 

Aroganţa şi lipsa de responsabilitate cu care este tratată situaţia de la INCD-
IPCUP Ploiești prin încălcarea hotărârilor judecătorești, defi nitive şi irevocabile 
privind plata salariilor restante (pe 3 ani de zile) pentru salariații institutului, a căror 
efecte pot conduce la desfi ințarea acestui institut de interes naţional pentru industria 
petrolieră.

Alerta este maximă, dat fi ind faptul că Radu Mihnea îi invocă pe secretarul de 
stat Tudor Prisecaru şi preşedintele C.J. Prahova ca fi ind principalii autori implicaţi 
în acest proces de distrugere a institutului. O altă problemă extrem de gravă pe care 
o aduce Radu Minea la cunoştinţa demnitarilor Remus Pricopie, Mihnea Cosmin 
Costoiu şi Gabriel Leahu şi rămasă nerezolvată vizează amestecul nepermis al 
conducerii INCD-EMC Timişoara, în acţiunile de deturnare a fondurilor publice, 
de hârțuire a reprezentanţilor sindicatului, de intimidare şi discriminare a membrilor 
acestuia, de abuzuri, clientelism şi nepotism. Cu alte cuvinte de practici mafi ote. 

 Preşedintele Radu Minea aduce grave acuzații de complicitate a lui Remus 
Procopie, Mihnea Cosmin Costoiu şi Gabriel Leahu la deturnarea fondurilor 
europene destinate Cercetării Ştiinţifi ce, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru 
perioada 2007-2013, la distrugerea domeniului, inclusiv prin măsurile preconizate 
pentru perioada 2014-2020 şi prin încălcarea gravă a prevederilor Cartei Europene a 
Cercetătorului şi a Codului de conduită a cercetătorului.

În loc de concluzie

După cum se observă, problemele vizând fi nanţarea domeniului C-D-I 
(sub 0,5% din PIB), sub nivelul majorităţii ţărilor din UE, organizarea defi citară 
(inclusiv prezenţa actelor de corupţie) a activităţii CDI, distrugerea resursei umane, 
a specialiştilor care lucrează în domeniul CDI, umilireai acestora şi lipsa dialogului 
social sunt principalii factori care contribuie sistematic, timp de 25 de ani, „pas cu 
pas”, la distrugerea ireversibilă a C-D-I.



273UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

UNIVERS ȘTIINȚIFIC

Bibliografi e

 MARINOVICI, Magda, Cercetarea, pe minus la toate capitolele, 
JURNALUL NAŢIONAL, anul XXII, nr. 6564, 27 noiembrie 2014, p. 8

 MINEA, Radu, Corespondenţa instituţională (nr. 
36/28.07.2014; nr. 42/07.08.2014; nr. 70/13.11.2014 a Federaţiei 
Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare Proiecte din România 
(http://www.fslcpr.ro) 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014274

NOTE DE LECTURĂ

Redacția US

Editura PROUNIVERSITARIA 
din Bucureşti a editat în anul 

2014 „Tratatul de biosinergetică”, tratat 
care pune bazele teoretice ale interacţiunii 
între sistemele biotice (vii) şi abiotice 
(nevii).

Autorii acestei lucrări, prof.univ.
dr. Alexandru MĂRUŢĂ şi conf. univ. 
dr. Gabriel I. NĂSTASE, lansează o nouă 
provocare în ştiinţa mileniului III, şi anume 
pe aceea a comportamentului straniu al 
sistemelor, respectiv, pe acela al „rolului 
interactiv al informaţiei între factorii 
biotici (apă, aer) şi abiotici ai mediului 
înconjurător”.

Existenţa interacţiunilor între 
sistemele biotice (sisteme vii) şi abiotice 
(sisteme nevii), componente ale mediului 

înconjurător, presupune la un moment dat 
apariţia unui anumit gen de relaţii între fenomene afl ate la interfaţa preocupărilor 
unor discipline ca: biologia, fi zica, ecologia, hidraulica, cibernetica, biotehnologia, 
termodinamica ş.a. 

Problematica acestor sisteme este impusă de interacţiunile existente în mediul 
înconjurător şi îşi găseşte răspunsul atât în comportamentul energetic, cât şi în 
cel informaţional ale sistemelor. Acest comportament poate fi  defi nit în funcţie de 
fenomenele simple sau complexe pe care aceste sisteme le generează. De aici şi 
difi cultatea de a le explica, de a găsi instrumentul de calcul sau relaţiile matematice 
de identifi care a lor. 

TRATAT DE BIOSINERGETICĂ
- ARGUMENT PENTRU O ŞTIINŢĂ ŞI O NOUĂ 

ABORDARE A VIETII, A COMPORTAMENTULUI 
STRANIU AL SISTEMELOR -



275UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

NOTE DE LECTURĂ
Cu alte cuvinte, aprofundarea cunoaşterii asupra comportamentului 

biosinergetic ale sistemelor biotice şi abiotice, presupune înţelegerea rolului 
informaţiei în interacţiunile care au loc între aceste sisteme şi mediul înconjurător.

În acelaşi timp, abordarea biosinergetică vine să explice defi nirea ordinii în 
aceste sisteme, ca fenomene specifi ce celor două ştiinţe, dar şi ale altor ştiinţe care 
studiază sisteme cu numeroase componente (subsisteme). Cele mai studiate exemple 
de ordine cu dezordine sau de ordine în ordine sunt: structurile din fl uide termice 
conductoare sau nu, din fl uide electroconductoare la temperaturi înalte, instabilităţile 
termoelastice, creşterea cristalelor, laserii, reacţiile chimice, deformarea plăcilor 
subţiri, ingineria aerospaţială, calculatoarele, recunoaşterea formaţiunilor de către 
maşini, sisteme sigure din elemente nesigure.

În termodinamica clasică, în cazul static al echilibrului sau al proceselor 
ireversibile, legătura dintre diferite niveluri ale micro şi macrostărilor sistemului, 
precum şi înlocuirea ordinii cu dezordinea sunt făcute de către entropie. În toate 
celelalte ştiinţe, locul entropiei este luat, în cele din urmă, de informaţie.

Abordând această problematică fără pretenţia de a o epuiza (ci, dimpotrivă, 
pentru a lansa doar câteva noi ipoteze în explicarea, din punct de vedere biosinergetic, 
a interrelaţiilor între factorii de mediu), am încercat să stabilim noi coordonate în 
acest domeniu de interfaţă între termodinamică, hidrodinamică şi teoria informaţiei 
în sistemele vii (biotice) şi nevii (abiotice).

Fenomenele generate de interacţiunile factorilor de mediu, au o arie mare de 
cuprindere. Astfel, materia vie (sistemele biotice) presupune o anumită structură 
specifi că care poartă atributele vieţii şi pe care savantul român Eugen Macovski a 
denumit-o biostructură. Materia moartă (sistemele abiotice) „născută” de natură (roci, 
cristale naturale etc.), uneori fi ind creaţia în exclusivitate a omului (aliaje, cristale 
sintetice, polimeri, maşini, instalaţii, calculatoare etc.) prezintă o altă particularitate 
a structurii sale. Între sistemele biotice şi abiotice apar relaţii de interdependenţă 
extrem de variate şi complicate.

Fiecare structură a sistemelor biotice, aparţine unui anumit palier de 
complexitate căruia îi corespunde o anumită cantitate de informaţie, organizată şi 
ea în programe, capabile să implice în procesul devenirii structurii, un cuantum 
energetic adecvat şi specifi c.

Această modalitate de a evidenţia rezolvarea problemelor de interes ecologic şi 
de protecţie a mediului, necesită contribuţia oamenilor de ştiinţă şi a specialiştilor din 
cele mai diferite ramuri ale preocupărilor umane: biologie, ştiinţe agricole, pedologie 
şi, practic, toată gama ştiinţelor tehnice. Natura interdisciplinară a preocupărilor în 
rezolvarea acestor probleme este mai mult decât evidentă.

Teoria informaţiei nu a elucidat, până în prezent, în mod complet, mecanismul 
fi zico-matematic al generării informaţiei dar a reuşit să explice cu rigoare diversele 
moduri de aplicare a rezultatelor obţinute doar în telecomunicaţii. Extinderea teoriei 
informaţiei s-a făcut mai mult în plan tehnic, în special în cibernetică, electronică şi 
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informatică.
În interacțiunea componentelor ecosistemelor, un rol determinant îl joacă 

informaţia şi energia. În sistemele biotice, bioinformaţia este esenţială, ea participând 
atât în procesul structurării, în cel al devenirii, cât şi în cel al comunicării între aceste 
sisteme. 

Problematica generală a informaţiei ce ne guvernează, existentă în plan 
material şi spiritual, poate fi  investigată printr-o abordare interdisciplinară. 

Aspectele aplicative prezentate în această lucrare, reprezintă parţial rezultatul 
preocupărilor şi pot constitui un argument în explicarea teoriilor abordate.

Această lucrare, reprezintă varianta revizuită şi adăugită a următoarelor volume: 
1. NĂSTASE, I., Gabriel, „Termodinamica sistemelor ergodice 

energoinformaţionale” Editura RAPANA1, Bucureşti, 1998 
2. NĂSTASE, I., Gabriel, „Fenomene energoinformaţionale – comportamentul 

straniu al sistemelor biotice şi abiotice în interacţiunile ireversibile cu mediul 
înconjurător”, Editura RAPANA, Bucureşti, 1999 

3. NĂSTASE, I., Gabriel, „Rolul interactiv al informaţiei între factorii fl uizi 
(apă, aer) şi cei ai mediului înconjurător”2, Editura RAPANA, Bucureşti, 2001  

4. MĂRUŢĂ, Alexandru, NĂSTASE, I., Gabriel, „Biosinergetica” (ediţia a 
I-a), Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea, 2002

5. MĂRUŢĂ, Alexandru, NĂSTASE, I., Gabriel, „Biosinergetica”3 (ediţia a 
II-a), Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea, 2005.
1  Din anul 2001, editura „RAPANA” şi-a schimbat denumirea în editura „ION BASGAN”.
2  În anul 2003, a fost propusă pentru premiul Academiei Române. Referatul asupra cărţii l-a întocmit prof.univ.dr. 
Ovidiu IANCULESCU, director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ingineria Mediului 
Bucureşti (INCDIM). Această lucrare reprezintă teza de doctorat a conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase. Caracterul 
interdisciplinar al conţinutului tezei, în care interferează domenii ale ştiinţelor inginereşti, cu domenii ale ştiinţelor 
biologice şi ecologice, au făcut necesară îndrumarea ştiinţifică în cotutelă la două universităţi, respectiv, catedre 
reprezentative cu specific corespunzător problematicii abordate. Întocmită şi susţinută într-o primă fază la Univer-
sitatea Tehnică de Construcţii, Facultatea de Hidrotehnică, Catedra de Hidraulică şi Protecţia Mediului, lucrarea 
a fost definitivată după un stagiu efectuat în cotutelă la Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe, 
Catedra de Biologie Animală şi Ecologie sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici prof. univ. dr. ing. Alexandru 
Măruţă (UTCB), respectiv prof. univ. dr. biolog Stoica Godeanu (Univ. “Ovidius” din Constanţa). Conf. univ. dr. 
Gabriel I. Năstase preciza: „Pentru mine este un prilej deosebit pentru a evidenţia rolul pe care şcoala, Facultatea 
de Utilaj Tehnologic a Universităţii Tehnice de Construcţii  Bucureşti, l-au avut în pregătirea mea universitară şi mi-
au permis, prin studiile de factură interdisciplinară, să stabilesc legăturile esenţiale între diverse componente ale 
factorilor de mediu. Port o recunoştinţă aparte cadrelor didactice, care pe parcursul acestei pregătiri, mi-au trans-
mis cunoştinţele necesare, de la cele ale pregătirii fizico-matematice de bază şi până la cele de strictă specialitate. 
O menţiune specială o acord titularilor următoarelor discipline: prof. univ. dr. ing. Alexandru Măruţă (mecanica 
fluidelor), prof. univ. dr. ing. Petre Pătruţ (acţionări hidropneumatice) şi prof. univ. dr. ing. Nicolae P. Leonăchescu 
(termotehnică), care mi-au format profilul profesional, m-au instruit şi au contribuit cu îndrumări notabile pe par-
cursul elaborării tezei de doctorat. Menţionez de asemenea, sprijinul acordat de cercetătorii din cadrul „Institutului 
de Ecologie Aplicată” coordonat de prof. univ. dr. Stoica Godeanu şi conf. univ. dr. Mărioara Godeanu, cu ajutorul 
cărora am reuşit să extind şi să fundamentez aspectele energoinformaţionale şi să le integrez în factorii de mediu, 
punând bazele unei noi dicipline, biosinergetica. Aduc, în egală măsură mulţumiri, pentru solicitudine, conducerii 
celor două universităţi, precum şi celor două facultăţi, care mi-au susţinut activitatea în perioada stagiului de doc-
torat.”
3  A fost editată cu ocazia aniversării a 15 ani de la începerea studiului sistematic al sinergeticii în România.
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6. NĂSTASE, I., Gabriel, Interactivitatea informaţiei între factorii biotici şi 

abiotici ai mediului înconjurător, Editura AGIR, Bucureşti, 2009

Aplicaţiile în domeniul biosinergeticii sunt numeroase şi sunt realizate în 
diverse centre de cercetare din lume, inclusiv în cele cu profi l militar.

Majoritatea experţilor internaţionali susţin că liderii mondiali de top în domeniul 
biosinergeticii4 sunt centrele de cercetare şi producţie din Federaţia Rusă.

Autorii lucrării sunt şi inventatori, cu brevete de invenţie şi propuneri de 
brevete de invenţie în domeniul biosinergeticii. Unele dintre ele au fost apreciate şi 
premiate la diferite saloane de invenţii interne şi internaţionale.

*

În prefaţa sui generis a lucrării,  prof. univ. dr. Alexandru MĂRUŢĂ a prezentat 
următoarele argumente care au stat la baza realizării acestei lucrări:

1. Să dăm cezarului ce-i al cezarului

Conform comunicatelor de presă, la data de 31 ianuarie 20025, preşedintelui ţării, 
Ion Iliescu, i s-a conferit înalta distincţie de Doctor Honoris Cauza al Universităţii 
Tehnice de Construcţii din Bucureşti, pentru contribuţii deosebite în hidrotehnică şi 
hidroenergetică, contribuţii refl ectate în principal de politica inteligentă în domeniul 
gospodăririi apelor în România avute în scurta perioadă, de numai câţiva ani, cât a 
fost preşedinte al Consiliului Naţional al Apelor (1979-1985 n.n.). Însă, înainte de 
aceasta, aş sublinia contribuţia deosebită pe care Ion Iliescu a avut-o în rezolvarea 
crizei de apă în judeţul Iaşi – judeţ recunoscut prin lipsa acuta a resurselor de apă – pe 
vremea când a “guvernat” acest judeţ, criză soluţionată prin plombarea cu baraje de 
retenţie a spaţiilor intercolinare, realizând astfel rezerve de apă din ploi şi zăpezi pentru 
perioadele secetoase ale anului, dar şi zone de agrement pentru locuitorii zonei, făcând 
din judeţ o adevărată grădină.

O altă remarcabilă realizare a sa, necunoscută sau nu îndeajuns cunoscută, 
a fost şi aceea de promovare la nivel naţional a studiului sinergeticii, în a doua 
jumătate a anilor ’80, pe când coordona activitatea din Editura Tehnică. Cum a 
reuşit aceasta, vom arăta în unul din exemplele privind aplicaţiile sinergeticii. Până 
atunci:

4  Alţi autori cu preocupări în domeniu, utilizează diferite denumiri biogeofizica, energoinformaţional ş.a. La începutul 
preocupărilor noastre privind studiul comportamentului straniu al sistemelor am utilizat mai multe denumiri inclusiv pe cea 
de fenomene energoinformaţionale.
5  La acea dată, autorul acestei lucrări conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase era Director General în cadrul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării – Departament Cercetare / Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică.
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2. O scrisoare:

La data de 25 aprilie 1979, cu numărul de înregistrare 51706, depusesem 
la registratura CC al PCR o scrisoare adresată preşedintelui ţării de la acea dată, 
semnalând defi cienţele în activităţile de gospodărire a apelor şi arătând textual 
că: „Nu suntem pregătiţi pentru a înfrunta o secetă generalizată de durată, 
previzibilă pentru viitorul apropiat (ale cărei consecinţe economice vor întrece 
de câteva ori pe cele provocate de calamităţile din anii trecuţi)”.

3. O întrebare:

A avut această scrisoare un rol în promovarea studiului sinergeticii în 
România şi dacă da, care a fost acel rol? Mai mult, a avut această scrisoare vreun rol 
în reuşita soluţiei civile a momentului 22 decembrie 1989, moment care a marcat 
începutul unor noi orientări în destinul României?

4. Şi o (re)întâlnire…la drum de seară

Este vorba de întâlnirea (întâmplătoare ?!) dintre autorii prezentei lucrări, după 
15 ani, în cuşeta unui vagon de dormit, mergând pe căi şi cu scopuri diferite la aceeaşi 
manifestare ştiinţifi că care s-a desfăşurat la Arad în toamna anului 1995. A avut 
această reîntâlnire vreun rol în dezvoltarea bazelor teoretice ale sinergeticii?

*

Prin cele menţionate anterior cred că am aruncat mănuşa, anunţând o abordare 
sui generis a sinergeticii şi, implicit, a (bio)componentei sale, care face obiectul 
lucrării de faţă. Este o încercare:

- de a contribui la scoaterea sinergeticii din tiparele imprimate de concepţia 
predominant…laseriană în aproape tot ce s-a scris în domeniu de la Haken încoace, 
într-un cuvânt, de a lărgi sfera şi metodele de abordare a acestei ştiinţe de sinteză;

- de a reduce la minim abordarea fi zico-matematică a problematicii (care-şi are 
rostul printre teoreticieni, dar care frânează abordarea ei aplicativă în multe domenii 
de activitate), limitând-o în mod esenţial la aspectele legate de analogii, altfel decât 
Haken, care le (re)descoperă;

- de a pune în evidenţă rolul analizelor sinergetice în obţinerea unor concluzii 
corecte cu caracter de sinteză, în special în domeniile legate de activităţile din sfera 
umanistă (sociopolitică, culturală, psihologică) a preocupărilor actuale;

- de a evita, pe cât posibil, limbajul ultrasofi sticat în prezentarea problematicii, 
făcând conţinutul lucrării cât mai pe înţelesul unui mare număr de cititori, dornici să 
se documenteze în domeniu.
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Desigur, ca orice început, conţinutul prezentei lucrări poate avea lacune, de 

fond sau de sistematizare. De aici pot să se ivească şi critici, ele însele putând fi  mai 
mult sau mai puţin întemeiate. Trebuie avut în vedere faptul că sinergetica, la fel 
ca orice altă ştiinţă, nu a apărut pe loc gol. Nimeni nu spune “Hai să creăm o nouă 
ştiinţă şi să o numim în cutare fel”. Apariţia unei ştiinţe presupune un lung proces 
de acumulare a cunoştinţelor într-un domeniu sau altul de activitate, la un moment 
dat fi ind posibil, dintr-o multitudine de informaţii cu caracter mai mult sau mai puţin 
dispersat, să poată fi  structurată ştiinţa respectivă şi componentele ei (de la defi niţie 
la principii şi metode). Dar, odată declarată ca atare, conţinutul ei se perfecţionează, 
pe baza a noi elemente generate de evoluţia umanităţii, preluând de la predecesori 
informaţiile respective, pe care le dezvoltăm sau uneori le combatem. Dar, avem 
ce combate. Indiferent de situaţie, rămâne valabilă expresia lui Newton: “Privim 
de pe umerii de uriaşi ai înaintaşilor noştri”. În aceasta constă, dealtfel, diferenţa 
esenţială dintre componenţii speciei umane în raport cu indivizii celorlalte specii, 
aceea că nu se bazează numai pe informaţia genetică. Specia umană este singura în 
care experienţa proprie câştigată de fi ecare individ în timpul vieţii este preluată într-
un fel sau altul de către urmaşi şi nu pierdută odată cu dispariţia lui.

Fără a intra în amănunte în legătură cu urmările celor menţionate la pct. 4, care 
vor fi  expuse în cadrul primei părţi a lucrării, o menţiune o consider aici necesară 
cu privire la fostul meu student (absolvent al Universităţii Tehnice de Construcţii, 
Facultatea de Utilaj Tehnologic) şi apoi doctorand, coautorul lucrării, conf. univ. 
dr. Gabriel I. Năstase. Persoană cu activităţi deja cunoscute în publicistică, autor 
a mai multor volume cu subiecte din cele mai variate, de la beletristică la abordări 
ştiinţifi ce, fi zico-matematice, acesta se remarcă printr-o teză de doctorat cu un 
titlu incitant: Rolul interactiv al informaţiei între factorii fl uizi (aer, apă) şi cei 
biologici ai mediului înconjurător. Titlul ascunde practic în totalitate conţinutul 
dominant al tezei. Cu toată prudenţa în redactarea lui (acesta analiza şi aspecte cu 
caracter aşa-zis paranormal6), conţinutul tezei n-a putut scăpa de contestarea unor 
persoane afl ate pe diferite trepte ale deciziei, oponenţi la noutăţi în  gândire. Motivul 
prin care încercau să respingă teza se lega de argumentarea comodă, în sensul că 
ea conţinea şi elemente de biologie, pentru care nici doctorandul nu are pregătirea 
universitară necesară şi nici conducătorul ştiinţifi c nu are calitatea de a coordona o 
asemenea teză.

Ei păreau a spune, de la înălţimea nivelului lor de gândire: “Ne sutor ultra 
crepidam” (Ciubotarule, nu te ridica deasupra ciubotei – adică a gândirii inginereşti 
n.n. – că nu te pricepi). Ce crezi dumneata că ceea ce ai putea publica eventual într-o 
editură oarecare poţi prezenta într-o teză de doctorat?”. O cotutelă, prin amabilitatea 
colegului prof. univ. dr. biolog Stoica Godeanu şi cu înţelegerea conducerii 

6  Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase, a evitat această denumire, folosind o alta, comportamentul straniu al sisteme-
lor.
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Universităţii “Ovidius” din Constanţa, a făcut posibilă înlăturarea acestei obiecţii. 
Şi iată că ciubotarul s-a ridicat şi a reuşit, în ciuda oponenţelor care au întârziat cu 
câţiva ani susţinerea ei, să expună ideile sale, ca o prioritate la nivel naţional într-o 
teză de doctorat, cu certe nuanţe în dezvoltarea sinergeticii.

*

Conţinutul lucrării are ca surse prelucrări şi sinteze ale studiilor autorilor 
publicate anterior şi câteva lucrări de interes notabil. Din materialul bibliografi c 
vast folosit la studiile anterioare şi/sau în text, vom cita numai pe cel al căror 
autori reprezintă nume de referinţă pentru conţinutul lucrării. Ne face plăcere ca 
printre aceştia să regăsim foşti colegi de catedră la Facultatea de Ştiinţe Cognitive 
şi Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti, în ordinea titlurilor, pregătirii 
profesionale şi alfabetică: acad. dr. Constantin Bălăceanu Stolnici, acad. Şt. Medicale 
dr. Victor Săhleanu (†), părintele Constantin Galeriu (†), profesorii universitari 
Nicolae S. Dumitru, Marioara Godeanu, Stoica Godeanu, Ion Mânzat, conf. univ. 
dr. chim. Dan Seracu (†), dr. ing. Florin Munteanu, dr. ing. Alexandru Pap, dr. mat. 
Irina Predeanu, dr. Alexander Fries Tersch (Viena), ing. Marius Arghirescu, ing. 
Gheorghe Cristescu, ing. Felicia Munteanu, ing. Leontina Studineanu, psih. Veronica 
Bârlădeanu. Printre colaboratorii noştri s-au afl at şi absolvenţi ai facultăţii, respectiv 
absolvenţi ai cursurilor de iniţiere profesională organizate în cadrul Centrului de 
Cercetări Biogeofi zice al facultăţii, ale căror contribuţii vor fi  menţionate în cadrul 
lucrării.

Un index cu numele persoanelor citate în text şi câteva anexe le considerăm 
utile pentru înţelegerea deplină a lucrării.

*

Studiul aplicativ al sinergeticii în domeniul bio este extrem de vast şi nu poate 
fi  inclus într-un singur volum, oricum, nu de un colectiv de autori atât de restrâns şi 
de aceeaşi formaţie profesională. Poate, tocmai datorită vastităţii sale, se explică şi 
faptul că, după cunoştinţa noastră, o asemenea lucrare nu s-a scris până acum undeva 
în lume. De aceea avem în vedere şi un al doilea volum (poate şi un al treilea), în 
coordonarea autorilor, în care personalităţi din diferite domenii ale ştiinţei şi culturii 
să-şi poată aduce în capitole distincte contribuţia.

*
Autorii prezentului „Tratat de biosinergetică” evidenţiază rolul sinergeticii 

ca ştiinţă de sinteză, care a stat la baza realizării unei noi ştiinţe, biosinergetica, 
cea care fundamentează o nouă abordare a vieţii, a comportamentului straniu al 
sistemelor.
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 Defi niţie, obiect, metode

Declarată ca ştiinţă în anii ’70 de către fi zicianul german Herman Haken, 
profesor la Universitatea din Stuttgart în anul 1978, sinergetica (după unii de la 
grecescul sinergasia – “cooperare, colaborare”, după alţii de la sin – „împreună cu” 
şi ergon – „acţiune”), sinergetica este ştiinţa autoorganizării sau autostructurării 
sistemelor, independent de natura lor (fi zice, chimice, biologice, sociale), pe baza 
conlucrării, a cooperării organice a componentelor sau subsistemelor constitutive. 
Această cooperare produce la nivel macroscopic noi structuri spaţiale, temporale 
sau funcţionale, cu efecte spectaculoase pe planul efi cienţei sistemelor respective 
(Ion Iliescu, 1987).

Obiectul sinergeticii îl constituie deci autoorganizarea şi autostructurarea 
elementelor componente ale unui sistem, independent de natura lui, sistem deschis 
care schimbă cu exteriorul masă şi energie, acţiunile comune ale componentelor sale 
fi ind îndreptate spre atingerea unui scop, conferind astfel acestei ştiinţe caracter de 
universalitate.

Obiectul sinergeticii se extinde la fenomene specifi ce practic tuturor 
ştiinţelor, defi nind o multitudine de sisteme sinergetice, deterministe sau stochastice, 
apărând (nelimitativ) în domeniul fi zicii, mecanicii, chimiei, biochimiei, evoluţiei 
prebiologice, biologiei, medicinii, fi ziologiei, sociologiei, psihologiei, economiei, 
politicii, istoriei etc.

Apariţia sinergeticii a avut şi mulţi contestatari, care au arătat că 
autoorganizarea este studiată şi în alte ştiinţe, ceea ce este adevărat. Dar, ceea 
ce o deosebeşte de celelalte ştiinţe este tocmai faptul că sinergetica este singura 
ştiinţă în care autoorganizarea constituie singurul său obiect de studiu. La această 
concluzie ajunsese Adelina Georgescu în (1987) după ce, în aceeaşi lucrare arată că: 
„În incertitudinea inerentă oricărui început, sinergetica încă îşi caută obiectul”. În 
replică, profesorul universitar Ion Mânzat, în admirabila sa lucrare „PSIHOLOGIA 
SINERGETICĂ” (1999), prin care efectiv scoate sinergetica din tiparele ei “clasice”, 
îşi propune să aproximeze obiectul sinergeticii, arătând că, în modul cel mai general, 
aceasta abordează ca problematică:

- „autoorganizarea” (prin cooperarea sincronă a elementelor);
- „comportarea” sistemelor afl ate “departe de echilibru”;
- „tranzițiile de fază” spectaculoase ale sistemului (prin depăşirea unui prag 

critic);
- „apariţia ordinii în haos”;
- „problema haocităţii – generatoare de ordine etc.”;
iar cu privire la metode, Ion Mânzat sintetizează: 
„a) principala metodă constă în corelarea unor rezultate disparate, din cele 

mai diverse şi depărtate domenii. Sinergetica promovează o atitudine de sinteză în 
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ştiinţă şi în cunoaştere, în general, şi se dezvoltă ca un domeniu de sinteză. Această 
atitudine a apărut ca o reacţie la tendinţa de supraspecializare şi fărâmiţare a ştiinţei 
şi la informaţia supraîncărcată cu un număr imens de detalii, care adesea ascund 
esenţa. Noua orientare apare într-un moment propice, în care se simte acut nevoia 
unei sinteze creatoare a culturii umane. Sinergetica s-a răspândit fulgerător, la ea 
aderând marea majoritate a oamenilor de ştiinţă, nemulţumiţi de specializările din 
ce în ce mai adânci şi de însingurarea lor în cadrul unor domenii foarte înguste. 
Savanţii au obosit să tot analizeze detaliile, învăţaţi să privească de aproape “cu 
nasul în brazdă”; ei vor să vadă arii tot mai intime privind panoramic din helicopter. 
Analiza presupune sinteza şi invers.

b) analogia, metodă ce cercetare a sinergeticii, deopotrivă şi a ciberneticii, 
ne permite să vorbim de undele spiralate în cele mai diferite medii: inimă, retină, 
epidemii, galaxii etc. Sinergetica se aplică nu numai în diverse ştiinţe, în tehnică sau 
medicină, dar şi în sport.

c) fi ind acceptată ca metaştiinţă, sinergetica îşi dezvoltă mai curând o 
metodologie decât un corp de metode, întrucât principiile ei fundamentale sunt 
transferabile în cele mai diverse domenii.

d) autoorganizarea optimă pe care o realizează sistemul sinergetic generează, 
în mod paradoxal, un “haos determinat”, amplifi cându-se astfel valoarea resurselor 
de creativitate a componentelor. Autoorganizarea optimă şi cooperarea optimizată 
(sincronă şi concentrată) conduce sistemul sinergetic în situaţia de a deveni un 
sistem de sisteme”.

În legătură cu metoda de la pct. c), Ion Mânzat desprinde patru principii:
„1. principiul cauzalităţii neliniare (de tip cuantic);
2. principiul interacţiunii (având ca efect cooperarea sincronă);
3. principiul sinergiei efi ciente: efi cienţa constă nu atât într-o creştere 

cantitativă (a numărului de componente), cât mai ales dintr-o creştere calitativă, 
prin promovarea unor mecanisme combinatorii, dinamice şi rapide;

4. principiul de dominare care “intervine după ce am separat printr-o serie 
de transformări şi succesive evaluări variabilele sistemului în variabile dominante 
şi variabile dominate (cele dominate vor fi  eliminate ca neesenţiale); astfel, acest 
principiu aduce simplifi carea necesară şi ne permite a ne concentra asupra aspectelor 
cu adevărat esenţiale în înţelegerea şi perfecţionarea sistemului”.

La acestea ne permitem să mai adăugăm două:
5. principiul sincronicităţii, subliniat şi exemplifi cat de Ion Mânzat (1999);
6. principiul minimului, a cărui necesitate a apărut din analiza sinergetică a 

unor evenimente cu caracter relativ recent (principiu pe care-l vom descrie cu ocazia 
exemplifi cărilor respective)7.

Asupra oportunităţii introducerii acestor principii, pe care le considerăm 
necesare pentru înţelegerea cât mai completă a posibilităţilor de aplicabilitate a 
7  Principiul minimului şi sincronicităţii, semnalate (Alex. Măruţă, Mihaela Predescu, Viorica Ungureanu, 2002).
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sinergeticii, ne vom referi pe parcursul expunerii.
Dintre metode noi apreciem ca foarte importantă analogia, întrucât ea ajută la 

construcţia sintezelor în marea majoritate a cazurilor şi simplifi că la maxim înţelegerea 
esenţei sinergeticii prin intermediul aparatului fi zico-matematic. Aceasta, întrucât, 
încercând să o fundamenteze, H. Haken (ca şi unii din adepţii săi) îi dă acestei ştiinţe 
un caracter supermatematizat, folosirea bazelor sale teoretice fi ind greu accesibilă în 
numeroase domenii de activitate (în special umaniste), ideile ce se desprind din studiul 
său fi ind difi cil de urmărit de mulţi din cei ce vor să o abordeze. Metoda va fi  expusă 
pe larg în cadrul părţii a III-a a lucrării.

 Scurtă privire istorică

Prof.univ.dr. Alex. Măruţă (1993) într-una dintre lucrările sale arată că ideile 
sinergeticii se regăsesc încă din antichitate, în vechiul taoism, refl ectate apoi în 
holismul lui Jan Cristopher Smuts (1914), curent de mare acoperire fenomenologică, 
care consideră natura ca un întreg şi care încearcă şi o defi niţie a noţiunii de 
câmp ca ceva imaterial şi omniprezent. În aceeaşi perioadă (1918-1922), George 
Constantinescu pune bazele teoretice ale sistemelor analoage, prin care reuşeşte 
să demonstreze (teoretic, apoi într-o gamă largă de aplicaţii tehnice) propagarea 
energiilor vibratorii prin medii gazoase, lichide şi solide, folosind în teoriile sale 
analogia electro-stereo-hidraulică, într-o concepţie teoretică mai mult intuitivă. Ea 
a fost adusă la nivel teoretic corespunzător în două lucrări (D. Cioc în 1960 şi Alex. 
Măruţă în 1963, ambele premiate cu Premiul “Aurel Vlaicu” al Academiei Române 
pe anul 1963), în care autorii puneau în evidenţă universalitatea câmpurilor energetice 
şi a sistemelor analoage. Descoperirea făcută de către H. Haken (a universalităţii 
sistemelor analoage), pe care o considera uimitoare, era deci cu mult înainte… 
descoperită. Completări cu caracter de generalitate au fost făcute apoi gradat de Alex. 
Măruţă (1973), în anul următor de Alex. Măruţă şi G. I. Năstase (1998 şi apoi în 
2001). Oricum, în momentul declarării sinergeticii ca ştiinţă sub această denumire, 
celelalte ştiinţe de sinteză ale secolului trecut (psihologia consonantistă a lui Ştefan 
Odobleja, cu “moştenitoarea” sa cibernetica, informatica, teoria sistemelor …) erau 
deja bine cunoscute şi în stadiu operaţional. De asemenea, ecologia pune în evidenţă 
în modul cel mai profund interrelaţiile dintre elementele componente ale unui 
ecosistem, arătând prin extindere că TOATE SUNT LEGATE DE TOATE.

 
 Haosul, autoorganizarea şi logica în concepţia sinergetică

Specialist în teoria laserelor, H. Haken pleacă iniţial de la demonstraţia 
fenomenului de autoorganizare a unui sistem laser cu gaz, în care, în pragul de 
trecere de la regim de lampă (a mişcării haotice a atomilor excitaţi de câmpul 
electromagnetic) la cel de laser (în care mişcarea atomilor se ordonează), se produce 
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un salt în creşterea efi cienţei sistemului, deci de la o stare haotică de echilibru se trece 
spre o nouă calitate (din haos spre ordine), cu o efi cienţă superioară. Alte exemplifi cări 
sunt date din fi zică (descrierea fenomenelor legate de fi erberea lichidelor, de topirea 
metalelor), puncte critice care reprezintă trecerea bruscă de la o stare la alta depăşind 
teza hegeliană reductibilă la simplul efect al luptei contrariilor. Se mai dau apoi 
exemple din natură, pe care le vom analiza la capitolul următor.

Cuvinte ca sinergie, anergie, antagonism erau rulate în literatura de specialitate 
mult înainte de declararea sinergeticii ca ştiinţă, în special când se refereau la efecte 
(efect sinergic: accentuarea efectului a două componente ale unui sistem, cu o pondere 
superioară efectelor cumulate ale fi ecăruia acţionând separat; efect antagonic: 
efectul mai redus a două componente ale unui sistem în acţiune simultană, decât al 
oricăruia dintre ele în acţiune individuală; efect anergic: efect al componentului unui 
sistem, neinfl uenţat de prezenţa altor componente ale acestuia). Ori, atât sinergia, 
cât şi antagonismul, prezente într-un proces sinergetic, arată că efectele unui proces 
pot fi  superioare, respectiv, inferioare unei simple adunări, abătându-se deci de la 
logica clasică, adeptă a efectului cumulat al unei simple adunări. Aceasta presupune 
conturarea unei logici sinergetice. Dar, cu privire la aceasta, Ion Mânzat observă:

„Mulţi logicieni, apărători ai stilului neclasic de gândire au încercat să 
construiască diverse modele logice, înrudite cu logica sinergetică, care a rămas 
încă un deziderat (nu am descoperit până acum un tratat sau un manual de logică 
sinergetică, ci doar presupuneri sporadice în diverse studii)”.

Am insistat cu analiza asupra celor două principii pe care le-am propus: 
principiul sincronicităţii şi principiul minimului, principii de importanţă majoră în 
explicarea unor fenomene cu caracter sinergetic.

 Principiul sincronicităţii

În anul 1999, Constantin Bălăceanu Stolnici semnalează „efortul pe care 
Jung şi Pauli (ambii laureaţi ai premiului Nobel) l-au făcut pentru a defi ni unele 
coincidenţe care nu sunt întâmplătoare, deşi relaţia cauzală dintre evenimentele 
sincrone nu poate fi  stabilită. În felul acesta au creat principiul sincronicităţii folosit 
nu numai în istoria culturii şi în psihologia abisală, ci şi în fi zica subatomică”.

În acelaşi an, Ion Mânzat vine cu date mai complete asupra acestui principiu, cu 
exemplifi cări legate de numele celor doi autori menţionaţi anterior. „Psihologul Carl 
Gustav Jung (1987) şi fi zicianul cuantist Wolfgang Pauli (premiat cu Nobel în 1945) 
au postulat principiul sincronicităţii (1951) ca principiu de înlănţuire a-cauzală 
a unor evenimente printr-o coincidenţă semnifi cativă.. Acest principiu nu uzurpă 
cauzalitatea, o complineşte doar când singură nu poate da socoteală de reziduurile 
experienţei: se constată, în anumite împrejurări, o coincidenţă semnifi cativă între 
evenimentele interne, subiective şi evenimente externe, obiective”.

Legat de aceasta, vom invoca două exemple:
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a. Pauli era atât de bun teoretician, încât în laboratoarele pe care le vizita se 
defectau aparatele. Odată chiar, în laboratorul lui J. Frank din Göttingen, s-a defectat 
un aparat complicat, fără nici o cauză aparentă, ulterior afl ându-se că în acel moment 
se oprise în gara localităţii un tren în care se afl a Pauli în drum spre Copenhaga.

b. Dintre multiplele cazuri pe care le colectează Jung, este relatat unul care 
marchează o triplă coincidenţă. Jung povesteşte despre un anume Deschamps din 
Orleans, care, copil fi ind, primeşte o bucată de budincă de prune din partea unui domn, 
pe numele său Fortgibu. După zece ani, intrând într-un restaurant, solicită o bucată 
dintr-o budincă de prune pe care o văzuse acolo. A fost refuzat, spunându-i-se că acea 
budincă fusese deja comandată de Fortgibu. Mult mai târziu, fi ind la o petrecere la 
care s-a servit budincă de prune, Deschamps s-a gândit că acolo lipseşte Fortgibu. 
În acel moment se deschise uşa şi apare Fortgibu, care, căutând o adresă, nimerise 
acolo din greşeală.

După aceste două exemple, profesorul univ. Ion Mânzat continuă:
„În eseul The Spirit of Psyhology (New York, 1954) Jung defi nea sincronicitatea 

ca pe o relativitate a spaţiului şi timpului condiţionate psihic. În lumea psihicului 
conceptele aplicate lumii fi zice (spaţiu, timp, cauzalitate) capătă noi semnifi caţii. 
Jung şi Pauli demonstrează că spaţiul, timpul şi cauzalitatea – triada fi zicii clasice – 
trebuie să fi e completate cu sincronicitatea şi astfel devine o tetradă, un quarternio 
care face posibilă o apreciere mai bună a întregului. Coincidenţele sincronicităţii 
sunt hazarduri pe care psihologia nu trebuie să le ignore. Nu numai regularităţile 
şi repetiţiile statistice trebuie considerate, ci şi accidentele care pot fi  semnifi cante. 
Dincolo de universul vizibil, accesibil cunoaşterii raţionale, Jung postulează un 
continuum nespaţial şi netemporal – universul inconştientului – unde sunt abolite, 
atât opoziţia dintre lume şi psyché, cât şi caracterul liniar, mecanic constrângător al 
timpului, spaţiului şi cauzalităţii. Este foarte posibil, după Jung, ca substanţa şi psyché 
să fi e două aspecte ale uneia şi aceleaşi realităţi – unus mundus (la romani mundus 
constituie punctul de întâlnire dintre tărâmurile inferioare şi lumea pământeană). El 
se referă la „natura psihoidă a universului” sau la „psihismul obiectiv”. Conceptul 
de psihoid, un gen de tertium comparationis, ar constitui terenul de joncţiune între 
psyché donatoare de sens şi lumea externă, fi zică şi socială”.

 Principiul minimului

Acest principiu a fost semnalat pentru prima oară de Alex. Măruţă şi Mihaela 
Predescu (2002) drept principiu esenţial al sinergeticii. Pentru ca un sistem sinergetic 
să funcţioneze (să dea rezultate), trebuie ca toate elementele sale componente să 
fi e bine coordonate. O lipsă de coordonare, funcţionarea defectuoasă a unuia 
din elementele sale componente poate duce la nereuşită. Reciproca, distrugerea 
sau perturbarea funcţională a unei componente esenţiale a sistemului sinergetic 
considerat, poate provoca dezorganizarea lui şi reîntoarcerea la haos sau, după caz, 
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îndreptarea manifestărilor acestuia către o altă direcţie.
Principiul minimului, sub această denumire, a fost elaborat încă în secolul 

19 de agrochimistul german Justus von Lieblig (1803-1873). El a fost preluat de 
către alţi cercetători, de exemplu, Wolfgang Medes, creatorul sistemului EKS 
(Energokibernetisches System). Elaborarea lui este deci mult mai veche decât 
sinergetica, pe care aceasta nu-l scoate îndeajuns în evidenţă. De aceea s-a considerat 
util ca el să fi e introdus distinct în printre principiile metodologice ale sinergeticii.

Infl uenţa notabilă pe care acest principiu îl are în domeniul viului, îl recomandă 
pentru analiză detaliată. Acest sistem prezintă o metodă de depistare a cauzei 
defi cienţelor în mersul unei activităţi, cu precădere în management (uneori prin 
aplicarea acestui principiu în organizarea unei activităţi, poate apărea, ca element de 
frână, chiar conducătorul activităţii respective).

 Asupra determinismului sinergetic

Autorii Alex. Măruţă şi Mihaela Predescu precizează că fi nalizarea unui 
proces sinergetic este întotdeauna de natură deterministă şi este exprimată printr-un 
rezultat obiectiv, de natură funcţională sau spaţială. În funcţie de cazul studiat, pot fi  
evidenţiate şi aspecte temporale (sincronicitatea temporală).

La modul general, se poate pleca de la unul din conceptele fi losofi ce ale 
termenului întâmplare, care poate fi  defi nită astfel: Întâlnirea în acelaşi loc şi în acelaşi 
moment a două fenomene bine determinate, ceea ce este în esenţă corect. Dincolo de 
conceptele lui Pauli şi Jung (care restrâng ideea de cauzalitate a întâmplării numai la 
unele situaţii), modul de abordare al sinergeticii pune însă în evidenţă faptul că nimic 
nu este întâmplător, rezultatul unei acţiuni, indiferent de natura ei, având totdeauna o 
fi nalizare obiectivă, bine determinată. Din structura unui sistem sinergetic fac parte 
şi antecedentele care, parţial sau în totalitate, pot fi  de natură stochastică (în noţiunea 
de stochastic înţelegem şi fenomene aparent întâmplătoare, care pot fi  considerate 
ca elemente componente ale sistemului sinergetic analizat (Alex. Măruţă, Mihaela 
Predescu, 2002).

 Conexiuni

Vom observa că, de fapt, în defi niţia fi losofi că a întâmplării defi nită mai 
sus, schimbând termenul de fenomen cu acela de sistem sinergetic, sincronicitatea 
formulată de Pauli şi Jung nu este altceva decât intersecţia temporală şi spaţială a 
două sisteme sinergetice bine determinate. Îi vom da acestei intersecţii denumirea de 
conexiune. Ea are o componentă internă din punct de vedere al sistemului sinergetic 
afl at în studiu şi o componentă externă introdusă de sistemul sinergetic cu care cel 
studiat vine în contact. În funcţie de cazul considerat, cele două componente pot avea 
funcţiuni de natură subiectivă (de regulă cel căruia i se atribuie componenta internă) 
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sau obiectivă.
Deosebim trei tipuri distincte de conexiuni:
a. Conexiunea simplă (CS), care nu modifi că traseul sistemului sinergetic (SI) 

afl at în studiu (de exemplu situaţia în care o persoană afl ată pe traseul său sinergetic 
SI face cunoştinţă cu o alta afl ată pe traseul său sinergetic (SII) fără ca acest eveniment 
să aibă vreo infl uenţă asupra desfăşurării în continuare a sistemului SI.

b. Conexiunea complexă de ordinul 1 (CC1) conexiune care, fără să schimbe 
traseul temporal al sistemului SI, introduce elemente noi în structura acestuia (de 
exemplu obţinerea unor informaţii ale căror efecte se concretizează în lărgirea sferei 
de competenţe ale persoanei afl ată pe traseul SI.

c. Conexiunea complexă de ordinul 2 (CC2) asimilabilă noţiunii de salt, care 
introduce modifi cări structurale în traseul sistemului SI, astfel încât acesta îşi modifi că 
direcţia de manifestare în timp (de exemplu schimbarea domeniului de activitate al 

persoanei pe un traseu '
IS , schimbare favorizată de situaţii obiective ale conexiunii, 

survenită din proprie decizie sau din alte cauze).
După o idee preluată (G. I. Năstase, 2001), o conexiune Ci afl ată la 

momentul i pe traseul sistemului SI, cauzată de intersecţia sa cu un sistem sinergetic 
SII, poate fi  reprezentată la modul general într-o schemă conform fi gurii nr. 1.

Este de observat că un sistem sinergetic S, între doi timpi i şi n, este descris de 
o sumă de conexiuni simple şi complexe, de forma:

   n
i2I

n

i
CCCCCSCniS       
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Figura nr. 1. Schema conexiunii la momentul i între două sisteme 
Sinergetice SI şi SII

SI – sistemul studiat; SII – sistemul cu care sistemul SI se intersectează la 
momentul i; CSI,II (i) – conexiune simplă; CC1, I, II (i) – conexiune complexă de ordinul 
1, care nu schimbă traseul sistemului SI; CC2, I (i) – conexiune complexă de ordinul 2, 
care introduce un SALT, modifi când traseul sistemului SI pe o direcţie '

IS

Dar cele două sisteme SI şi SII se pot reîntâlni, în evoluţia lor, la 
un moment n > i. În acest caz între cele două sisteme se stabileşte o buclă, reîntâlnirea 
putând avea sau nu consecinţe asupra sistemului SI. Fără să ne ocupăm de evoluţia 
lui SII pe traseul temporal i – n bucla ar arăta aşa cum este reprezentată în fi gura nr. 
2. În funcţie de evenimentele pe care sistemul SI le-a parcurs, după reîntâlnirea la 

momentul n, direcţia sa va parcurge sau nu un traseu '
IS .



289UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014

FIgura nr. 2. Buclă, constând în reîntâlnirea dintre sistemele SI şi SII la 
momentul n după ce s-a produs o intersecţie anterioară în momentul i

NOTE DE LECTURĂ



UNIVERS STRATEGIC - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 4(20)/2014290

Unele precizări

Cele expuse anterior evidenţiază:
a. Sinergetica foloseşte nu numai construcţiei unor sisteme sinergetice noi, ci 

şi explicării unor evenimente deja consumate, nu numai din natură, ci şi din practicile 
umane;

b. principiul sincronicităţii are (alături de principiul minimului) un rol esenţial 
în realizarea corectă a mersului unor evenimente, putând duce la reconsiderări şi la 
obţinerea unor sinteze corecte ale acestora;

c. şi de ce nu, există posibilitatea de a structura pe această cale o logică 
sinergetică.

 Şi acum, un şir de exemple

Plecând de la exemplele date, mergând pe linia deja trasată de Jung, aceea 
de a colecta evenimente şi observaţii care confi rmă principiul sincronicităţii, dar şi 
principiul minimului, continuăm, în paragrafe separate, în acest capitol şi în următorul, 
cu câteva exemple. Exemplele au componente deterministe şi/sau stochastice, cu 
aspecte care pot fi  de ordin social, istoric, politic, psihologic, biologic, demonstrând 
o dată în plus marea diversitate a aplicaţiilor sinergeticii, nu numai proiective, dar şi 
în explicarea unor evenimente deja petrecute anterior, astfel încât un exemplu este 
difi cil de încadrat în una sau alta din ramurile sale. 

Exemplele urmează să ajute la înţelegerea posibilităţilor de aplicare a 
sinergeticii, încercând să promovăm un mod de gândire „sinergetic”, desigur pentru 
cine doreşte:

- în analize concrete, desprinzând esenţialul, în diferite domenii de activitate;
- idem în domeniul activităţilor personale, pe baza cărora cei interesaţi să-şi 

poată defi nitiva opţiunile pentru desfăşurarea lor în viitor.
Pentru a nu îngreuna prea mult sistematizarea materialului prin abuz de notări 

ale aliniatelor, exemplele vor fi  încadrate în paragrafe distincte. Se va proceda la 
metoda conexiunilor, puse în evidenţă de evenimente sincrone şi de minim, în 
următoarea ordine:

a. Despre rolul spectaculos al analogiilor (re) descoperite de Haken, în 
scurtarea cu cca. un an al primului război mondial.

b. Despre „povestea” destul de sinuoasă a apariţiei acestei cărţi.
În această „poveste” sunt implicate cele trei persoane nominalizate în prefaţă 

şi pe care (numai în acest spaţiu) vor purta ca titulatură: preşedintele, profesorul, 
conferenţiarul (rezultă din textul prefeţei căruia dintre cei nominalizaţi acolo li se 
atribuie respectiva titulatură).

c. Despre evitarea unui punct de minim, care a permis reuşita soluţiei civile a 
momentului 22 decembrie 1989.

NOTE DE LECTURĂ
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„Povestea”, ca şi momentul 22 decembrie 1989, sunt creionate pe structura 
celor 4 puncte enumerate în prefaţă şi, datorită importanţei lor, au fost prezentate în 
extensie în această lucrare.

d. Despre existenţa unui avertisment dacic.
e. Câteva evenimente din cele multele ce se cer analizate sinergetic, desprinse 

din istoria mai veche şi mai nouă a locuitorilor acestor meleaguri, inclusiv a unor 
evenimente post decembriste. 

Şi acum:

 Problema analogiilor şi primul război mondial

a. După scrierile amiralităţii engleze, primul război mondial s-a încheiat cu 
cca. un an de zile mai devreme datorită câştigării supremaţiei aliaţilor în luptele 
aeriene duse împotriva puterilor centrale. Germanii inventaseră un sistem performant 
de tragere cu mitraliera, cu care erau echipate avioanele de luptă germane (sistemul 
Foker), prin care dominau net forţele aeriene aliate. Punctul de minim, punctul slab al 
aviaţiei aliaţilor era deci problema tragerii cu mitraliera din avioanele de luptă, care 
trebuia rezolvată.

b. Rezolvarea problemei consta în găsirea unui sistem de tragere sincronizată 
cu mitraliera printre palele elicelor de avion8. Iar această rezolvare s-a datorat 
folosirii unei invenţii a lui George Constantinescu, invenţie cu care acesta a câştigat 
concursul iniţiat în acest scop de Amiralitatea engleză (s-au fabricat 50.000 de 
asemenea sisteme, cu care au fost echipate apoi avioanele de luptă ale aliaţilor)9. 
La această invenţie s-a referit amiralitatea engleză, care i-a apreciat contribuţia la 
încheierea mai devreme a acelei confl agraţii. În aceste condiţii, raportul de forţe prin 
care avioanele aliate reuşeau să facă faţă în luptele aeriene era de 3 avioane ale 
aliaţilor contra 10 avioane nemţeşti. 

8  Pentru cei care nu cunosc, în primul război mondial avioanele erau de regulă biplane şi în exclusivitate echipate 
cu un singur motor, montat evident în partea frontală a fuselajului. Avioanele aveau două carlingi, în cea din spate 
era pilotul, iar în cea din faţă servantul mitralierei, care nu putea mitralia pe inamic decât dacă îl ataca lateral. Ori 
tragerea sincronizată printre palele elicei rezolva problema aducerii mitralierei în apropierea butucului elicei, situaţie 
în care nici nu mai era nevoie de servant, pilotul putând dirija singur tirul acesteia, prin simplă îndreptare a avionului 
către obiectivul ţintă.
9  Alexandru Măruţă (1963, respectiv 1973) şi Gabriel I. Năstase (1997)
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