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CONFLICTUALITATEA LUMII.
ÎNTRE FOC ȘI IZVOR
LA CONFLICTUALITE DU MONDE.
ENTRE FEU ET SOURCE
Gheorghe VĂDUVA1
Rezumat

EDITORIAL

Omul trăiește și va trăi, probabil, totdeauna, într-un spațiu
conflictual, conflictul fiind, de când există lumea și Universul, acel
foc intens și acel izvor nesecat din care se generează mișcarea,
dezvoltarea, devenirea, viața, dar și distrugerea. Important este,
pentru arealul cunoașterii, să folosim conflictul ca monadă
generatoare de dezvoltare și de cogniție și izvorul ca tensiune
primenitoare, ca sursă de generare a focului din scânteie și a
edificiului cognitiv din dinamica și complexitatea focului și nu
pentru a-l distruge, în noi și în afara noastră, pe celălalt. Naturae
enim non imperatur, nisi parendo, scria Francis Bacon (1561-1626)
în Novum Organon. Într-adevăr, nu putem cunoaște și modela
natura decât supunându-ne cauzelor legilor ei. Dar, omul,
creându-și propria-i natură, are din ce în ce mai mult impresia
și chiar convingerea că natura lui domină natura planetei și pe
cea a Universului, că el a devenit, de fapt și de drept, Dumnezeul
cognitiv și transformativ al lumii. Oare, așa să fie?!
Cuvinte-cheie: conflict, dezvoltare, foc, izvor, cunoaștere, adevăr.
Résumé
L’homme vit et vivra, probablement, toujours, dans un
espace conflictuel, le conflit étant, depuis quand on a bâti le
monde el l’Univers, ce feu intense et ce source inépuisable
d’où on génère sans cesse le mouvement, le développement, la
devienne, la vie et même-ci la destruction aussi. Pour l’area de la
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, membru de onoare al Academiei Oamenilor de
Știință din România
1
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connaissance, c’est important d’utiliser le conflit comme monade génératrice
de développement et de cognition, et la source comme tension renouvellement,
comme source de génération du feu de l’étincelle et de l’édifice cognitif de
dynamique et de complexité du feu, et non pas pour détruire, en nous ou audelà de nous, l’autrui. Naturae enim non imperatur, nisi parendo, écrivait Francis
Bacon (1561-1626) en Novum Organon. Vraiment, on ne peut pas connaître
et modeler la nature qu’on ne se suppose pas aux ses lois. Mais, l’homme, en
créant, pour lui-même, sa propre nature, a l’impression et même la conviction
que sa nature domine en effet la nature de la planète et de l’Univers, qu’il est
devenu, de fait et de droit, le Dieu cognitif et transformationnel du monde. En
soit-il, vraiment, comme ça ?!
Mots-clefs: conflit, développement, feu, source, connaissance, vérité.
Introducere

L

umea, astăzi, este la fel de conflictuală, la fel de mozaicată, la fel de
fluidă (lunecoasă), la fel de hibridă și la fel de imprevizibilă cum a fost ea
dintotdeauna. Și, cel puțin din câte știm noi până acum, rezultă că nu va fi, probabil,
nici mâine altfel. Cu alte cuvinte, conflictualitatea este un modus vivendi al lumii, un
zbucium al ei, un clocot al ei, o „magmă” a ei din care se generează, deopotrivă, focul
și izvorul. Focul distruge, izvorul renaște.
ar și unul și celălalt sunt o expresie a ceea ce este Pământul și a ceea ce
este Universul: un clocot veșnic viu, un foc care arde pentru a primeni
și un izvor care generează, pentru a cuprinde, a înnoi și a întreține. Iar a cuprinde, a
înnoi și a întreține nu înseamnă doar a aduce un plus ontologic și gnoseologic, ci și
a depăși ceea ce a existat și chiar a distruge ceea ce încă există și, de cele mai multe
ori, merită să piară.
n unele sate din România, de Joia Mare, oamenii aprind, în curtea casei
lor sau la poartă, un foc imens de boz și de tulpini uscate. Copiii adună,
zile în șir, de peste tot, tulpini uscate de boz, curățind locurile inundate de această
plantă nefolositoare, care, la vremea maturității, după ploaie, dar și în zilele
toride, răspândește un miros neplăcut și fel de fel de alte tulpini uscate, care șiau trăit traiul în vara lor deplină, în toamna trecută și sub zăpada iernii. Focul de
Joia Mare nu înseamnă doar lumină pentru cei ce au murit, ci și un mod de curățire
primăvăratică, de primenire a pământului și a oamenilor. Pentru că, în acest foc, se
aruncă nu numai tulpini uscate de boz, ci și toate celelalte uscături care au rămas prin
sate și pe câmp și care împiedică iarba să crească și ogorul să rodească. Focul, ca
primenire, și izvorul, ca generare pentru a cuprinde, a înnoi și a întreține, înseamnă
nu doar renaștere, ci și distrugere. Tot ce există, de fapt, merită să și piară (esse est
escruciari). Timpul este tocmai un produs și un mijloc al acestui merit. El măsoară

D
Î
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durata, iar durata nu înseamnă altceva decât ceea ce rămâne din interacțiunea dintre
foc și izvor. Înseamnă ceea ce rămâne după ce totul a trecut. Iar ceea ce rămâne sub
mistuirea focului și clocotul izvorului, curățit de către foc și primenit de către izvor,
se cheamă valoare. Produsul neprețuit care se pune mereu, la finele fiecărui ciclu
de viață și de cunoaștere, în hambarele patrimoniului cogniției. Valoarea și cogniția
sunt conceptele fundamentale ale culturii și ale științei, iar știința și cultura sunt
conceptele fundamentale ale civilizației.
Conflictualitatea lumii nu este doar cauza dezastrelor ei endogene, ci și
motorul dezvoltării ei endogene și exogene, durabile și complexe, germinatorul și
managerul progreselor ei incontestabile. Pentru că, la urma urmei, conflictualitatea
lumii în care trăim nu este doar a ei, nu-i aparține doar ei, nu este doar legea ei de
existență, consonanță, supraviețuire și dezvoltare, ci și modul de a fi, de a exista și de
a dura al întregului Univers.
Lanțul cauzal al lumii și al Universului este o succesiune de dezastre și de
renașteri, de distrugeri și de construcții, din care și prin care contează și se decontează
doar ideea de mișcare, de dezvoltare, de devenire, în cicluri lineare sau haotice, care
au, toate, ca orizont și ca sens, infinitul…
„Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă”…
Acest drum ineluctabil spre infinit, adică spre nicăieri, este, semper ubique,
și drumul pe care mergem noi, oamenii, la rândul nostru, atât cât ne permite veriga
lanțului, spre un orizont din care vedem doar ce reușim să zărim, dar pe care ne
permitem totuși să ni-l imaginăm în infinitatea lui…
Filosofii greci ai Antichității – de la Heraclit la Protagoras, de la Democrit
la Aristotel, de la Socrate la Platon, precursorul dialecticii, și la Aristotel, mintea
strălucită și „capul limpede” al Anticității – vedeau, în arealul ontologic și gnoseologic
al lumii, dominat în acea vreme de aura zeilor și de etica cetății, partajat sau nu, patru
elemente primare din care ea s-a generat și se generează continuu: focul, aerul, apa
și pământul.
Heraclit spunea că lumea este un foc veșnic viu, care se micșorează sau se
întețește într-o anumită măsură, Anaximandru aducea un plus de cogniție, introducând
în ecuația cunoașterii realităților, transformărilor și devenirilor, apeironul, o particulă
invizibilă, ceva asemănător cu monada leibniziană de mai târziu, Socrate credea în
lege și în ordine, iar de atunci încoace, filosofii, matematicienii, fizicienii, chimiștii
și toți ceilalți oameni de știință și de cultură n-au încetat nicio clipă să caute sensuri,
nonsensuri și semnificații existențiale și cognitive, vocații, calități și defecte în
această lume a noastră și ale acestei lumi unice, sublime, misterioase și, câteodată,
mizerabile, în care trăim și pe care o iubim sau o urâm, în funcție de ce face sau nu
face ea pentru noi și de ce suntem sau nu suntem noi pentru ea.
Dar, dincolo de ceea ne duce sau nu ne duce mintea să știm, să credem și să
simțim, dincolo de ceea ce spunem și facem, sau nu spunem și nu facem, noi, toți
oamenii, monade ale acestei lumi, trăim în toiul ei, suntem total dependenți de ea,
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015
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pentru că, efectiv, suntem un produs al ei, un fruct al ei, sau un rebut al ei, deși fiecare
dintre noi a fost, este și va rămâne mereu unic și indivizibil în lumea în care trăim, pe
planeta Pământ și în întregul Univers.
Gaston Bachelard identifica, în fizionomia și filosofia focului, calități care
aparțin, mai degrabă oamenilor – iubire, trăire, senzualitate, capacitate de creație,
mister… –, iar omul modern trăiește cu focul în viață, în lume, în suflet, în idealuri
și în umblet, modelându-se mereu după configurația lui, chiar dacă el crede că, în
sfârșit, a devenit Prometeu, că a reușit să-l strunească și să-l folosească prin cele
mai teribile mijloace din Univers, de la chibrit și brichetă la racheta cosmică, de
la jocul fascinant al artificiilor la explozia nucleară, cea care reproduce, în micro,
efectul distrugător al Soarelui, al acelui Soare – unicul nostru generator de lumină –
care dă Pământului și Omului lumină, viață, căldură, încredere și speranță. Cea mai
mare parte a oamenilor nu știu că soarele este, de fapt, un foc nuclear continuu, un
clocot incandescent în care viața, așa cum o știm, o înțelegem și o concepem noi, este
imposibilă…
Dar tot un fel de „Soare” este și Pământul pentru bios-ul lui, produs de el sau
ajuns pe el, pentru tot ce se află, definitiv sau vremelnic, în sfera lui de gravitație,
în atmosfera și stratosfera lui, sub protecția centurilor lui de siguranță strategică –
centurile de radiații Van Allen, ionosfera, centurile magnetice și celelalte scuturi de
protecție, foarte numeroase –, fără de care n-ar fi posibilă viața pe pământ. Spațiul
cosmic este foarte ostil. El nu este și nu a fost niciodată un spațiul gol, ci unul foarte
plin, încărcat cu radiații și particule foarte nocive pentru om și pentru oricare altă
ființă și plantă care se află pe planeta Pământ.
Dorind să cunoască Universul și să călătorească pe nedrumurile lui, printre
stelele și planetele lui, prin ungherele lui, omul își asumă riscurile lui, ale Universului,
adică ale nemărginirii. Peștele nu poate trăi în aer, chiar dacă și în aer se află oxigenul
de care are nevoie, omul nu poate trăi în Cosmos, dincolo de atmosfera terestră și de
protecția terestră, chiar dacă și în Univers se află, în fond, aceleași elemente din care
este făcut Pământul și tot ce există în el și pe el.
Spunem toate acestea – cunoscute, de altfel, de toată lumea –, întrucât această
realitate face parte din structura noastră de rezistență, din siguranța, nesiguranța,
încrederea și îngrijorarea noastră și, nolens, volens, va trebui să ne raportăm mereu
la ea, chiar dacă noi, oamenii, am reușit și reușim și în continuare să fim sau să nu
fim de acord cu acest dat, să-l adulăm și, deopotrivă, să-l contestăm, să-l acceptăm
sau să încercăm să-l schimbăm, revenind (sau nu) la o vorbă din niște Teze care
încă mai umblă ca o stafie ponosită prin Europa și prin lume: Important nu este
a cunoaște lumea; important este a o schimba. Oare?! Putem noi să schimbăm cu
adevărat această lume în care trăim și care, la rândul ei, trăiește în fiecare celulă a
corpului, a vieții și a gândului nostru, așa cum trăiește focul în Univers și apa în tot
ce înseamnă viață pe pământ?
12
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1. Risc exogen, risc endogen, risc extrem, risc fluid, risc hibrid
Omul pare a fi, câteodată, un aruncat în lume, un înstrăinat în propria-i casă,
așa cum spuneau existențialiștii pe la începutul secolului trecut, sau, dimpotrivă, un
pol de putere al lumii, un nucleu al unui sistem care se formează, se grupează și se
regrupează în jurul lui, al omului-individ și mai ales al omului concept, el, Omul,
fiind unica ființă supremă pentru sine și pentru restul lumii, măsură a tuturor lucrurilor
(care există sau nu există), lucru în sine, în sens kantian, generat și regenerat de tot ce
există, și demiurg al propriei sale condiții.
Această minune a planetei Pământ sau a cui o fi – omul –, o ființă doar cu două
puncte de sprijin în Univers – propriile sale picioare –, pentru echilibru, stabilitate
și performanță fizică, psihică și intelectuală (desigur, pentru ultimele două fiind
necesar și un strop de creier), încearcă să pună efectiv stăpânire pe creanga sa de sub
propriile-i picioare, adică pe planeta Pământ, și chiar pe întregul Univers, convins
că, fiind înzestrat cu vocația cunoașterii, poate realiza orice, chiar dacă el este și va
fi mereu dependent de foc, aer, apă și pământ și nu se poate desprinde nici un minut
de ele, decât împreună cu ele.
Omul va ajunge pe Marte sau pe oricare altă planetă (exoplanetă2) din Univers,
numai și numai în capsula lui terestră, în casa lui cu foc, aer, apă și un strop de
pământ, cel puțin până va găsi undeva, în Univers, condiții identice cu cele de pe
Terra. Dacă aceste sau acele condiții nu sunt identice cu cele de pe Terra, omul-fizic,
omul-pământean nu poate trăi acolo nici măcar câteva minute. În procesul infinit al
cunoașterii infinitului, omul fizic va trebui înlocuit prin omul-cognitiv, prin omulconcept, prin omul-omenire, în forma sa cognitivă, abstractă, universală.
Între acest tip de om – produs efectiv al cunoașterii – și omul-ființă-cupicioarele-pe-pământ, este o deosebire imensă și o falie adesea infranșisabilă.
Dar ambele tipologii ale omului terestru – omul real și omul-concept – trăiesc,
deocamdată, din câte știm noi din cărți, din rapoartele și relatările celor care au fost
prin spațiul cosmic și de pe la alții, doar pe planeta Pământ și se confruntă cu toate
sfidările, provocările, pericolele și amenințările exogene și endogene (SPPA) care
privesc această planetă, cu vulnerabilitățile la ele și cu riscurile care rezultă de aici
și pe care, nolens, volens, trebuie să le cunoască, să le accepte și, evident, să și le
asume, atât ca individ unic, irepetabil și indivizibil în Univers, cât și în calitate de
membru al comunității, și ea, la fel, unică și specială în țară, pe continent, pe planetă
și în același Univers infinit și imprevizibil.
Desigur, nu este imposibil ca, în Univers, să existe și alte ființe (sau ce or
fi, extratereștrii, spre exemplu, așa cum le spunem noi la toți cei din afara Terrei)
asemănătoare omului, dar și ele, la rândul lor, sunt, dacă sunt, așa cum le este planeta
lor și soarele care-i dă lumină și căldură, sau condițiile specifice în care există. Dar
și aceste ființe din afara Terrei, dacă există, sunt și ele, la rândul or, tot așa, ca și
2
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oamenii, unice și irepetabile pe planeta lor și în Univers. Riscul, de orice natură
ar fi el, este totdeauna asociat unui pericol (sfidare, provocare) devenit amenințare3
și unei sau unor vulnerabilități la acesta. Cu alte cuvinte, riscul înseamnă pericol
asumat și, de aceea, el se definește pe intersecția dintre amenințare și vulnerabilitate,
toate având valori în intervalul 0 la 1, 0 (zero), fiind lipsa oricărui pericol și, deci a
oricărei amenințări și, respectiv, a oricărei vulnerabilități la aceasta, iar 1 (unu) fiind
amenințare maximă, extremă, și, respectiv, vulnerabilitatea totală la aceasta.
R = A.V
Spre exemplu, dacă amenințarea este evaluată la nivelul șapte (valoarea ei
fiind 0,7), iar vulnerabilitatea la aceasta la nivelul 5 (valoarea ei fiind 0,5), atunci
riscul evaluat va fi 0,35, astfel:
R = A.V = 0,7.0,5 = 0,35.
Așa cum bine se știe, în funcție de natura amenințărilor și a vulnerabilităților
la acestea, riscul poate fi direct sau indirect, asociat sau impus, conjunctural sau
permanent, intrinsec (de sistem sau de proces) sau colateral, linear, ușor previzibil,
sau, dimpotrivă, dinamic, complex și chiar imprevizibil și, de aceea, definirea,
atitudinea și opțiunea comportamentului față de el sunt cât se poate de complicate și
de dificile.
Decidentul, persoana în cauză, firma, instituția, comunitatea etc., în urma
evaluărilor amenințărilor și vulnerabilităților la acestea și calculării nivelului de risc,
vor hotărî dacă își vor asuma sau nu acest risc, iar în situația în care nu este vorba
de asumare, riscul fiind deja impus, ce anume vor face, cum anume se vor comporta
în timp, în spațiu, pe etape și în diferite situații pe care le impune și le presupune
acțiunea riscantă.
Atitudinea față de risc nu este și nu trebuie să fie doar un efect al unei reacții
spontane, ci un proces îndelungat, care îmbină comportamentul preventiv cu cel
activ-reactiv, prevenția cu acțiunea și cu reacția, atitudinea îndelung elaborată
cu comportamentul spontan, în caz de surprindere. Aici, în analiza de risc și în
configurarea atitudinii și comportamentului față de acesta, rolul cel mai important îl
are cogniția.
Prin cogniție înțelegem patrimoniul cognitiv, rezultatul (tezaurizat sau nu) al
procesului cunoașterii și, desigur, chiar procesul cunoașterii, în dinamica sa și toată
complexitatea sa.
Orice analiză de risc presupune, între altele, identificarea, analizarea,
monitorizarea și evaluarea continuă a amenințărilor și vulnerabilităților la acestea.
Pericolul este o primejdie, un loc primejdios, o disfuncție gravă care poate afecta, în anumite împrejurări, anumite
persoane și lucruri etc., mai exact, tot ce intra în raza de acțiune a acelei disfuncții grave de sistem sau de proces sau
tot, iar amenințarea este un pericol orientat, un pericol cu vector.
3
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Trebuie însă spus că procesul acesta nu este deloc simplu, pentru că amenințările (ca
pericole cu vector) nu sunt simple, pure și ușor de identificat. Mai mult, ele, ca tot ce
există pe pământ, în viață și în Univers, sunt interdependente, interactive, interșanjabile
și foarte complexe, iar monitorizarea lor, ca și monitorizarea vulnerabilităților la
acestea, este extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, în unele cazuri.
Amenințările nu sunt același lucru cu pericolele și, de aceea, pentru a
monitoriza amenințările, trebuie, mai întâi identificate pericolele cu vectori, cu alte
cuvinte, trebuie monitorizate și pericolele existente și zonele, entitățile, instituțiile,
comunitățile, categoriile de oameni și chiar oamenii individuali pe care acestea îi
vizează sau îi afectează, precum și vulnerabilitățile acestora la ele.
Spre exemplu, un cutremur de 8 grade pe scara Richter, de mare adâncime, în
Vrancea, reprezintă un pericol posibil pentru o zonă foarte largă, cu o rază de peste
o mie de kilometrii, dar nu are același nivel de amenințare pentru întreaga suprafață.
Dacă pentru Vrancea și pentru capitala României, el reprezintă o amenințare de nivel
8-9 (0,8-0,9) și, pentru unele edificii vulnerabile, cum sunt clădirile cu bulă roșie,
chiar 10 (1), adică risc maxim, risc extrem, pentru Belgrad sau pentru Budapesta,
s-ar putea ca nivelul de amenințare să fie 0,3 sau chiar mai mic, iar vulnerabilitatea
nesemnificativă (pentru că, în cazul cutremurelor, vulnerabilitatea este invers
proporțională cu distanța față de epicentru.
Există deja sau ar trebui să existe hărți interactive cu nivelul de risc seismic
care se actualizează automat. În zonele seismice active, cu evoluții imprevizibile
(așa cum sunt cele care privesc cutremurele și, în general, comportamentul geofizic
al Terrei), astfel de hărți ar trebui să existe în fiecare instituție, în fiecare casă, pe
fiecare calculator, în care nivelul de risc să fie calculat în mod automat, în funcție de
intensitatea cutremurului respectiv, de vulnerabilitățile la acesta, specifice zonelor,
localităților, edificiilor etc., astfel încât fiecare dintre noi să știe foarte exact care este
nivelul de risc seismic și să procedeze în consecință, în deplină cunoștință de cauză.
Nivelul actual de dezvoltare a cunoștințelor, mijloacelor și tehnologiilor – IT,
tehnologii de vârf, software, sisteme de monitorizare seismică și geofizică, nivel al
cogniției – permit deja acest lucru.
Omul, azi, pe planeta Pământ, nu mai este chiar un aruncat în lume, un nimeni,
ci devine un adevărat nod de rețea, o identitate importantă, o monadă civilizațională,
un centru cognițional, care concentrează în sine, pentru sine și pentru semenii săi nu
doar ceea ce vede și ceea ce a învățat în mod direct prin sistem educațional formal,
informal și non-formal, ci și ceea ce primește în timp real de la semeni, de la Terra și
de la Univers, devenind ipso facto un centru de analiză, cunoaștere și chiar decizie,
conectat în timp real la informație, la cunoaștere, la Univers. Omul este astfel ridicat
de la rangul de element care vede, aude, simte, cunoaște și gândește, la rangul de
centru universal cognițional, de Eu cognitiv, unic și irepetabil.
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1.1. Riscul exogen
Dar, cele afirmate mai sus, dacă se iau în simplitatea lor, fără a se ține seama de
interdeterminări și interdependențe, ar putea crea iluzia că omul – în noua sa calitate
de nod de rețea civilizațională. informațională și cognitivă (cognițională) – ar fi un fel
Dumnezeu atotputernic în el însuși și pentru el însuși, la el acasă, în spațiul universal
și în cel cognitiv, că lumea s-ar învârti în jurul lui, că toată această imensă lume ar
depinde de el și numai de el, așa cum par să i-o spună (desigur, pentru a-l manipula
și nu pentru a-l elibera) mult trâmbițatele, pe toate, prin toate și cu toate vuvuzelele
politice ale lumii, drepturile omului.
Această situare infatigabilă și înșelătoare a omului deasupra lumii nu are nimic
comun cu Lumea ca voință și reprezentare a lui Schopenhauer, una din capodoperele
filosofice ale lumii, nici cu afirmația care se spune că ar fi făcut-o el, Arthur
Schopenhauer, entuziast, cândva, într-o după-amiază, la vremea tinereții, când abia
îi mijeau în minte ideile acelui voluntarism subiectiv, în fața bătrânului Goethe și
amintite de P:P. Negulescu în una din celebrele sale lucrări: „Maestre, nici soarele
n-ar fi pe cer dacă n-aș fi eu să-l văd…” Desigur, Goethe îi răspunsese cu umorul și
înțelepciunea specifice vârstei: „Ehe, tinere, am impresia că dumneata n-ai fi aici,
dacă n-ar fi soarele acolo, sus, pe cer, să te vadă…”
Ceea ce este foarte adevărat. Dar tot adevărat este și faptul că, el, Soarele,
pentru e exista și pentru mine, Schopenhauer, adică în văzul meu, în reprezentarea
mea, în memoria mea, în cunoașterea mea și în viața mea, trebuie ca eu, Schopenhauer,
să exist și, mai ales, să-l văd, să-l identific, să știu de el, să-l cunosc și să-l accept.
Contactul Soarelui cu mine se face și prin mine, nu doar prin el. Dar lumea lui e
lumea lui și lumea mea e lumea mea, chiar dacă eu fac parte din lumea lui, ca un
lucru mărunt și neînsemnat, iar el este, fără îndoială, una dintre cauzele lumii mele.
Poate cea mai importantă. El mă poate lumina atunci când în viața mea este ziuă, sau
trebuie să fie ziuă, mă poate încălzi atunci când îmi este frig, dar este foarte posibil
ca, uneori, când este negură în mintea mea, în sufletul meu și în viața mea, eu să nu-l
pot vedea, să uit de el, sau, și mai rău, să nu mai recunosc că-l cunosc. Este ceea ce
se întâmplă destul de des oamenilor…
… Probabil, nici Universul, exteriorul meu, anvelopa mea, nu știe de mine,
chiar dacă eu cred că mă aflu în centrul lui, iar el ar trebui să mă vadă, pentru simplul
fapt că mă gândesc la el, că mi-l imaginez, că încerc să-l cunosc prin inducția lui
Bacon sau să-l calculez prin acele ecuații matematice sofisticate, care, ca să scape
de logica mea aristotelică frumoasă și foarte riguroasă, mă trimit în haos, adică la un
infinit complicat și nelinear.
De aceea, tot ce se petrece în spațiul lui infinit – evident și totul este tot infinit,
deși apare ca o contradicție în termeni – pare a se situa în afara mea, deși eu însumi
sunt Univers, pentru că sunt capabil să înțeleg că Universul există în fiecare celulă din
mine însumi, în gândul meu și în cogniția mea, dar și în afara mea, ține de domeniul
16
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exogenului, se află adică dincolo de mine, dincolo de bine și de rău.
Provocările, sfidările, pericolele și amenințările din Univers, de dincolo
de mine, chiar dacă eu nu sunt dincoace de Univers, ci chiar în centrul lui, sunt
exogene, pentru că sunt în afara mea și a lumii mele, uneori chiar în afara cunoașterii
și înțelegerii mele. Și, de aceea, eu pot să cred că nu mă afectează, deși nu se poate
ca ele să nu mă afecteze, că planeta Pământ, cu scuturile sale de protecție și cogniția
mea și a lumii mele, cu scuturile ei cognitive de protecție, cu blindaje ei reactive
formate din concepte, noțiuni, raționamente, propoziții și cuvinte, mă protejează și
mă apără, mă ține departe de clocotul Universului, așa cum distanța de la Pământ la
Soare mă ține departe de uraganul nuclear incandescent din astrul luminii care m-ar
putea nărui, dacă m-aș duce acolo, într-o singură milionime de secundă4.
Dar nu este însă totul chiar așa. Până și infinitul, în lăbărțarea sa incomensurabilă
și în haosul său incomprehensibil, are și el, ca tot ce există, coerența lui, sistemul lui
imunitar, produsele lui și bolile lui nocive pentru el și pentru alții, drumul lui și
viața lui, amenințările care-l vizează – unele endogene, altele exogene – și, evident,
vulnerabilităţile lui la acestea, adică riscul lui intrinsec, asociat, impus, de sistem și
de proces.
Pentru mine și pentru lumea mea, amenințările exogene sunt cele care vin din
afara mea și a lumii mele – adică din Cosmos, din haos, din spațiul încă necunoscut,
din non-cogniție – și pe care noi, adică eu și lumea mea, cu greu le putem identifica,
analiza, cunoaște, monitoriza și contracara.
Provocările, sfidările, pericolele și amenințările exogene sunt, așa cum afirmam
mai sus, cele situate în afara mea și a lumii mele și care se manifestă acolo, în spațiul
lor și în timpul lor. Ele pot face o mulțime vidă cu spațiul și cu timpul meu și al lumii
mele, se pot intersecta cu cele ale lumii mele sau chiar reuni cu acestea. Dar eu, omul,
și lumea mea trebuie să fim pregătiți, atât cât omenește este posibil, pentru orice,
chiar și pentru situații și evenimente aparent imposibile.
Eu, omul și eu, omenirea, trebuie să căutăm să cunoaștem și să înțelegem
aceste lucruri, să ținem mereu sub telescoapele astronomice și cognitive spațiul de
dincolo de noi, spațiul de care ne separă și împotriva efectelor căruia ne protejează
atmosfera și celelalte scuturi de protecție ale Planetei, multe, forte multe dintre ele
încă necunoscute. Astfel, un corp ceresc – meteor, fragment de meteor, particulă din
pulberea stelară etc. – când se apropie de Pământ și intră în sfera lui de gravitație cu
viteze care depășesc 50.000 km/h, frecarea în spațiul atmosferic al Pământului este
atât de mare, încât aceste corpuri cerești iau foc și se pulverizează înainte de a atinge
suprafața pământului sau a oceanului. Foarte puține corpuri cerești au reușit să treacă
de atmosferă și să ajungă pe pământ. Dar, de fiecare dată când s-a întâmplat totuși și
așa-ceva, dezastrul pământului în zona de impact a fost imens…
Așadar, pericolele și amenințările exogene privesc nu doar exterioritatea mea,
adică ceea ce se află dincolo de mine, ci și proximitatea mea, adică ceea ce se află
4
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lângă mine, tangent la mine. Aceste tipuri de PSPAU mă privesc, în aceeași măsură
mă privesc și pe mine, pentru că și eu fac parte din Univers. Ele sunt numeroase
– practic, infinite –, dar eu trebuie să le cunosc, să le înțeleg și să le monitorizez,
pentru că eu, omul individual, eu omul cognitiv, trăiesc, împreună cu lumea mea, sub
traiectoriile lor. Eu cred că ele – aceste provocări, sfidări, pericole și amenințări ce vin
din Univers – sunt de cel puțin trei categorii: cosmice, geofizice și virtuale (generate
de virtual, de efectul de rețea, de informație, de cogniție de Universul virtual)
Cele cosmice aparțin Universului fizic, acelui Univers pe care-l vedem prin
telescoape, prin ochii minții, prin ecuații, prin deducții și prin imaginație, pe care
încercăm să-l explorăm cu rachete cosmice, cu module trimise pe diferite planete, prin
observații de pe stații orbitale, din sateliți și chiar prin echipaje trimise deocamdată
doar pe satelitul natural al Pământului.
Nu este însă departe vremea când omul va zbura, probabil, în Cosmos cam
cum zboară azi în jurul Pământului. Acesta este, deopotrivă, un vis frumos, un
rezultat al cunoașterii, al cercetării științifice îndelungate, dar și o modalitate prin
care pământenii caută să-și poziționeze forțe, mijloace și cogniții fie pentru a se apăra
împotriva unor eventuale pericole și atacuri care ar veni din Cosmos, fie pentru a-și
crea noi baze de explorare, de cunoaștere și de exploatare a spațiului cosmic în folos
propriu. Este foarte posibil ca omul să caute exoplanete (numărul acestor exoplanete
descoperite până acum este în jur de o sută) unde să poată ajunge în caz de nevoie,
continuându-și viața acolo).
Pericolele și amenințările cosmice nu sunt încă foarte bine cunoscute și nici
nu prezintă un interes prea mare pentru marea majoritate a oamenilor. Aceste tipuri
de pericole și amenințări nu vin din proximitatea imediată, nu sunt precum armatele
inamice care se concentrează în apropierea frontierelor statului pe care urmează să-l
atace, nici ca presiunile și amenințările financiare care împovărează omul în mod
direct și inevitabil, nici ca virușii care produc maladii ucigașă, nici ca foarte multe
altele cu care se confruntă omul pe planeta Pământ. Dar de aici nu rezultă că ele sunt
mai puțin importante sau mai puțin dăunătoare. Rezultă doar că nu sunt tot timpul
în văzul lumii, ceea ce ar putea să fie foarte, foarte grav, întrucât, atunci când se
manifestă, pot crea surprindere cosmică.
Este foarte posibil ca, având în vedere vârsta miliardară în ani a Pământului,
acest tip de amenințări să se fi manifestat, în anumite timpuri foarte activ și să fi avut
efecte extrem de grave, unele dintre ele manifestate, probabil, inclusiv în distrugerea
unor civilizații care ne-au precedat. Dacă, spre exemplu, planeta Pământ ar fi fost
lovită, cu o sută de milioane în urmă de un meteorit sau de un obiect cosmic cu
diametrul de câteva zeci de kilometri, rezultat din dezintegrarea vreunei alte planate
sau a vreunei stele care n-a putut fi oprit de scuturile Terrei, este foarte clar că, dacă
ar fi exista în acel moment, o civilizație asemănătoare cu a noastră, aceea ar fi fost în
mare parte sau chiar în totalitate distrusă. Urme ale unei posibile astfel de civilizații
există încă pe Terra. Fără a intra în prea multe detalii sau în prea multe presupuneri
18
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privind efectele posibile ale amenințărilor cosmice, atunci când le analizăm, trebuie
să avem în vedere și comportamentul Planetei noastre, starea ei la diferite vârste,
activitatea geofizică, stadiul de răcire, modul de formare a scoarței, comportamentul
oceanelor etc. etc. Nu știm dacă, din toate timpurile, cele patru elemente – focul, apa,
aerul și pământul – necesare vieții pe planeta noastră au existat din toate timpurile
așa cum există acum. Știm încă că omul și civilizația noastră depind de ele. Și este
de-ajuns.
Dintre amenințările cosmice, am enunța, așa, în treacăt, doar câteva posibile
tipologii:
- presiunile magnetice și gravitaționale sau antigravitaționale ale spațiului
cosmic;
- posibilitatea unui impact catastrofal dintre Terra, pe traiectoria sa eliptică în
jurul Soarelui, cu obiecte cosmice uriașe, mai mari decât masa planetelor solare, pe
care Soarele nu a reușit să le distrugă și care, întâmplător, ar intersecta traiectoria
planetei noastre, în căderea lor cu viteze înspăimântătoare, pe Soare, unde, evident,
ar fi distruse rapid de clocotul uriaș al stelei noastre incandescente nucleare;
- posibilitatea ca radiația cosmică și chiar cea solară să spargă, în anumite
locuri, scutul ionosferei și să afecteze grav biosfera terestră;
- apariția unor furtuni cosmice sau a altor fenomene și dezechilibre de mare
anvergură care ar afecta sistemul solar și implicit și planeta noastră albastră;
- alte fenomene cosmice – cunoscute sau nu –, care ar putea afecta, prin
amploarea lor, spațiul galactic și, în cadrul acestuia și sistemul nostru solar (deci și
Terra), sistem care se rotește, pe ultima orbită, în jurul sistemului galactic, fiind, deci,
vulnerabil și primul expus la astfel de pericole și ameninţări cosmice.
Oamenii se preocupă deja de multă vreme de identificarea, analizarea și
cunoașterea acestui tip de amenințări. Programul american HAARP (High Frequency
Active Auroral Research Program), spre exemplu, ca și altele asemănătoare, unele
cunoscute, alele nu, se ocupă, din 1993, de studierea comportamentului ionosferei la
bombardamentul cu radiații de înaltă frecvență. Așa cum bine se știe, ionosfera este
„scutul” Terrei împotriva radiației solare și cosmice nocive și acoperă o bună parte
din straturile superioare ale atmosferei terestre, îndeosebi, stratosfera și mezosfera.
Ea începe de undeva de la altitudinea de 48-50 km și ajunge până la 600 km sau chiar
la 1500 km.
Radiațiile solare și cele cosmice lovesc nucleele elementelor care se găsesc în
această zonă (Hidrogen, Heliu, Azot etc.), smulg un electron de pe orbita exterioară
a acestora și, astfel, atomii se încarcă pozitiv. Fenomenul este însoțit de degajare
de energie. În timpul bătăliei sale cu radiația cosmică și solară nocivă, ionosfera se
încălzește până la 4000 de grade Celsius (în timpul acestor lupte cumplite, în Nord,
apare aurora boreală).
Evident, această energie se pierde acolo, sus, în Cosmos, unde percepția și
interesul oamenilor nu prea ajunge sau, în orice caz, ajunge destul de greu. HARP, ca
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și alte programe asemănătoare, tocmai asta și face. De undeva din Alaska, de lângă
Gakona, unde este situat acest dispozitiv, din cele 180 de antene ale sale, sistemul
HAARP emite, în fascicul strâns, concentrat, un flux de radiații de înaltă frecvență
care, ajungând în ionosferă, face exact același lucru ca radiația cosmică: produce
ionizarea puternică a zonei lovite și încălzește ionosfera, tot așa, cam la 4000 de grade
Celsius (în timp ce funcționează HAARP) apare, uneori, în zonă, aurora boreală). În
zona de impact ionosferic al fluxului de radiației de înaltă frecvență HAARP, se
formează o „lentilă” incandescentă care întoarce pe pământ, sub un unghi egal cu cel
format între fascicul care a generat lentila și verticala la Terra, această radiați, dar sub
forma undelor de joasă frecvență, care au o foarte mare putere de pătrundere.
Cu ajutorul acestor unde, se poate scana scoarța Terrei, în zona de impact a
fasciculului undelor reflectate, până la o anumită adâncime, ca și suprafața oceanelor
etc. Mai mult, frecvența acestor unde reflectate poate fi controlată sau variată (în
funcție de frecvența undei lansate), ceea ce permite foarte multe utilități, începând cu
descoperirea unor minereuri, a rachetelor din silozuri etc. și continuând cu detectarea
submarinelor aflate în imersiune la mari adâncimi (care, se știe, în prezent sunt încă
nedetectabile în timp real prin mijloace obișnuite) etc.
Despre HAARP și posibilitățile sale (control al creierelor și influențarea
comportamentului, producere de uragane și declanșarea unor fenomene geofizice,
meteorologice și de altă natură etc.), s-a scris foarte mult, dar, pentru noi, în cadrul
acestei reflecții, este important aspectul său științific și posibilitatea pe care o oferă
pentru controlul și contracararea unora dintre amenințările cosmice. În fond, aceasta
este și una dintre rațiunile lui cele mai importante ale acestui program de cercetare
științifică a Universului și a atâtea altora.
Se înțelege că pericolele și amenințările cosmice (amenințările fiind pericole
cu vector) nu se reduc doar la cele enunțate de noi mai sus. Desigur, Cosmosul,
mai exact, Universul nu este altceva decât o proiecție a atomului în plan cosmic
și, respectiv, în plan infinit. Modelul atomic este, de fapt, modelul Universului, iar
provocările, sfidările, pericolele și amenințările care se găsesc în atom se regăsesc,
într-o formă sau alta, la toate și în toate nivelurile Universului. Așadar, cele cosmice
sunt exogene pentru om și pentru umanitate, dar, datorită faptului că ele există în
toate sistemele și procesele din Univers, există și în sfera de cuprindere a omului și
umanității, de unde rezultă că granița dintre exogen și endogen nu este chiar atât de
rigidă.
Pericolele și amenințările geofizice și geoclimatice sunt, deopotrivă, proprii
planatei Pământ, dar consonante cu cele cosmice. Ele sunt mult mai apropiate de om
și de societatea omenească, îl afectează în mod direct, chiar dacă omul nu trăiește în
fiecare zi cu frica de ele, deși Pământul, minunatul nostru Pământ, planeta noastră
frumos colorată (din Cosmos, se vede albastră, așa cum se vede, de pe Pământ, și
cerul, deci Cosmosul) nu este chiar atât de blândă cu noi, oamenii. Pericolele și
amenințările geofizice și geoclimatice sunt, de fapt, fenomene normale pentru
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planetă, reprezentând modus-ul ei vivendi, întrucât Terra este o planetă vie, cu o
activitate intensă, care nu are încă intenția să se răcească, să devină un corp ceresc
inert sau să explodeze sub propriile-i presiuni. Cutremurele de pământ și erupțiile
vulcanice, însoțite de fenomene-efect ale acestora (mișcării și fricțiuni de platforme
geofizice, tsunami, scufundări de pământ, lunecări, restratificări de sol etc.), ploile
torențiale, furtunile, uraganele, avalanșele, inundațiile, revărsările de ape, sunt cele
mai frecvente dintre acestea.
Pe planata Pământ, omul și-a creat o natură a sa, care, deși face parte din
natura Terrei, nu este în întregime ca ea, ci neconsonantă complet cu aceasta și
chiar subversivă. De aceea, între ceea ce face omul și ceea ce vrea Pământul, nu
există un acord, o consonanță deplină sau măcar utilă, ci un puternic dezacord și
chiar un uriaș conflict. Omul acoperă din ce în ce mai mult Terra cu infrastructuri
folositoare lui (dar nefolositoare și complet dăunătoare planatei), pe care planeta este
nevoită să le suporte, chiar dacă nu la acceptă. Imediat ce omul nu-și mai susține și
întreține propriile sale infrastructuri, Terra le distruge, întrucât nu-i folosesc la nimic.
Faimoasele cetăți akkadiene de odinioară se află sub nisipuri, din falnicele cetăți
uitate ale Antichității și ale Evului Mediu au rămas doar ruine…
Francezii spun: Ne laissez pas croître l’herbe sur les chemines de l’amitié…
(Nu lăsați să crească iarba pe drumurile prieteniei). Aceasta înseamnă că drumurile
prieteniei trebuie umblate, bătătorite, întreținute. Dar naturii nu-i place asta. De
aceea, imediat ce oamenii nu-și mai umblă drumurile, ea le inundă cu iarba sa. Iarba
crește acolo unde nu calcă toată ziua oamenii. Naturii nu-i place ca oamenii să-i calce
și să-i distrugă iarba. Din nefericire, constatăm din ce în ce mai mult că naturii nu-i
plac nici oamenii, nici drumurile lor și nici obiceiurile lor… Și nici oamenilor nu le
place natura, așa cum este ea, ci vor s-o transforme așa cum vor ei.
Omul se comportă pe planeta Pământ de parcă Pământul nu ar fi casa lui, ci
casa unui inamic. Omul se comportă pe Terra nu ca un pământean, ci ca un venetic și
chiar ca un dușman. Ca și cum ar vrea să-i epuizeze resursele și, după aceea, să plece
undeva, în Univers.
De aceea a și început să caute, în Univers, exoplanete…
Amenințărilor de acest tip, omul nu are ce le face. Nu le poate nici opri,
nici contracara. Străfundurile incandescente ale Terrei nu-l vor asculta, hidrosfera,
litosfera, biosfera, atmosfera, stratosfera, mezosferă și ionosfera nu se vor supune
voinței lui și nici nu-l vor ajuta să supraviețuiască, dacă el, pământeanul care se
comportă ca un nepământean, va continua să le atace și să încerce să le supună voinței
lui. Naturae enim non imperatur, nisi parendo, scria Francis Bacon, dar, nici atunci și nici
acum, omul nu este dispus să înțeleagă și să respecte rosturile și rostuirile planetei, așa cum
nu este dispun să și le cunoască, să și le respecte și să și le corecteze nici pe ale sale…

Pericolele și amenințările virtuale vin tocmai din ceea ce este omul dincolo
de ceea ce este. El a creat, pe planeta Pământ și în Univers, un spațiu virtual, un
ciberspațiu, care nu este însă altceva decât o formă de existență și devenire a cogniției,
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un modus vivendi al ei, o ontologie, o gnoselogie și o logică a cogniției, a abstractului,
a dimensiunii universale a omului. Pentru că esența omului este cunoaștere. Omul
însuși este cunoaștere. În acest sens, ele este mai mult decât spațiul geofizic în care
trăiește, decât apele care curg, decât munții, câmpia, casa, mașina și masa de lucru,
deși casa lui pământeană, mașina, unealta și masa de lucru sunt obiecte din obiecte,
obiecte fizice, generate de om și de natură, loc și areal, grâu care este grâu și piatră
care este piatră, cum spunea Eugen Ionesco.
Spațiul virtual în care trăiește omul are, totuși, un suport material – cartea,
biblioteca, stiloul, calculatorul, telefonul, videoteca – și unul care transcende
obiectelor fizice, ierbii, creierului și mâinii. Spațiul virtual este spațiul cuvântului,
sub toate formele și formulele sale, al semnalului eteric, al simțirii, trăirii sensibile
și spirituale, spiritului și, așa cum spunea, cogniției. Acest spațiu are infrastructurile
sale virtuale – rețelele, pachetele IT, hardware și software –, casele sale virtuale –
unitățile informaționale și cognitive – și oamenii săi virtuali – omul cognitiv, omulcuvânt, omul-cunoaștere, omul-cogniție, care nu este omul fizic, ci omul spiritual,
omul abstract, omul virtual.
Ontologia acestui spațiu virtual este una virtuală, bazată pe concept, gnoseologia
lui este una abstractă, bazată pe conexiuni semiotice, sintactice și semantice, logica sa
este gramatica gândului, a intelectului, a cogniției. De unde rezultă că și provocările,
sfidările, pericolele și amenințările sunt specifice acestui spațiu, sunt generate de
acest spațiu. Ele n-ar trebui incluse în tipologia celor exogene, întrucât aparțin omului
cognitiv și societății cunoașterii, dar, deși așa stau lucrurile, ele continuă totuși să
aibă și o dimensiune exogenă, în sensul că se detașează de omul fizic, manifestânduse într-un spațiu abstract, pe care omul obișnuit și chiar omul foarte bine pregătit nu-l
poate controla.
Dubla condiție a omului – aceea de om-fizic și de om-cognitiv – facilitează, cel
puțin în etape civilizației cognitive în care ne aflăm, o anumită incapacitate de control
al exteriorității sale complexe, dinamice și extrem de sofisticate. De unde rezultă că
amenințarea cea mai importantă a spațiului virtual constă tocmai în imposibilitatea
omului de a-și cunoaște în timp real propria-i exterioritate cognițională, virtualizată
în mare parte și crescută exponențial în complexitate.
Celelalte tipuri de amenințări virtuale sunt la fel de „nepământene” ca prima,
dar mult mai concrete și cu vectori identificabili: virusarea calculatoarelor și a
serverelor, folosirea unor troieni pentru a sustrage informații, atacul cibernetic asupra
rețelelor, nodurilor de rețea, suporturilor de rețea, ale instituțiilor statului, sistemelor
de securitate și apărare, bănicilor etc., orbirea sateliților și bruierea, virusarea sau
distrugere fizică a sistemelor de comunicație în spațiul cosmic din proximitatea Terrei,
crearea unor zone ostile în spațiul cibernetic, crearea unor capcane și ambuscate
în spațiul virtual, folosirea unor dispozitive pentru controlul minții și influențarea
comportamentului, crearea și folosirea unor sisteme virtuale pentru controlul
mulțimilor, manipularea mesajelor etc.
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Astăzi, omul și omenirea trăiesc din plin în acest spațiu virtual, devin,
deopotrivă, părți ale lui, entități și identități (cu sau fără identitate) instrumente ale
lui și, mai ales, victime ale lui.
Nimic nu mai este și nu mai poate fi ca înainte. Fiecare om este monitorizat și
supravegheat, fiecare punct de pe Terra se află pe o hartă interactivă, fiecare om de
pe Terra poate accesa, în timp real, fiecare alt om de pe Terra, cu toate consecințele
care decurg de aici: informare, cunoaștere în timp real, dar și influențare, manipulare,
depersonalizare, înstrăinare.
În această epocă, rețelele și managerii de rețea, dar mai ales marii decidenți
situați la vedere sau în umbră – și chiar în umbre ele umbrelor – au controlul aproape
total al omului devenit dependent de rețea, de finanțe, de informație și de cogniție și,
evident, posibilitatea de a-l influența, manipula, folosi și chiar distruge.
Acest tip de amenințări este pe cale de a se extinde periculos și în spațiul
ancestral al cogniției, adică asupra sistemelor de valori care constituie fundamentul
acesteia, structura ei de rezistență, vitalitatea și virtualitatea ei.
În momentul actual, societatea omenească este foarte vulnerabilă la acest tip
de amenințări și, probabil, va continua să fie și în continuare. Totuși, paralel cu aceste
presiuni virulente și extrem de insistente de a controla, manipula și folosi spațiul
virtual în interesul unor grupuri, se desfășoară și o amplă acțiune de construire a
unor piloni cibernetici extrem de puternici pe care să se sprijine viitoarea societate
a cunoașterii, în care și prin care vulnerabilitățile acesteia la amenințările de tip
virtual să fie diminuate semnificativ. Dar și acest proces, ca și cel de cibernetizare
a presiunilor dominatoare pentru influență, putere, bani, avere, piețe și resurse, este
complicat, costisitor și cu foarte multe zone incerte, iar această realitate, puternic
mozaicată și, în foarte multe dimensiuni, imprevizibilă, nu încurajează în nici un
fel procesele securitare și stabilizatoare, ci, dimpotrivă, le accentuează pe cele
insecuritare și destabilizatoare.
Din aceste motive – și din multe altele –, riscul endogen, definit pe intersecția
dintre amenințările endogene de orice fel și vulnerabilitățile la acestea, are cel puțin
două existențe, dimensiuni și două configurații care, deși sunt complementare, nu
sunt identice.
Prima este ce proprie sistemelor și proceselor de dincolo de om și omenire,
din sfera propriu-zisă a endogenului și se măsoară pe intersecția dintre mulțimii
provocărilor (presiunilor), pericolele și amenințările din spațiul exogen cu
vulnerabilitățile acestui spațiu la ele. Acest risc nu este asumat în întregime de om
și de societatea omenească, dar are o foarte mare importanță în calcularea finală a
nivelului de risc, îndeosebi a aceluia care se cere asumat.
Cel de-al doilea tip de risc exogen este cel rezultat din intersecția mulțimii
tuturor provocărilor (presiunilor), sfidărilor, pericolelor și amenințărilor exogene cu
mulțimea vulnerabilităților omului și omenirii, mai concret omului și mediului său
de viață la acestea. Cu alte cuvinte, riscul exogen, în formă continuată, ca să folosim
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un termen juridic, nu este doar exogen, ci devine un cuplaj între exogen și endogen
cu efecte deosebite în construcția strategică dinamică și în analiza de risc, generând
ceea ce, mai târziu, în analiza noastră, vom numi risc hibrid și chiar risc sinergic cu
geometrie complicată.
1.2. Riscul endogen
Dacă riscul pe care am încercat să-l identificăm și să-l definim până acum,
cel exogen, sau predominant exogen, își are, în parte, cauzele și determinările în
afara omului și societății sale, ținând, mai degrabă, de o filozofie și o fizionomie
inter-sistemică și inter-procesuală, de determinări obiective, generate de Univers, de
convergența spațiilor și de confluența procesuală a evoluțiilor, riscul endogen este
cel interior, cel generat și asumat (impus, acceptat, constatat) de om și de societatea
în care omul trăiește, este un risc major de sistem și de proces. El se definește tot
pe intersecția dintre amenințări și vulnerabilități, dar acestea sunt, cel puțin pentru
analiză, toate, sau aproape toate, interioare, adică specifice societății omenești și
mediului de viață al omului. Spunem „aproape toate” și nu „toate”, întrucât și aici, ca
peste tot unde este vorba de om și de acțiunea sa, intervin foarte multe determinări
și foarte multe influențe, unele, intrinseci, de sistem și de proces, altele, extrinseci,
venite adică din afară, ca efect al calității sistemelor și proceselor de a fi deschise și
de a interacționa cu mediul.
Seturile sau fluxurile de provocări, presiuni, sfidări, pericole și amenințări care
se generează și regenerează în sistemele și procesele ce țin de om și umanitate, de
om și societate, sunt un rezultat al dinamicii sistemice și procesuale, al tensiunilor lor
interioare, din care se alimentează procesele de schimbare, de înnoire, de evoluție, de
dezvoltare. Acestea nu sunt lineare și previzibile, ci, în mare parte, nelineare și, deci,
greu previzibile sau chiar imprevizibile.
Practic, pentru om și societatea în are trăiește, există atâtea seturi de provocări
(tensiuni, presiuni, sfidări etc.), pericole și amenințări, câte domenii și câte spețe
ale activității umane există. Unele dintre acestea vizează domeniul geopolitic și pe
cel geostrategic, altele vizează domeniul politic, pe cel economic, financiar, social,
educațional, de sănătate, de mediu, de siguranță, de ordine publică, de apărare a țării,
de informații, ca și pe cel care privește cunoașterea și, legat de aceasta, spațiul virtual.
Fiecare dintre aceste domenii, din subdomeniile și activitățile aferente, este
vizat de fluxuri de presiuni, tensiuni, provocări, sfidări, pericole și amenințări (în
continuare, vom întrebuința doar termenul de amenințări) și vulnerabilități mai mici
sau mai mari la acestea.
Managerii de domenii, de rețele, de sisteme și de procese au toată grija să
identifice, să analizeze, să evalueze și să monitorizeze continuu aceste fluxuri, prin
structurile de sistem și prin cele de securitate a sistemelor și proceselor, să identifice și
să analizeze vulnerabilitățile la acestea, să calculeze nivelul de risc general și partajat
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și, pe această bază, să elaboreze politicile, strategiile și acțiunile de contracarare.
În general, în strategiile de securitate și în cele de apărare, sunt formulate,
la modul cel mai general posibil, aceste seturi de amenințări, de vulnerabilități la
acestea, dar nici măcar nu se pomenește nivelul de risc și modalitățile prin care
acesta se analizează, se configurează și se include în componenta politică, strategică,
operațională și tactică a prevenției, a acțiunii și a reacției. Poate că nici nu este necesar.
Totuși, la baza seturilor de provocări pericole și amenințări care se formulează în
documentul care se dă publicității, se află – și trebuie să se afle – analize consistente,
desfășurate în ani de zile, de către toate structurile care au competențe în analiza de
risc și în domeniile informațiilor, ale securității naționale și ale apărării naționale. Și
nu sunt puține.
În general, omul și societatea în care trăiește caută coerențe și cultivă
coerență, într-o logică operațională și corectă a faptului real, a ideilor, a proiectelor
și a orizonturilor de așteptare. Proiectul politic și cel strategic au structuri interioare
destul de solide – cel puțin în ceea ce privește pilonii lor teoretici și ideatici, deși,
și aici ar mai fi câte ceva de corectat –, dar nebunia amenințărilor începe încă din
clipa în care interesele nu converg, în care orizonturile de așteptare nu sunt clare,
în care conflictul înlocuiește armonia, disiparea haotică și incoerentă coerența, iar
complexitatea se îndepărtează de acel echilibru dinamic prin care, chiar și în conflict,
se menține unitatea în diversitate și diversitatea în nuanțarea, particularizarea și
asamblarea coerențelor.
Domeniul politic – cel care trebuie să gereze, să gireze și să configureze, să
exprime, să susțină, să întrețină și să slujească interesul vital, cel căruia îi aparține
decizia fundamentală în ceea ce privește acțiunea politică și strategică – este, adesea,
un cuib de viespi sau un regiment dezbinat, lovit de o bombă cu fragmentație, încărcată
cu particule viciate de corupție endemică, și nu are nici timpul, nici mijloacele
și nici responsabilitatea să asambleze părțile, să formuleze interesul vital și să-l
slujească. Pentru că îi lipsește orizontul, adică idealul, adică viziunea. În absența
acestora, vulnerabilitățile marelui compartiment politic decizional proliferează, iar
amenințările din categoria celor politice se amplifică și se intensifică.
Cele mai importante dintre ele vin antagonismul statelor, din tendința lor de
dominare, de acceptare a dominării sau de căutarea unui loc mai călduț sub soare,
din egoismul persoanelor, din presiunile exercitate de anumite cercuri de interese,
din obiectivele strategice pe care și le propun inamicii, folosind orice mijloc pentru a
le realiza – șantajul, coruperea, amenințarea, violența, războiul și chiar crima –, din
conflictualitatea acestui sistem internațional bazat pe state, din existența unor cercuri
de putere îndeosebi financiară și economică și din efortul lor perseverent de a domina
lumea, resursele ei, planeta și chiar Universul.
Lupta se duce pentru bani, pentru rețea, pentru resurse de tot felul, iar pe planul
intern al statelor, pentru resurse de finanțare a campaniilor electorale și de obținere
a puterii etc. Lăcomia politicienilor, a cercurilor financiare, dar nu numai a lor, este,
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deopotrivă, o uriașă amenințare endogenă, dar și o vulnerabilitate endogenă la fel de
mare, din combinarea acestor dimensiuni generându-se totdeauna un dezastru pentru
țară și pentru omenire. Incoerența, stupiditatea și mecanismul complicat al legilor
afectează grav Justiția și Executivul, reprezentând o amenințare la adresa acestora,
dar și o vulnerabilitate a legislativului, pe care o va resimți la prima sincopă sau
la prima bătaie de vânt politic. Domeniul politic este primul vizat în distrugerea
unui stat. Asupra acestuia se exercită toate presiunile și toate amenințările posibile
care, în cele din urmă, de cele mai multe ori, îl fac șvaițer. Bulversarea servirea
sau incapacitarea domeniului politic, facilitează, în continuare, distrugerea finanțelor
statului vizat, a structurilor economice, îndeosebi a celor strategice, de rezistență
și crearea dependențelor din care nu se mai poate ieși decât cu prețul războiului
sau dezmembrării. Situația actuală a clasei politice din România, care se face prima
vinovată de sărăcirea și distrugerea economiei naționale și a țării, de lipsa unor
programe de dezvoltare durabile, consistente și coerente, de înstrăinarea resurselor
și de degradarea învățământului, de distrugerea unor sisteme de valori, de corupție și
de câte altele, este un exemplu.
Domeniul financiar și economic este, de fapt, cel vizat, în mod direct sau
indirect, întrucât, la actualul nivel de civilizație economică la care s-a ajuns, acest
domeniu reprezintă a doua structură de rezistență – după cea culturală – a unei
națiuni. Cine vrea să distrugă un stat, să-l înrobească sau să-l anihileze pentru veacul
veacurilor, trebuie să-i distrugă sau să-i deturneze, mai întâi, direct sau prin fel de
fel de stratageme, cei trei piloni pe care acesta se sprijină: a) cultura, simbolurile și
idealurile; b) finanțele; încrederea în sine. Acest lucru se poate realiza în secole, sau,
prin politici agresive și înșelătoare, doar în câțiva ani.
Dintre acestea, domeniul financiar este cel mai sensibil și cel mai vulnerabil.
La ora actuală, nimeni nu-l controlează. Acest domeniu est e un fel de Dumnezeu al
lumii, care nu trebuie nici ofensat, nici înțeles, ci doar acceptat. Băncile, îndeosebi
cele private, emit 97 % din moneda lumii (trezoreriile doar 3 %) și pot acorda câte
credite doresc, înrobind financiar și deposedând de bunuri și de orizonturi întreaga
populație a planetei, fără ca să justifice în fața cuiva (în afara pieței financiare, adică
a lumii finanțelor) politicile și strategiile lor financiare.
Actualul sistem financiar a lumii, chiar dacă pare singurul ce poate crea condiții
pentru o dezvoltare economică durabilă, reprezintă, în fapt cea mai mare amenințare
a păcii și securității lumii. Acest sistem poate declanșa (conștient sau nu, intenționat
sau nu), crize financiare și economice extrem de grave (cum a fost cea din 1939-1939,
finalizată prin al Doilea Război Mondial, dar și ce a subprimelor, declanșată în 2008
și care se derulează și acum, făcând încă ravagii în restul lumii, rest care, oricum
reprezintă cam 90 la sută din această lume și care plătește efectiv costurile imense
ale acestei amenințări teribile, care o depășește cu mult pe cea nucleară, aceasta din
urmă fiind ținută, deocamdată, sub control.
Este însă foarte posibil ca amenințarea financiară să genereze și declanșarea
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celei nucleare. Finanțele, economia, economia de război, energia și războiul sunt
marile piese de pe o tablă de șah în care nici un rege nu contează. Aservirea și
distrugerea statului român și, în consecință, aducerea lui pe penultimul loc în
Uniunea Europeană, a început, după 1990, prin distrugerea sistemului său financiar
și crearea unor puternice dependențe financiare, inclusiv prin împrumuturi la FMI
și la alte bănci, împrumuturi și efecte de care, probabil, nu va scăpa niciodată, mai
ales că împrumuturile respective nu s-au făcut în vederea investițiilor în economie
și dezvoltării României, pentru crearea de locuri de muncă și creșterea puterii
economice, ci doar pentru a accentua și mai mult dependențele, pentru a aservi sine
die țara marii finanțe.
Această teribilă amenințare financiară vizează însă și omul concret, omul
de toate zilele. Politicile financiare urmăresc crearea și reproducerea la nesfârșit a
omului-creditat, a omului împrumutat, a omului-dator. O bancă poate da câte credite
dorește. Nimeni n-o trage la răspundere pentru asta. Dacă, prin politica ei financiară
își propune să îndatoreze toți oamenii planetei, iar concurența (tot financiară) n-o
stingherește, o va face bine-mersi pentru că o bancă nu lucrează cu bani acoperiți
economic, ci cu simboluri, cu hârtii sau, mai nou, cu operațiuni care înseamnă bani.
Dar, mă rog, acesta este modul de a trăi al omului în societatea de consum.
Dar, în România, acest mod a produs un dezastru. Peste 3000 de întreprinderi
– cele mai multe rentabile, cu piață –, au fost distruse, milioane de români luând
drumul străinătății în căutarea unui loc de muncă, în general foarte prost plătit în
raport cu populația autohtonă din țările în care emigranții români au ajuns. Totuși, așa
cum am mai spus-o și prin alte articole, trebuie să mulțumim acestor țări europene
care, în aceste vremuri foarte grele atât pentru noi, cât și pentru ele, au oferit, totuși,
imigranților români locuri de muncă, ajutându-i astfel să supraviețuiască.
În acest timp, România și-a distrus industria, îndeosebi pe cea a petrolului
unde țara noastră era efectiv o mare putere, dar și pe cea constructoare de mașini
agricole, industria siderurgică, industria ușoară, institutele de cercetare, inclusiv pe
cele din domeniul agricol, tot, tot, și, într-o furie care n-a existat nici în vremurile
celor două războaie mondiale, și-a înstrăinat resursele, și-a vândut o mare parte din
pământul țării, devenind, practic, slugă cuminte și bleagă a altora din afară și din
interior la ea acasă.
Domeniul educațional este poate cel mai grav afectat de amenințările cele
mai cumplite, cele împotriva educării și formării națiunii și a membrilor ei. Cea mai
mare amenințare la adresa sistemului educațional din România a reprezentat-o și o
reprezintă incapacitatea decidenților de a înțelege funcțiunea sistemului educațional
în țara noastră, în context european și mondial. Neînțelegând ce trebuie efectiv să
facă pentru modernizarea și actualizarea unei străvechi școli – școala românească
serioasă, matură sigură și experimentată –, a încercat să copieze tipologii și fotografii
mișcate, luat de pe unde a apucat, a distrus corpul cadrelor didactice prin fel de fel
de politici absurde și reforme nenecesare, aducând cel mai mare dezastru în spațiul
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educațional din câte au existat vreodată în această țară chinuită de vasalități, de
imperii, de războaie și de tot felul de alte presiuni, venite din patru-vânturile lumii.
Așa s-a ajuns ca, în ultimii ani, mai mult de jumătate dintre liceeni să piardă examenul
de bacalaureat, cel mai important examen din viața lor, cu consecințe extrem de grave
atât pentru viața lor, cât și pentru viața țării. Unii dintre managerii strategici ai acestui
sistem educațional agresat grav spun că așa e bine, că, în fond, s-a pus piciorul în
prag, că, în majoritatea liceelor unde atâția absolvenți au pierdut acest examen-cheie
ale devenirii lor, nu se face carte etc. etc. Ceea ce desigur, este foarte adevărat.
Dar piciorul în prag nu se pune prin distrugerea elevilor, adică a efectelor,
ci prin corectarea erorilor grave care au dus la acest dezastru (de exemplu, prin
desființarea acelor licee, crearea unor școli profesionale, orientarea mai bună a
elevilor în parcursul lor educațional, reconfigurarea curriculei, perfecționarea
pregătirii corespunzătoare a cadrelor didactice, salarizarea decentă a profesorilor,
selectarea cu multă grijă a celor care vor exercita această profesie vocațională, nu
profitațională, crearea, în toate localitățile, a infrastructurilor necesare etc.). Statul
român ar trebui să fie foarte atent la echilibrarea investițiilor din sistemul educațional
și din cel confesional, spre exemplu.
Ar trebui create, în spațiul Dumnezeiesc al României, cel puțin tot atâtea școli
câte biserici. Biserica învață copiii să fie smeriți și să trăiască cu frica lui Dumnezeu,
școala ar trebui să-i învețe să fie cutezători, să cunoască și să înțeleagă lumea, să
participe la crearea viitorului ei, a valorilor civilizaționale și cogniționale. Dar,
din păcate, statul român, în loc să creeze, prin sistemul educațional, valori, minți
agere și luminate, copii cu mintea deschisă spre cunoaștere, spre universalitate,
spre performanță, de tipul elevilor olimpici geniali români care câștigă cam toate
olimpiadele la care participă etc., prin atitudinea și politicile sale cel puțin neglijente,
dacă nu incoerente, fragmentare și aservite, a creat haos, neîncredere, birocrație
excesivă și corupție… Exteriorul, probabil, nu are nici un interes ca românii să fie toți
foarte, foarte buni, ci doar să selecteze și să extragă de aici creierele. Dar interiorul?
Domeniul social este, în țara noastră, și nu numai în țara noastră, poate cel
mai afectat de fluxurile de amenințări provenite din reforme nechibzuite, din aserviri
bizare, din autoagresiunea economică, financiară, securitară (insecuritară), devenind
și el, ca li alte domenii, foarte vulnerabil. În comunități s-au format nuclee ale
criminalității organizate, clanuri de țigani și interlopi pe care nimeni nu-i întreabă
de sănătate, hoții și pungașii de drumul mare își fac de cap, împreună cu toți cei
care – chiar dacă nu sunt pungași de stradă, ci pungași strategici ajunși în parlament,
în guverne, în justiție – fac cam același lucru, de multe ori în cârdășie cu lumea
interlopă, cu criminalitatea organizată, jefuind avuția națiunii.
După 25 de ani de jaf, unii dintre cei presupuși vinovați încep să fie chemați pe
la DNA și pe la parchete. Se pare, selectiv și cu zornăit de cătușe în văzul camerelor
de filmat, ca să facă impresie… Dar, din prădarea națiunii, din marele prejudiciu,
nu s-a recuperat, până în prezent, decât vreo 10 la sută, după câte se spune. Nu știm
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cum se vor recupera întreprinderile distruse, pădurile tăiate, șantierele navale închise,
flota înstrăinată (una dintre cele mai mari și mai moderne din Europa), oamenii care
au murit uciși de aceste vremuri ticăloase.
Aceste amenințări grave la adresa structurii de rezistență a statului român
au repercusiuni mari și pe termen lung în domeniul social, în viața oamenilor și a
comunităților. Multe din aceste comunități s-au împuținat și chiar s-au destrămat, ca
niște mușuroaie de furnici lovite de buldozer, iar altele au fost de-a dreptul ucise, în
timp de agresivitatea interlopilor, lanurilor și criminalilor, a cercurilor revanșarde și
iredentiste a crescut și a devenit extrem de periculoasă, mai ales pentru românii din
unele județele situate în centru țării, unde acționează și își fac de cap aceste cercuri
ostile României și națiunii române.
Oricât de nobilă și de benefică ar părea, politica europeană a dezvoltării
regiunilor, pentru unele zone, nu este altceva decât apă la moară pentru separatiști,
pentru antinaționaliști, pentru revanșarzi, pentru cei care vizează și uneltesc distrugerea
unora dintre statele de drept, chiar în ograda Uniunii Europene. Amenințările din
acest domeniu sunt foarte numeroase, iar vulnerabilitățile la acestea foarte mari. Și
chiar dacă Uniunea Europeană încearcă, prin politicile sale, inclusiv prin cele care au
generat spațiul Shengen, să diminueze și chiar să anuleze acest tip de amenințări și de
vulnerabilități la ele, imigrația masivă din fostele colonii, din Orientul Mijlociu, din
estul Europei, din lumea asiatică și din zonele de conflict îngreunează acest proces
și, mai mult, creează noi presiuni și noi surse de amenințări, mai ales prin impunerea,
în anumite zone (unele situate chiar în mari orașe europene), a legii Sharia sau a unui
modus vivendi care nu este specific și nici necesar continentului european.
Practic, toate țările din Europa și din lume se confruntă, într-o măsură mai
mare sau mai mică, cu astfel de vulnerabilități, lumea fiind, cum bine se știe,
puternic fragmentată, puternic polarizată și foarte puternic diferențiată, presărată cu
numeroase falii strategice, unde dialogul și confluențele civilizaționale sunt, practic,
aproape imposibile.
Domeniul juridic n-ar trebui să aibă și nici să genereze sau să suporte presiuni
și vulnerabilități de nici un fel. Justiția, metaforic vorbind ar trebui să fie oarbă și,
ca atare, ea n-ar trebui să vadă, nici săi pese de imagini și de imagine, ci doar să
calculeze, cu sânge rece, construcția pe care o are de identificat, din care și prin care
poate deduce adevărul, aplicând aceeași măsură din ecuația infailibilă a matematicii
Justiției. Și totuși, unele dintre legile după care Justiția trebuie să judece și să dea
sentințe care pot afecta iremediabil vieți, sunt foarte stufoase, incoerente, inconsistente
și chiar mult prea transparente la semnificație, iar magistrații nu sunt nici ei, toți,
ușă de biserică. Cu atât mai mult cu cât, spre exemplu, în România, unele dintre
legi sau dintre măsurile de aplicare a unor legi sunt pentru toți neconstituționale,
mai puțin pentru ei, pentru magistrați, iar alteori votul majorității alegătorilor (spre
exemplu, cel din vara anului 2013, a peste 7.400.000 de români, din cei opt milioane
și jumătate câți s-au prezentat la urme) poate fi pur și simplu anulat de către Curta
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Constituțională, pe motiv că nu s-a îndeplinit un cvorum care, în acest caz, nu avea
și nu putea să aibă nicio relevanță, neexistând nici vreun precedent, nici vreo rațiune
logică, nici vreun alt sens pentru a formula o astfel de concluzie, decât acela de a face
altfel decât voința alegătorilor care, se știe este supremă într-un stat de drept. Cele
sugerate în scrierile lui Franz Kaffka sunt mici povestioare pe lângă enormitățile
judiciare întâmplate în România. Dar, vorba lui Mircea din anul bătăliei de la Rovine,
bucuroși le-o duce, sau mai de grabă, le-o căra pe toate…
Domeniul sănătății este un alt domeniu dezastruos din spațiul românesc.
Românii mor pe capete, jumătate din ei sunt bolnavi, iar frumoasa noastră țară se
află pe ultimul loc în Uniune la bolile cardiovasculare și la multe altele, practic,
cam la toate. Floarea medicilor români înflorește pe alte meleaguri, mai bine plătite,
birocratismul din sistemul sănătății atinge cote incredibile, la toate spitalele sunt
cozi, iar singurele locuri unde nu există cozi sunt farmaciile. În România, mai ales în
marile orașe, din sută în sută de metri, găsești o farmacie, reclamele medicamentelor
umplu ecranele televizoarelor, iar bolnavii, la indicațiile riguroase ale medicului, iau
cu pumnul pastile de tot felul…
Sistemul sanitar din România a fost și el, exact ca cel educațional, reformat
aproape la fiecare guvernare sau la fiecare schimbare de macaz politic, iar efectele
sunt cele care sunt: România, la indicatorii de sănătate pe ultimul sau pe penultimul
loc în Europa., iar starea de sănătate a națiunii este cât se poate de precară Atenție,
este vorba de o țară care a avut cândva un spațiu natural de viață Dumnezeiesc și
oameni foarte, foarte sănătoși. Dar și aici, ca peste tot, a pătruns stafia sau zâna
lacomă, hrăpăreață și dictatoare a societății de consum…
Domeniul securității și apărării este și el, la rândul lui, lăsat, în mare măsură,
de izbeliște, atât ca alocație bugetară, cât și ca atitudine, cunoaștere, înțelegere. Într-o
țară în care politicieni, guvernanți și magistrați sunt aduși în cătușe la DNA pentru
fapte de corupție și chiar pentru subminarea economiei naționale, deci și a securității
și apărării țării, nu te poți aștepta la nici un fel de minuni, mai ales în domeniul
apărării. În concepția unora dintre politicienii care conduc România, uneori formulată
clar, alteori doar subînțeleasă (din modul de abordare, din frecvența cu care este
dezbătută, din alocațiile bugetari pentru acest domeniu), se pare că apărarea țării este
un atribut al NATO, scutind conducerea țării de orice fel de cheltuieli și de orice fel
de responsabilități.
Aici se impun însă câteva precizări. Domeniul securității și apărării, chiar
dacă în Senat și în Camera Deputaților, există comisii de apărare, siguranță națională
și ordine publică, nu este unul integrat, nici linear și nici măcar unitar. Securitatea
națională și apărarea națională nu reprezintă același lucru. Apărarea națională nu face
parte din securitatea națională, nu este o componentă a ei, așa cum cred unii.
Securitatea este un efect, o stare, o condiție necesară funcționării sistemelor și
proceselor, a țării și a structurilor ei în condiții de siguranță și care trebuie menținută
tot timpul în parametrii optimi. Ea se asigură prin politici și strategii înțelepte,
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concepute și aplicate în toate domeniile (financiar, economic, politic, social, societal,
informațional, educațional, de mediu etc. și chiar militar). Câte domenii există,
atâtea tipuri de securitate există, securitatea fiind, deopotrivă, intrinsecă sistemului
și procesului (securitate de sistem și de proces), produsă de acesta, prin mijloacele
acestuia, și extrinsecă sistemului și procesului, produsă de metasistem, de sistemul
de sisteme, de mecanismele procesuale complexe.
Apărarea constă într-un ansamblul de măsuri, în plan politic, economic, social
etc. și, desigur, militar, care se iau prin decizii politice, la nivel strategic, la nivel
operațional și la nivel tactic (al acțiunii directe) pentru contracararea unui pericol
cu vector, unei amenințări sau unei agresiuni, unei acțiuni intense a unui adversar,
precum și prin pregătirea din timp a forțelor, mijloacelor, resurselor, strategiilor,
dispozitivelor (operațiilor) și acțiunilor necesare, întocmirea, activarea sau reactivarea
planurilor strategice de acțiune în cazul tuturor pericolelor și amenințărilor posibile
care pun în pericol însăși existența și buna funcționare a statului român.
Punerea în aceeași oală a securității și apărării poate crea, atât pe plan
conceptul, cât și pe plan real, multe confuzii care pot duce la vulnerabilitatea uriașă a
statului român. Apărarea ține, în general de conflictul violent sau virulent și vizează
toate domeniile și nu doar pe cel militar. Există o apărare economico-financiară
și, respectiv, o ofensivă (atitudine ofensivă) economico-financiară, în cadrul
războiului economic, război continuu, complex și pervers, o apărare informațională
(cibernetică), în cadrul războiului informațional (cibernetic), care este tot un război
continuu etc., dar și o apărare militară care, azi, devine o apărare totală, în cadrul unui
război total, unui război hibrid, unui război înalt tehnologizat, care nu poate fi exclus
din conflictualitatea endogenă a lumii. Probabil că, în viitor, va exista și un război
cosmic sau un război de apărare împotriva agresiunilor care se așteaptă a fi posibile
din spațiul cosmic, dar, deocamdată, avem încă destulă conflictualitate pe planeta
Pământ pentru a ne detașa de ea și a ne reproiecta în cea a spațiului cosmic.
Amenințările care pot declanșa un război hibrid, un război total, un război
multidimensional sunt foarte numeroase, în creștere, iar configurația și dinamica lor
sunt foarte greu previzibile.
Amploarea și diversitatea conflictualității noastre, a pământenilor sunt atât de
mari, încât, la ora actuală și cu atât mai mult în viitor, nici o ţară din lume, nici chiar
Statele Unite ale Americii, nu mai poate face față, de una singură, acestor fluxuri
de amenințări și cu atât mai puțin unui război de mare amploare și nici măcar unor
amenințări hibride, de anvergură planetară sau doar regională.
Războiul, prin toate formele sale de manifestare (politice, financiare, economice,
juridice, mediatice, informaționale, de mediu, psihologice, sociale, societale,
geofizice, geoclimatice, cosmice și militare, izolate, combinate sau integrate), este
continuu, variabil, greu identificabil, ascuns, la vedere, dar omniprezent și cu evoluții
surprinzătoare.
Printre cele mai frecvente forme posibile ale războiului complex și complicat
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al mileniului III, pot fi situate și următoarele:
- război clasic convențional de foarte mare amploare, de regulă, înalt
tehnologizat, care se poate transforma cu ușurință în conflagrație mondială deschisă,
unitară, integrală sau partajată (în finalul lui, acesta va duce, probabil, la folosirea
tuturor mijloacelor existente și, practic, la distrugerea lumii);
- război clasic convențional local, cu desfășurări violente și escaladări care
tind spre primitivism;
- război neconvenţional asimetric, sub toate formele sale (gherilă, insurecție,
revoluție armată de eliberare, război civil, război separatist, război pirateresc,
terorism etc. ;
- război nuclear generalizat (război irațional, de autodistrugere a lumii);
- război nuclear limitat;
- război generalizat sau major;
- conflicte de intensitate mică sau regionale,
- război-mozaic (război fractal al lumii, cu izbucniri și intensități regionale
sau zonale diferite), care ar putea aduce lumea, în câțiva ani, prin epuizarea tuturor
resurselor și a tuturor tehnologiilor, în starea de faliment total, diminuându-i
semnificativ populația și obligând supraviețuitorii (dacă vor mai exista) să reia viața
și civilizația de la început, în cel mai ostil mediu geofizic și geoclimatic posibil;
Dar cel mai periculos dintre toate războaiele posibile este și va rămâne
războiul cognitiv. Războiul cognitiv nu este totuna cu războiul informațiilor, nici
cu cel mediatic, ci trece în spațiul cognițiilor, fiind generat de interesul distrugerii
valorilor și patrimoniului celuilalt, urmărindu-se, de către adversar, depersonalizarea
unui popor, distrugerea memoriei sale colective, a simbolurilor și, mai ales a
idealurilor sale, a sevei sale cognitive ancestrale și, în final, reducerea lui la condiția
de noncultural sau acultural, de sclav cultural, la cea de acceptare a inferiorității,
a nulității și la dispersarea lui în masa lumii, în neant. Este cam ce se întâmplă azi
poporului român și, desigur, și altor popoare din Europa și din lume.
Conflictul religios, conflictul etnic-religios, conflictul inter-etnic, războiul
informațional (cibernetic), războiul electronic, războiul psihologic, războiul
imagologic (mediatic) nu sunt altceva decât forme sau formule decupate din marele
război al lumii, în funcție de scopurile, mijloacele și modalitățile prin care se propune
a controlul spațiului politic și realizarea dominării strategice a celuilalt.
Presiunile, provocările, pericolele și amenințările din acest domeniu, ca și
vulnerabilitățile la ele sunt foarte numeroase și, în general, concentrate către limita
lor extremă, chiar dacă, prin politici și strategii adecvate, sunt ținute încă sub control
de marile puteri și de comunitatea internațională. Ne aflăm în etapa în care, totuși,
frica păzește via.
Cert este că amenințările vin nu numai dinspre rău, adică dinspre partea
negativă, rebelă, non-conformistă, imatură, infracțională, criminală, teroristă a lumii,
ci dinspre toate structurile, componentele și nivelurile ei. De aceea, unele dintre
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amenințări sunt clare și indubitabile, altele sunt prolixe, confuze, fluide, hibride
etc. Cert este că toate, dar absolut toate, sunt dinamice și complexe, combinânduse, grupându-se și regrupându-se în toate modurile posibile, astfel încât gestionarea
lor, mai exact, certitudinile privind managementul lor devin aproape imposibile.
Domeniul amenințărilor de securitate nu generează certitudini, ci doar incertitudini.
Singura certitudine posibilă este că amenințările există și stau deasupra omenirii ca o
nouă sabie a lui Damocles, mai mult sau mai puțin Noroc că nu toată lumea se uită în
sus. Sau chiar dacă se uită nu va reuși să vadă mare lucru, pentru că și amenințările,
ca .mai toate mijloacele de luptă moderne, sunt realizate în tehnologii stealth.
Principalele amenințări care vizează siguranța, securitatea și apărarea pot fi,
credem noi, încadrate în următoarele categorii:
- Politice (exprimă și pun în operă presiunile rezultate din confruntarea
intereselor vitale, care sunt extrem de diferite și care continuă să mențină un nivel
ridicat de neîncredere între state, în pofida eforturilor colosale făcute de omenire în
lunga sa istorie pentru a crea mecanisme internaționale de management corespunzător
al conflictualității și diferendelor dintre ele);
- Geopolitice (reconfigurarea spațiilor de siguranță strategică, cele de acces
la resurse și cele necesare în exercitarea puterii și influenței și chiar a unora dintre
frontiere);
- Geostrategice (reconfigurarea spațiilor de amplasare a forțelor, mijloacelor,
resurselor și dispozitivelor strategice fie pentru a descuraja acțiunile de orice fel
ale posibililor adversari, fie pentru a crea un fapt împlinit, fie pentru a crea condiții
avantajoase în caz de confruntare etc.);
- Financiare (generate de marile entități financiare ale lumii, cu scopul de
a domina lumea, de a o supune politicilor și strategiilor financiare, de a manipula
economia și de a realiza câștiguri uriașe, inclusiv prin declanșarea unor conflicte
de mare amploare și de foarte mare intensitate, care asigură un consum rapid al
armamentelor, munițiilor și resurselor strategice și recreează noi suporturi și noi
determinări pentru dezvoltarea unor astfel de piețe, inclusiv a celor din spațiul
criminalității transfrontaliere și paradisurilor fiscale);
- Economice (întrețin războiul economic continuu și asigură spațiul de acțiune
și de punere în operă a pentru politicile și strategiile financiare);
- Energetice (reprezintă, de fapt, unul dintre domeniile în care se duce un război
între consumatori și producători, precum și între marii consumatori, fiecare dintre
aceștia urmărind să aibă acces pe cât se poate de nelimitate la surse, să controleze
zonele energetice, cele de proximitate și rutele de transport etc., întrucât, fără aceste
resurse, totul ar muri; resursele energetice sunt, deopotrivă, resurse de dezvoltare, dar
și de supraviețuire);
- Nucleare (amenințările nucleare sunt amenințări de tip extrem; cele în jur
de 12 mii de ogive nucleare active, dacă ar fi folosite, în cazul unui război nuclear,
ar distruge în mod sigura viața de pa pământ; de aceea, pericolul nuclear este ținut,
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deocamdată, sub un control strict, dar de aici nu rezultă că el nu există și că nu are
vectori, deci că nu reprezintă o amenințare; mai mult, această amenințare proliferează,
pentru că, probabil, multe dintre statele lumii s-au dotat, prin achiziționare sau chiar
prin mijloace proprii, cu o astfel de teribilă armă);
- Globaliste (globalizarea reprezintă un proces firesc, pentru că toate sistemele
și procesele tind spre extindere, contopire și integrare, dar accelerarea ei artificială,
datorită unor interese care n-au nimic comun cu procesul în sine, ci doar cu obținerea
puterii absolute, a controlului absolut și a posibilității neîngrădite de a folosi
discreționar toate resursele planetei generează o amenințare extrem de gravă, care,
pusă în operă, ar putea determina proliferarea separatismului, a fragmentarismului și
a războiului mondial al frontierelor);
- Teroriste (societatea umană produce terorism, dar acest fenomen are foarte
multe fațete, începând cu cele date de reacția celui slab împotriva celui puternic,
dar și acțiunea celui puternic pentru înspăimântarea, supunerea și dominarea celui
slab; într-o lume în care mediul de securitate a devenit un șvaițer de conflicte,
tensiuni, crize și războaie, terorismul devine o amenințare globală și chiar un război
global în mozaic, cu urmări greu previzibile pentru societatea umană, întrucât acest
fenomen este întreținut nu doar grupuri criminale, de extremismul de orice tip, ci
și de diferitele grupuri de interese, de tot felul de organizații și mai ales de unele
state; de fapt, există atâtea forme de terorism, câte domenii ale activității umane și
ale intereselor oamenilor există, pentru că și terorismul, care oricare altă formă de
confruntare violentă, este o expresie a interesului);
- Revanșarde (amenințările de tip revanșard sunt printre cele mai active și mai
intense, întrucât, de-a lungul tipurilor, războaielor și conflictelor, frontierele politice
ale statelor s-au reconfigurat în funcție de deciziile învingătorilor din marile războaie,
iar cei învinși nu vor putea ieși niciodată din marile lor frustrări și vor căuta totdeauna
să obțină, prin diferite forme, o revanșă; acesta este unul din efectele remanente ale
conflictualității lumii și, probabil, niciodată lumea nu va reuși să-l anihileze sau să-l
reducă la un nivel nesemnificativ);
- Frontaliere (spiritul revanșard generat de modul cum s-au finalizat, de-a
lungul vremurilor, războaiele frontaliere și chiar marile războaie mondiale, va genera
totdeauna amenințări frontaliere, exprimate fie prin subminarea statelor de drept, fie
prin crearea unor presiuni care, în anumite conjuncturi, ar putea duce, la dictate, la
noi reconfigurări ale frontierelor, la situații complicate, precum cele din Ucraina, din
Caucaz, din Balcanii de Vest din Africa și cam de peste tot în lume);
- Etnice (nu există amenințări etnice, propriu-zise, ci amenințări ale
extremismului de tip etnic, cel care neagă valorile celorlalți și ține seama doar de ale
sale; dar acest extremism se naște adesea dintr-o tragedie, din tragedia propriei etnii,
care a suportat umiliri, înfrângeri, crime și efecte ale nedreptăților care i s-au făcut
sau pe care ea consideră că i s-au făcut de-a lungul istoriei; acestea intră în memoria
colectivă și vor constitui totdeauna sursă de conflict, atâta vreme cât etnia consideră
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ca efectele dezastruoase și umilitoare ale vremurilor trecute există încă sun semnul
duratei);
- Religioase (în general, religiile, ca sisteme de valori, nu se confruntă (valorile
nu sunt conflictuale), ci coexistă, Dumnezeu, ca și omul, fiind unic și indivizibil;
conflictualitatea religioasă este dată de interese religioase, adică de acele interese
predominant politice (dar și de altă natură) care îmbracă o haină religioasă; aceste
amenințări, ca și cele etnice, nu sunt neglijabile, ci extrem de importante și de
puternice, întrucât ele au declanșat războaie extrem de sângeroase și continuă să
declanșeze și să întrețină conflictualitatea de acest tip a lumii);
- Identitare (aceste amenințări sunt opuse celor generate de procesele de
globalizare, dar, chiar dacă sensul lor este invers, ele nu le anulează pe cele globaliste
și nu se anulează nici pe ele, ci se adaugă la cele dintâi, dublând de fapt amenințările
configurative și structurale ale acestei lumi; în viitor, ele vor deveni probabil din ce
în ce mai mari și din ce în ce mai intense);
- Criminalitatea, infracționalitatea, anomia socială (acestea sunt amenințări
de sistem și de proces, existente în societate și care sunt, de regulă, contracarate
continuu, pe măsură ce apar, de către politicile și strategiile se securitate internă);
Domeniul integrării europene se pare că, pentru europeni și pentru popoarele
care trăiesc aici, este un fel de scop salvator, de reificare a unor oameni-lucruri, de
salvare a lor, de construcție a unei noi identități care să scoată vechile identități – în
speță, satele și națiunile europene – din dezastrul istoriei și să le reașeze, redenumite
și, poate, reculturalizate, într-o nouă viață.
Desigur, această intenție, teoretic, pe coala albă de hârtie și în mințile cu fumuri
de care vorbea Iorga, poate fi generoasă și chiar utilă pentru niște idealuri care, de
fapt, în mintea și în inima oamenilor europeni normali n-au cum să existe, de vreme
ce națiunile nu și-au trăit încă traiul, iar valorile lor ancestrale le animă și acum
viața și idealurile, dar, pentru cele mai multe dintre statele europene, mai ales pentru
cele pe care arhitecții noii Europe le consideră slabe, inferioare, prost guvernate sau
imature etc., aceste proiecte de integrare cu buldozerul sunt amenințări de moarte.
Cetățeanul dintr-o țară care face parte din UE, în noua sa calitate de cetățean
uns european va trebui, deci, să aleagă între condiția lui de cetățean european cu
drept la o identitate pe care nu o are și la o cultură de împrumut, cu acces la împrumut
bancar, la locuri de muncă mai bine plătite ca în țara lui, dar de două ori mai prost
plătite decât este plătit coechipierul său din țara în care el, emigrantul, alungatul-deacasă a ajuns în căutarea unui loc de muncă. Și, după cum cred acești arhitecți, acest
scos-din-istorie-și-alungat-de-acasă va alege ce i se impune, deși omul nu poate fi
scos din istorie.
Acest proces brutal de aculturație reprezintă, de fapt, o amenințare gravă
la valorile europene și, mai devreme sau mai târziu, este posibil să ducă la o
recrudescență a conflictualității și chiar la un război.
Domeniul eului, al sinelui, al personalității umane, al cogniției este cel care
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rezultă din condiția umană, din ceea ce este omul efectiv și ceea ce i se supune că este.
Fiind un Univers, omul nu poate fi pus cu de-a sila în căsuțe, categorii și concepte de
tot felul. Chiar dacă rețeaua, mijloacele moderne de comunicație, interesul băncilor,
al liderilor societății de consum fac asupra lui presiuni irezistibile, omul va continua
să aibă eul său, modul său de a percepe și a gândi lumea, universul său axiologic
și cognitiv, viața sa și condiția sa și tot ceea ce îi va da, în continuare, identitate,
unicitate și personalitate, chiar dacă devine tot mai dependent de ofertele marilor
cercuri de interese care vor să controleze totul – oameni, țări, minți, identități, valori
și cogniții – și să domine totul.
Omul-cognitiv își va păstra totdeauna spațiul său unic și indivizibil, eul său și
chiar stilul său de viață, chiar dacă va continua să aibă modele. Conflictul endogen,
cel din interiorul acestui om cognitiv, este unul care-l face să meargă înainte, spre
un orizont clar de cunoaștere, nu unul care-l duce la pierzanie. Omul-cognitiv va
afla, credem noi, la timp acest lucru și va alege drumul care duce spre orizonturile
luminoase ale lumii și nu spre întunecimile ei.
De aici, din această monadă cognitivă a spațiului cognitiv, va veni probabil și
salvarea acestui tip de om, astăzi agresat din toate părțile.
1.3. Riscul extrem
Riscul se definește pe intersecția dintre amenințări și vulnerabilități. Valoarea
lui, cea rezultată din acest calcul – de fapt, evaluarea lui – se află undeva între 0
(inexistența acestui risc) și 1 (riscul extrem sau riscul total). Evaluarea riscului
reprezintă datoria principală a oricărei entități care acționează în condiții de
incertitudine, unde există, deci, amenințări și vulnerabilități la acestea. De aceea,
analiza de risc trebuie să țină seama de dinamicile complexe ale amenințării și
vulnerabilității și de toate celelalte elemente care configurează și reconfigurează atât
amenințarea, cât și vulnerabilitatea sau vulnerabilitățile la aceasta. Riscul extrem
este definit pe valorile maxime ale amenințării și vulnerabilității. În mod normal,
în aceste condiții, n-ar trebui acționat. Dacă, spre exemplu, un stat nuclear (înalt
tehnologizat, care dispune mijloace de luptă ultra sofisticate, din generația a cincea și
a șasea, cu hiperarme de tot felul) amenință un stat slab, de la frontierele sale, printrun ultimatum de tipul celui care a fost dat statului român pentru cedarea Basarabiei,
iar acel stat slab n-are, practic, nici un mijloc pentru a se apăra împotriva acestui
colos, dacă totuși, intenționează să nu cedeze teritoriul său și să respingă respectivul
ultimatum, trebuie să-și asume un risc extrem (R=1), întrucât războiul care se va
declanșa împotriva lui va fi unul total disimetric, el fiind complet vulnerabil și
neputând reacționa în nici un fel, nici măcar asimetric, împotriva unei asemenea
forțe. Dacă, totuși, statul respectiv se decide să reacționeze, așa cum a reacționat
Polonia la atacurile concomitente, al lui Hitler dinspre Vest și al lui Stalin dinspre
Est, de la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial și, deci, își asuma acest risc,
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înseamnă că, dincolo de îngrozitoarele fapte și de eroismul armatei poloneze care s-a
luptat cu cai împotriva tancurilor, există o speranță de renaștere, în numele căreia,
poți accepta chiar moartea, așa cum a făcut-o Polonia și care, iată, astăzi a renăscut
atât de dramatic și atât de frumos.
1.4. Riscul fluid
Riscul fluid este acel tip de risc pe care nu-l putem calcula cu precizie, nu-l
putem prinde, cunoaște, înțelege perfect și, deci asuma cu convingerea că știm exact
ce avem de făcut pentru a-l contracara sau pentru a-i reduce cât mai mult efectele.
Acest tip de risc există mai ales în confruntarea dintre amenințările de tip cibernetic
și vulnerabilitățile omului, sistemelor și proceselor umane la acestea, dar nu numai.
Acțiunea umană, în aceste condiții speciale, se aseamănă foarte mult cu bruiajul de
tip ochit și constă în pândirea momentului favorabil, în adaptarea comportamentului
la condiții, la împrejurări, la realitățile mișcătoare, fluide și la oportunități.
Trăsăturile fundamentale ale riscului fluid sunt definite de frecvențele aleatorii
(salturi de frecvență) ale amenințărilor, de imposibilitatea contracarării lor totale
sau oportune, pe tot parcursul prezenței lor și manifestării (pentru că au frecvențe
variabile și sisteme de securitate pe care nu le poți decripta în timp util), dar și pe
imposibilitatea acoperirii sau reducerii la timp a vulnerabilităților la aceste. Or, de
vreme ce amenințările sunt flexibile, cu frecvențe variabile, toate celelalte elemente
care țin de calculul riscului trebuie să răspundă acestor determinări, iar așa ceva
este foarte greu de realizat. Sistemele automate de protecție, programele antivirus
și, în general, măsurile de securitate cibernetică reduc substanțial acest risc, dar nu-l
elimină. Dacă sistemele sunt conectate la internet sau la alte rețele, actul de comunica,
descărcarea unor informații de pe internet, presiunile pe care le fac hackerii și cei
interesați de pătrunderea scuturile de securitate
1.5. Riscul hibrid, analiza SWOT
Riscul actual se manifestă din ce în ce mai mult, sub forme complicate,
sofisticate, în care intervin foarte multe elemente, întrucât tipologiile amenințărilor și
a vulnerabilităților sistemelor, structurilor și proceselor umane sunt și ale, la rândul
lor, dinamice și schimbătoare, accelerate și chiar fluide, în sensul că scapă controlului,
cunoașterii, înțelegerii, ieșind adesea din legea rațiunii suficiente.
Riscul este o chestiune de atitudine. El ține totdeauna de comportamentul
uman, de managementul amenințării și vulnerabilității, de analiza situațiilor,
cauzelor acțiunilor și efectelor care generează și regenerează seturile de presiuni,
provocări, pericole și amenințări, a situațiilor și cauzelor care produc, susțin și
întrețin vulnerabilitățile sistemelor și proceselor la acestea. De aceea, ecuația pe
care am folosit-o mai sus (R=A.V) este una de tip general, chiar simplificatoare,
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principială. În realitate, riscul se definește nu doar pe intersecția dintre amenințări și
vulnerabilitățile la ele, ci și prin specificul acestora, prin caracteristicile și presiunile
mediului, prin perturbațiile existente, prin factorii favorizanți sau nefavorizanți, prin
interacțiunile dintre categoriile de amenințări, dintre categoriile de vulnerabilități la
acestea, dar și prin punctele tari ale sistemului care se preocupă de evaluarea riscului,
care-și asumă acest risc, prin oportunitățile care se generează și se folosesc sau nu în
acest proces etc.
De aceea, considerăm noi, în analiza de risc, ca și în toate celelalte procese
pe care le presupune managementul acestuia, se poate folosi, între altele, și
metoda SWOT (Strength – puncte tari, elemente forte ale structurii de rezistență a
sistemului, procesului și acțiunii, care-și asumă riscul; Weaknesses – puncte slabe sau
vulnerabilități, Threats – ameninţări).

CONTRACARARE RISC

INTERNE

S - PUNCTE TARI, VALORI

- Care sunt punctele forte ale
sistemului și cum pot fi ele folosite în
reducerea nivelului de risc?
- Care sunt valorile perene și în ce
măsură pot constitui ele un suport
pentru analiza de risc și pentru
managementul acestuia?
- Pe ce se bazează planificarea
strategică a asumării (acceptării) și
soluționării riscului?

EXTERNE

O - OPORTUNITĂŢI

EVALUARE RISC

WPUNCTE SLABE, DISFUNCŢII

- Care sunt punctele slabe ale sistemului
ce se constituie în vulnerabilități?
- Care sunt acele elemente din sistem și
din proces ce pot perturba, în anumite
condiții, funcționarea sistemului?
- Care sunt vulnerabilităţile existente
prin configurația sistemului? Dar cele
induse?
- Care sunt factorii interni perturbatori
și ce anume îi generează și îi activează?

T - AMENINŢĂRI

- Care sunt oportunităţile ce pot
fi folosite în analiza de risc și în
cunoașterea acestuia?
- Ce căi există pentru realizarea
scopurilor şi obiectivelor planificării
strategice în condiții de risc și pentru
asumarea sau acceptarea riscului
rezultat sau impus?
- Cum pot fi ele valorificate?

- Care sunt principalele provocări,
pericole şi ameninţări strategice,
operaționale și tactice exogene la
adresa sistemului și procesului care ne
interesează?
- Care sunt amenințările de natură
endogenă și cum se generează ele?
- Care sunt amenințările de tip hibrid de
nivel strategic, operaţional şi tactic?

CUNOAȘTERE ȘI ASUMARE RISC

R = A∩V

ACȚIUNEA ÎN CONDIȚII DE RISC
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EDITORIAL
2. Orizonturi de așteptare, așteptări fără orizonturi. De la certitudini la
entropie zero
Conflictualitatea generează conflictualitate. Intervenția pentru a-i schimba
rațiunea, sensul și istoria nu este sau nu pare a fi sortită reușitei. Aceasta nu înseamnă
că, semper ubique, conflictualitatea este fatalitate. Nu este, desigur, fatalitate, dar
nici ceva la îndemâna voinței tuturor oamenilor. Ca orice legitate a Universului, și
conflictualitatea, ca izvor al mișcării și dezvoltării, dar și ca sursă și modalitate de
distrugere a ceea ce există și merită să piară, își are locul ei important. De aceea,
ea trebuie cunoscută și înțeleasă ca fiind una din acele cauze ale naturii care
generează, mișcarea, dezvoltarea, progresul. Desigur, nu numai aceasta este rațiunea
conflictualității.Ca tot ce există în Univers și în viața oamenilor, are și ea partea sa
de bine și partea sa de rău, partea sa constructivă și partea sa distructivă, iar noi,
oamenii, cred că trebuie să înțelegem bine și profund complexitatea conflictualității
și universalitatea ei. Nihil humani a me alienum puto (nimic din ceea ce este omenesc
nu-mi este străin) poate fi nu doar o expresie a coborârii regilor cu picioarele pe
pământ, ci și o realitate a comportamentului sistemelor cognitive și raționale.
Strădania omului de a se elibera este tot atât de intensă și de necesară ca
strădania omenirii de a-l înrobi, de a-l înlănțui în acele sisteme și procese care
constituie rațiunea lui de a fi, ca ființă socială, unică și indivizibilă, rațională și
cognitivă, într-un spațiu luminat de soare și particularizat de cogniție.
Conflictualitatea lumii a atins cote și mijloace inimaginabile, de la cele ale
unui posibil război nuclear la cele ale unui permanent război cognitiv. Omul se luptă
în fiecare zi, chiar și atunci când zâmbește și este fericit, cu lumea, cu Universul, cu
sine, supunându-se însă fără crâcnire legilor și cauzelor ei, ale acestei lumi, deopotrivă
ostile și binefăcătoare. De aceea, orizonturile de așteptare ale conflictualității lumii
sunt cam tot așa, cum este lumea, pline de idealuri și neprevăzuturi, de incertitudini
și de speranțe. Omul se luptă cu sine pentru a fi mai bun, mai performant, mai
util, ăn numele unui ideal – idealul său – și, în același timp, acceptă Universul de
constrângeri și de terminări care, înlănțuindu-l îl eliberează. Și abia acum, reproiectat
pe aceste orizonturi mișcătoare, omul înțelege, atunci când este dispus să recunoască
și să accepte, că libertatea este necesitate înțeleasă, iar necesitatea libertate asumată.
Certitudinile sunt volatile, incertitudinile sunt doar mobile, dar toate, împreună,
formează acea cogniție specială – cerul lui, izvorul lui Universul lui – care definește
omul.
De aceea, accesând spațiul infinit al Universului cogniției, se poate spune
că, de fapt, singura certitudine universală a omului și a societății sale este această
deplasare ineluctabilă a fiecăruia dintre noi și a lumii spre entropie zero.
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ELEMENTE INTRODUCTIVE
ALE COMUNICĂRII
INTRODUCTORY ELEMENTS
OF COMMUNICATION
Conf. univ. dr. Daniela CIOCHINA1
Abstract:
Comunicarea este un fenomen complex, care produce efecte, conducând
la o schimbare, într-un mod direct sau indirect. Acest studiu prezintă una din
definițiile comunicării, funcțiile acesteia, care sunt obiectivele comunicării,
dar si obstacolele(barierele comunicării).
Cuvinte cheie: Comunicare, codare, decodare, emițător, receptor, public,
mesaj, ascultare activa, canal de comunicație.
Abstract:
Communication is a complex phenomenon that has the effect to lead to a
change in a direct or indirect way. This study presents one of the definitions of
communication, its functions of communication ,objectives but also obstacles
(barriers of communication).
Keywords: Communication, encoding, decoding, transmitter, receiver, public,
message, active listening, communication channel.

W

ilbur Schramm (cercetător american care a jucat un rol important în
afirmarea domeniului comunicării ca disciplina universitară, autorul
unor lucrări publicate între 1960 și 1980) a definit comunicarea ca pe „un proces
prin care se stabilește o comuniune sau o identitate de reflecții, concepții, într un
1
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emițător de mesaje și un receptor, printr-un canal de comnicație.”
Comunicarea este un fenomen complex, care produce efecte, conducând la o
schimbare, într-un mod direct sau indirect.
Ea nu trebuie confundată cu sintagma „de comunicație”, respectiv de sistem
tehnic utilizat în comunicarea la distanță (telefonul, poșta, radioul sunt mijloace de
comunicație, utilizând diferite tipuri de semnale)
Comunicarea poate fi redusă schematic la o relație de transfer informațional
între doi poli principali: primul – emițătorul (sursa) şi cel de-al doilea – receptorul
(destinatarul).
Emițătorul este un individ, un grup, o instituție, care declanșează actul
comunicării, inițiind și formulând mesajul.
Receptorul, care poate fi și el un individ, un grup, o instituție, cărora le este
adresat mesajul.
Procesul comunicării se circumscrie unei diversități de forme, dintre care
amintim:
A. În funcție de criteriul modurilor de realizare comunicarea poate fi:
- comunicare directă, care presupune lipsa oricărei intermedierii, întrucât
emițătorul și receptorul se află în același loc, în timp și spațiu;
- comunicare indirectă, realizată cu ajutorul unor instrumente (suporturi) care
fac posibilă transmiterea mesajului, atunci când există diferențe de spațiu (loc) și
timp între emițător și receptor.
B. După criteriul relațiilor emițător-receptor se disting:
- comunicare privată (intrapersonală) este comunicarea cu sine însuși, fără a
avea un destinatar diferit; ea este foarte importantă pentru echilibrul psihic și îmbracă
forma monologului absolut sau al dialogului interior;
- comunicare interpersonală este dialogul dintre două persoane, care implică
un schimb de idei, interese, nevoi și aspirații ș.a.;
- comunicarea de grup sau în echipă are loc în cadrul unui grup de până la 10
pesoane;
- comunicarea publică este prelegerea, cuvântarea, expunerea sau prezentarea
susținute de o singură persoană;
- comunicarea de masă presupune difuzarea mesajului către un public numeros.
Unitatea de bază a comunicării este mesajul, care conține cantitatea de
informații ce se urmărește a fi emisă către un destinatar determinat.
Există, bineînțeles, și o sursă a comunicării care produce mesajul, ea conținând
gânduri, sentimente, idei sau emoții. Mesajul nu poate fi transmis în stare pură, ci
este traspus în cuvinte însoțite de tot ceea ce înseamnă mesajul non-verbal. Când
informația este codificată în cuvinte, mesajul este unul de tip verbal, iar comunicarea
este verbală. Dacă comunicarea este purtată prin alte canale, mesajul și comunicarea
sunt non-verbale.
Obiectivele esențiale ale comunicării pot fi sintetizate astfel:
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- mesajul să fie recepționat;
- mesajul să fie înțeles în concordanță cu informația transmisă;
- mesajul să fie acceptat;
- mesajul să provoace un feed-back pozitiv, o reacție constând într-o schimbare
de comportament sau de atitudine.
Funcţiile comunicării sunt multiple, dar două par să prevaleze:
- funcția de reprezentare, adică de construcție a unor sensuri;
- funcția de acțiune, adică forța de a determina schimbarea.
Pentru a gestiona eficient comunicarea, este esențial să ținem cont de faptul că
oamenii sunt diferiți și, de asemenea, că ei se comportă în funcție de context.
De cele mai multe ori, atunci când mesajul nostru nu este înțeles, avem tendința
de a da vina pe celălalt și de a repeta ceea ce am spus cu o voce mai tare. Dacă celălat
nu ne înțelege, acest lucru se poate datora faptului că noi nu am vorbit „pe limba lui”.
Construirea și transmiterea mesajului presupun două acțiuni distincte:
codarea și decodarea. Finalitatea procesului de comunicare există în măsura în care
mesajul codificat de emițător este decodificat și acceptat de receptor. Destinatarul
recepționează și înțelege mesajul transmis mai mult sau mai puțin în legătură cu ceea
ce a vrut emițătorul să exprime. De aceea, mesajul trebuie să fie atent construit și să
țină seama și de capacitatea de înțelegere a receptorului. Inteligibilitatea unui mesaj
este dată nu numai de aportul de informații, ci și de structura lui mult prea elaborată
sau, dimpotrivă, mult prea banală și previzibilă.
Feed-backul reprezintă răspunsul pe care receptorul îl dă în timpul sau după
receptarea mesajului inițial. Acesta are o mare importanță pentru că determină măsura
în care acesta a fost înțeles, crezut și acceptat.
Aptitudinea de a comunica reprezintă aceea calitate a emițătorului de a
transmite mesajul unui receptor, pe care acesta îl traduce în transformări ale stării
sale inițiale.
Ca orice aptitudine, și cea de a comunica este, la nivel uman, condiționată de
o latură înnăscută și de una dobândită prin educație și instruire.
Bariere de comunicare reprezintă acele împrejurări care împiedică sau reduc
transferul mesajului și acuratețea (fidelitatea) acestuia. Adeseori vedem ceea ce dorim
să vedem și auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaștem realitatea în sine.
Modul în care privim noi lumea este influențat de experiențele noastre anterioare,
astfel că persoane de diferite vârste, naționalități, culturi, educație etc. vor avea alte
percepții și vor recepta situațiile în mod diferit.
Acestea pot consta în:
- înțelesul diferit al acelorași cuvinte de către mai multe persoane;
- existența unor deosebiri de pregătire și experiență între interlocutori;
- deformarea sensului mesajului datorată stării emoționale a receptorului;
- utilizarea unor termeni (cuvinte și expresii) inadecvați ori confuzi;
- ideile preconcepute și rutina care influențează receptivitatea (dar și emiterea);
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- climatul de comunicare necorespunzător (zgomot, aglomerație);
- folosirea unor suporți informaționali necorespunzători;
- imaginea pe care o are emițătorul sau receptorul despre sine sau despre
interlocutorul său;
- stările sufletești (sentimentele/resentimentele, emoțiile, disponibilitatea sau
indisponibilitatea);
- intențiile și interesele cu care interlocutorii participă la comunicare;
- implicarea pozitivă sau negativă.
Cauzele care determină apariția acestor dificultăți de comunicare sunt diverse,
cum ar fi:
- subiectivism;
- ascultare incorectă;
- implicare personală;
- dezinteres;
- diferențe de percepție.
Comunicarea orală – operează atât cu vorbirea, cât și cu ascultarea și cere
o pregătire, indiferent de forma sa concretă. De regulă, orice comunicare verbală
include legătura inversă și schimbarea rolurilor.
Printre formele comunicării orale distingem: monologul, expunerea, relatarea,
dialogul, seminarul, interviul, colocviul, toastul, discursul, povestirea, pledoaria,
dezbaterea, conferința, prelegerea etc.
La realizarea unei comunicări verbale adecvate și eficiente, care conduce la
posibilitatea de a înțelege ușor mesajul transmis, contribuie o serie de tehnici de
comunicare la care poate apela emițătorul acestuia, plecând de la plăcerea de a vorbi
și ajungând până la aptitudinea persoanei de a se exprima natural, clar, corect, precis
și concis.
1. Plăcerea de a vorbi presupune și efortul de a avea un ton prietenos, politicos,
asezonat cu priviri agreabile.
2. Naturalețea ține de exprimarea firească, fără afectare, fără căutarea forțată
a cuvintelor și expresiilor sau folosirea unora rare, pentru a ieși în evidență, a epata.
3. Precizia implică folosirea celor mai potrivite cuvinte și expresii pentru a
înțelege și facilita comunicarea.
4. Concizia reclamă exprimarea focusată pe subiectul comunicării, fără
divagații inutile și neavenite.
5. Corectitudinea presupune respectarea regulilor gramaticale și logice ale
discursului.
La acestea se mai adaugă și alți factori determinați de aspectul fizic, postura,
vocea, viteza de vorbire și gesturile emițătorului. De asemenea, este importantă și
realizarea contactului vizual între interlocutori, în timpul dialogului, ca o probă a
credibilității și deschiderii spre înțelegere.
Aceste „calități ale vorbitorului” se dobândesc prin exercițiu, nu sunt
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înnăscute. Succesul oricărei prezentări orale reclamă o conștientizare și o pregătire
pentru a stăpâni situația.
Destinatarul mesajului (receptorul) îl primește, îl decodifică și îl „traduce”
într-un semnal de răspuns (feed-back), reacționând, de regulă, în patru moduri:
a) reacție adaptivă, în care receptorul preia și prelucrează mesajul, urmărind
să-și sporească șansele de reușită;
b) reacție de autoapărare (ego-defensivă), care este generată de încercarea
receptorului de salvare a aparențelor, a imaginii publice despre el;
c) reacția expresiei valorice care presupune că receptorul apreciază rolul
mesajului în dezvoltarea personală;
d) reacția cognitivă vizează nevoia receptorului de a înțelege, de a da sens
mesajului.
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Rezumat
Acest studiu nu analizează politica fiscală în ansamblu ci se concentrează
pe examinarea impozitării indirecte – regimul TVA şi al accizelor – în România, în
contextul demersului de aderare la Uniunea Europeană.
Analiza porneşte de la provocările la care este supusă România, ca ţară în
tranziţie: fragilitate instituţională, rata ridicată a inflaţiei, multitudinea firmelor ce
funcţionează în pierdere şi un volum ridicat al arieratelor (inclusiv către buget),
corupţia endemică, creşterea sărăciei etc.
Cuvinte cheie: politica fiscală, TVA, accize, inflaţie, corupţie, sărăcie.
Summary
This study did not examines fiscal policy as a whole but focuses on the
examination of indirect taxation-VAT and excises regime- in Romania, in the context
of the demarche adhering to the EU.The analysis starts from the challenges that
confronts Romania as a country in transition: institutional fragility, the multitude of
companies operating in loss and a high volume of arrears (including to the budget),
endemic corruption, increasing poverty etc.
Keywords: fiscal policy, VAT, excises, inflation, corruption, poverty.
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l Consideraţii generale

P

rin acest studiu de caz am dorit să prezentăm transpunerea normelor
Uniunii Europene în România, mai exact în domeniul impozitării indirecte
(TVA şi accize) care sugerează diverse modalităţi pentru :
- îmbunătăţirea eficienţei colectării impozitelor;
- diminuarea unor posibile efecte negative asupra bugetului, provenite din
armonizarea cu reglementările UE.
Ca principalele obiective ale acestui studiu avem:
- analiza rolului actual al impozitelor indirecte în economia României;
- identificarea sectoarele unde legislaţia şi administraţia sunt în contradicţie cu
aplicarea directivelor şi regulamentelor UE;
- sugerarea de posibile modalităţi pragmatice de rezolvare a problemelor de
armonizare, fără a dăuna economiei româneşti sau obiectivelor economice şi sociale.
Acest studiu nu analizează politica fiscală în ansamblu, ci se concentrează
pe examinarea impozitării indirecte – regimul TVA şi al accizelor – în România, în
contextul aderării la Uniunea Europeană.
Analiza porneşte de la provocările la care este supusă România, ca ţară în
tranziţie: fragilitate instituţională, rata ridicată a inflaţiei, multitudinea firmelor ce
funcţionează în pierdere şi un volum ridicat al arieratelor (inclusiv către buget),
corupţia endemică, creşterea sărăciei etc.
România a cunoscut o scădere considerabilă a veniturilor bugetare. În acest
sens, România pare a fi un caz aparte, având venituri fiscale şi non-fiscale ce variază
în jurul a 30% din PIB, faţă de ţările în tranziţie din Europa Centrală şi din zona
Baltică, unde aceleaşi venituri sunt în jur de 40%. În general, se poate presupune ca
aceste ţări (unde reforma este mai avansată) au un sistem fiscal mai bun şi o colectare
a impozitelor superioară. Motivele care stau la baza acestei situaşii îşi au rădăcinile
în:
- calitatea administraţiei publice;
- capacitatea de implementare a regulilor şi reglementărilor;
- gradul de transparenţă;
- înclinarea firmelor de a evita impozitele şi de a acţiona în economia subterană;
- intensitatea luptei împotriva corupţiei (cu efect de reducere a evaziunii
fiscale);
- structura datoriilor fiscale.
Politica fiscală în România a fost revizuită în repetate rânduri, având un
caracter sinuos şi inconstant şi, din cauza incertitudinilor create (numărul mare de
excepţii şi exceptări), a fost mai puţin propice pentru mediul de afaceri, deşi, în
mod ironic, multe din schimbările operate şi exceptările acordate se presupunea ca
sunt destinate stimulării afacerilor. Politica fiscală a suferit totodată şi impactul unei
economii marcate de încordare structurală.
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l Echilibrul dinamic şi politicile macroeconomice în cazul economiei
României, în perioda 1990 – 2006
În anul 1990, economia se afla la începutul procesului de restructurare,
populaţia fusese puternic afectată de politica de reducere a datoriei externe urmată
pe parcursul deceniului 9, încrederea în factorul politic era foarte labilă, iar mediul
geografic era măcinat de tulburări, chiar războaie civile, structura producţiei era
rigidă, centralizată, nefiind adaptată pieţei şi nu existau mecanismele şi instituţiile
necesare schimbării acesteia, iar conjunctura internaţională era defavorabilă, pentru
că principala piaţa externă (C.A.E.R.) căzuse.
Exista un excedent de lichiditate datorat monetizării producţiei pe stoc, din
anii anteriori şi îngheţării administrative a preţurilor. Datorită acestor condiţii,
obiectivul prioritar a fost menţinerea stabilităţii interne şi, ca urmare, a fost aleasă ca
modalitatea de reformă: în anul 1990, toate preţurile au fost menţinute fixe până spre
sfârşitul anului, iar amânarea măsurilor de restructurare a menţinut rata şomajului la
un artificial nivel 0.
Astfel, aria pentagonului stabilizării pare destul de mare însă forma sa este
dezechilibrată pentru că preţul plătit, pentru menţinerea artificial echilibrată a
celor două obiective cu implicaţii sociale, a fost scăderea PIB real şi acumularea
rapidă a unui important deficit extern, în unele momente existând chiar perspectiva
incapacităţii de plată.
Însă cel mai important efect al amânării reformei a fost perpetuarea
dezechilibrelor structurale ce îşi vor spune cuvântul în anii următori.
Pe intervalul 1991-1992, este evidentă reducerea ariei pentagoanelor
stabilizării. Pe măsură ce se fac primi paşi spre restructurare, rata şomajului creşte
iar inflaţia explodează, toate acestea pe fondul unei rate negative de creştere a PIB
real şi a deficitului extern.
Se observă că se acceptă perpetuarea efectelor liberalizării treptate a preţurilor
(inflaţia corectivă), pentru a fi evitată creşterea bruscă a şomajului, prin măsuri de
restructurare a societăţilor aflate în proprietatea statului şi prin reducerea forţei de
muncă angajată în administraţia publică.
Pentru stăvilirea inflaţiei, s-a utilizat o politică monetară restrictivă, în special
creşterea masei monetare, reflectată de rata de creştere a agregatului monetar M2,
sensibil inferioară ratei inflaţiei până în anul 1993 (Tabelul 1.).
Ulterior, se observă că aceaşi măsură este utilizată în anii în care inflaţia tinde
să se reaccelereze (1997, 1999 şi 2000).
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Tabelul nr.1
Evoluţia comparativă a ratei inflaţiei şi a ratei creşterii agregatului
monetar M2 3
1990

1991

rM2

22,00

100,90

76,90

RI

37,71

222,97

199,50

2000

2001

37,98 46,18
40,71

30,20

2002
38,15
17,89

1992

2003
23,29
14,10

1993

1995

1996

1997

1998

1999

141,00

138,10 71,65

65,95

104,87

48,89

44,95

295,56

61,93

56,71

151,66

40,68

54,91

2004
39,31
9,30

1994

2005

27,74
2006

33,93 29,40
8,60

4,87

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, acesta începe să îşi facă apariţia:
- în primă fază, tendinţa de scădere a cheltuielilor de capital mai rapidă decât
cea de creştere a cheltuielilor curente, generează excedente (anii 1990 şi 1991);
- ulterior, şi motivat de anul electoral 1992, deficitul bugetar creşte sensibil.
Pe fondul lipsei de produse alimentare datorată scăderii producţiei agricole,
importurile au crescut, exporturile au continuat să se reducă.
Cursul de schimb a fost menţinut la nivele nesustenabile, ca ancoră
antiinflaţionistă ceea ce a favorizat deficitele externe şi a făcut indispensabilă
încheierea unor acorduri cu F.M.I..
În intervalul 1993-1996, se observă o creştere treptată a ariei poligonuluiobiectiv, începe să apară creşterea economică iar indicatorii tind spre valori mai
echilibrate.
Creşterea economică este însă obţinută fără a rezolva problemele de fond ale
eficienţei şi sustenabilităţii. (Tabelul 2).
Explozia iniţială a acesteia se datorează liberalizării preţurilor, dar un efect
important îl are şi faptul că s-a dorit evitarea eventualelor nemulţumiri sociale
generate de şomaj.
Se observă din tabel că, în primă fază (1993), inflaţia continuă să crească,
apoi tinde să îşi revină, pe fondul continuării subvenţionării preţurilor utilităţilor şi
a politicii monetare restrictive (Tabel 1), în anul 1993 creşterea agregatului monetar
M2 este sensibil inferioară ratei inflaţiei).
În plus, rata dobânzii devine real pozitivă sub impulsul acordurilor cu F.M.I.
de după 1994, ceea ce are impact asupra limitării inflaţiei.

3
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Tabelul nr.2
Evoluţia PIB şi a componentelor acestuia, în România, 1990 -20024
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

PIB

857,9

747,2

681,5

691,7

718,7

769,8

800,0

751,2

715,3

706,6

721,2

762,2

799,6

Consum
privat

565,2

453,9

427,4

440,6

456,3

520,6

555,7

557,2

595,0

586,9

569,4

598,5

608,0

Consum
administraţie
publică

114,3

113,2

97,3

85,4

98,9

105,4

104,8

92,1

50,8

40,2

52,0

50,7

53,1

Formarea
brută a
capitalului fix

169,8

107,5

130,8

123,7

145,8

164,6

183,6

159,0

130,0

125,1

136,3

156,1

169,0

Variaţia
stocurilor

89,7

102,1

83,3

76,4

32,5

22,3

23,2

-4,1

-3,0

-11,5

4,1

16,0

15,8

Export net

-81,1

-29,4

-57,3

-34,4

-14,8

-43,1

-67,4

-53,1

-57,4

-34,1

-40,6

-59,1

-46,3

Deficitul bugetului public consolidat nu pare să pună probleme; până în 1996,
se menţine sub criteriul de convergenţă.
Deficitul mare înregistrat în 1996 este motivat de creşterea cheltuielilor cu
impact social, motivate de anul electoral. Aceeaşi evoluţie o are şi deficitul extern,
ceea ce sugerează existenţa unei corelaţii între cele două, ceea ce are semnificaţia
ineficienţei politicii financiare de protecţie socială asupra stimulării creşterii
economice.
Se pare că, prin deficitul bugetar, au fost stimulate importurile, lucru oarecum
coerent dacă se consideră faptul că produsele naţionale erau privite, uneori nemotivat,
ca fiind inferioare calitativ celor din import, care erau preferate la consum. Însă, din
anul 1995, cursul valutar a fost în continuare utilizat, dar cu o intensitate mai redusă,
ca ancoră antiinflaţionistă, ceea ce a generat creşterea deficitului extern.
În intervalul 1997-2000, politica economică a fost caracterizată de incoerenţă,
totuşi au fost iniţiate o serie de reforme dureroase ce au permis ulterior (2001-2002)
realizarea unei creşteri economice sustenabile.
În anul 1997, este evidentă o contracţie a suprafeţei poligonului obiectiv,
datorată răbufnirii tensiunilor economice acumulate în anul electoral 1996.
Utilizarea cursului valutar ca ancoră antiinflaţionistă a dus la o rapidă creştere
4
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a cursului după alegeri, care s-a răsfrânt în creşterea ratei inflaţiei. Măsurile de
restructurare a ramurilor industriale neeficiente, fără asigurarea unei eventuale
reconversii a forţei de muncă au condus rata şomajului la valorile maxime ale
întregului interval 1990-2002.
Restructurarea împreună cu necorelarea măsurilor de politică economică au
condus şi la reducerea PIB-ului real. Deficitul bugetului central consolidat a fost
accentuat prin măsurile de atenuare a impactului social al restructurării, respectiv
compensaţiile acordate pentru disponibilizare. Însă, în afară de relaxarea temporară
a conflictelor sociale generate de spectrul şomajului nu au alte efecte benefice, mai
mult chiar alimentând inflaţia.
În ceea ce priveşte deficitul contului curent, acesta este oarecum frânat
prin corelarea deprecierii valutare cu inflaţia ceea ce descurajează importurile şi
stimulează puţin exporturile.
În plus, imediat după 1996 imaginea democratică generată de alternanţa la
putere generează o creştere a investiţiilor străine de natură să favorizeze echilibrul
balanţei de plăţi, care, însă, din nefericire, este numai temporară.
Aceasta a permis totuşi B.N.R. să crească rezerva sa internaţională, iar
România a făcut faţă plăţilor scadente ale datoriei externe, ce ameninţau în acest
interval să degenereze în incapacitate de plată.
În anul 2000, comparativ cu anul 1999 singurul fenomen negativ este
accentuarea, peste criteriul de convergenţă a deficitului bugetar, determinat de
anul electoral, dar şi de primele efecte de reducere a veniturilor bugetare, datorate
măsurilor de stimulare, exporturilor, prin cata redusă pe impozit pe profit, aplicabilă
profitului generat de opraţiunile de export.
În intervalul 2001-2003 începe să se observe o creştere economică şi pe
ansamblu toţi indicatorii au tendinţe de îmbunătăţire. Rata şomajului tinde să se
diminueze, ca urmare a acestei creşteri economice.
Pe acest fond corelat cu o politica monetară de atragere a lichidităţilor în sistemul
bancar prin promovarea unei rate a doânzii reale pozitive împreună cu administrarea
prudentă a cursului de schimb, folosit în continuare ca ancoră antiinflaţionistă, rata
inflaţiei a scăzut treptat sub pragul hiperinflaţionist.
Este adevărat însă că cele mai importante ajustări corective avuseseră deja loc,
în perioadele anteriore.
Deficitul bugetar a tins să coboare chiar sub criteriul de convergenţă al
Tratatului de la Maastricht, în condiţiile unei relative relaxării fiscale, înregistrată
mai ales la nivelul agenţilor economici.
Veniturile bugetare reale au crescut mai repede decât cheltuielile bugetare
(Tabelul 3), iar aceasta nu s-a datorează eventualelor venituri din privatizare, ci
efectului Laffer de creştere a bazei fiscale.
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Tabelul nr.3
Evoluţia cheltuielilor și veniturilor publice totale exprimate în preţurile
anului 1989, în România, 1990 -2006 5
Grad de
fiscalitate
%
Venituri
publice
totale
Variaţie%
Cheltuieli
publice
totale
Variaţie %

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

35,5

33,2

33,5

31,3

28,2

28,8

26,7

27,2

28,2

31,5

29,4

28,3

31,55

31,95

25,15

21,34 21,08 23,58

23,91

22,08

21,30

22,21

21,37

22,26

x

1%

-21%

-15%

1%

-8%

-4%

4%

-4%

4%

30,74

29,57

28,34

21,57 22,40 25,50

26,98

24,63

23,71

23,46

24,10

24,70

x

-4%

-4%

-24%

4%

6%

-9%

-4%

-1%

3%

2%

2002

2003

2004

2005

2006

28,0

27,7

27,9

27,3

27,2

23,66

26,18 29,65

32,19 36,88

6%

11%

9%

15%

25,89

28,11 31,134

33,028

38,83

5%

11%

6%

18%

13%

11%

-1%

12%

14%

În urma acestui table, putem spune că este greu însă de apreciat cât de intens
a fost acest efect pe fondul tendinţei de creştere a veniturilor bugetare provenite din
aplicarea impozitului pe venitul global şi a primelor măsuri de eficientizare a colectării
veniturilor publice. Deficitul contului curent se păstrează în limite acceptabile şi
datorită măsurilor fiscale de promovare a exportului, ce au avut rolul mascat de
subvenţionare. Criticii susţin însă că acest fenomen pozitiv a fost umbrit de faptul că
în structura exporturilor a crescut ponderea materiilor prime puţin prelucrate şi aflate
foarte aproape de stadiul de resurse naturale şi a produselor în lhön, care echivalează
cu exportul forţei de muncă.
După 2004-2006, politica fiscală s-a schimbat urmând principiile de relaxare
ale „supply side economics”, prin promovarea cotei unice. Rezultatele au fost atât
pozitive cât şi negative, iar deficitul bugetar s-a păstrat sub limita stabilită prin
criteriul de la Maastricht în special datorită practicării unei politici austere legate de
Rapoartele anuale ale B.N.R., 1990 – 2006, date furnizate Ministerul Finanțelor Publice, date furnizate de Institutul Naţional de statistică şi calcule proprii.
5
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investiţiile publice.
Pe plan pozitiv, s-a păstrat creşterea economică, însă PIBul potenţial a fost
depăşit, iar creşterea lentă a capacităţilor de producţie şi migraţia forţei de muncă au
întârziat să ridice nivelul potenţial al acestui indicator, deşi investiţiile străine directe
au crescut substanţial. Ceea ce a făcut ca multe din resursele suplimentare lăsate la
dispoziţia populaţiei şi agenţilor economici să se îndrepte spre bunuri de import, iar
dezechilibrul contului curent a crescut exploziv. O contribuție substanțială la acest
fenomen negativ a avut însă şi noua politică de curs de schimb adoptată de B.N.R., pe
fondul investițiilor străine, directe şi de portofoliu, aflate în creștere. Decizia B.N.R.
de relaxare a flotării controlate a dus pe această bază la aprecierea cursului de schimb
al monedei naționale, a încurajat importurile şi a descurajat exporturile, care au avut
o creștere inferioară.
Totuși, fenomenul de creștere a deficitului de cont curent poate genera un
efect pozitiv ulterior ținând seama de faptul că în structura importurilor a crescut cel
mai mult ponderea bunurilor de capital, în perioada 2004-2005 (Tabelul 4). Acest
efect ar putea consta în creşterea mai rapidă a capacităților de producție şi astfel în
determinarea unei creșteri a PIB potențial. Însă estimările legate de 2006 nu sunt
optimiste în ceea ce priveşte păstrarea acestei tendințe.
Tabelul nr.4
Structura importurilor pe stadii ale producției, 2001-2005 6
2001

2002

2003

2004

2005

0,44%

0,21%

0,14%

0,03%

0,14%

14,88%

15,96%

16,09%

15,64%

15,77%

Bunuri de
capital

17,93%

17,61%

18,27%

20,46%

21,10%

Bunuri
intermediare

52,15%

52,86%

52,04%

50,51%

47,25%

Materii prime

14,60%

13,36%

13,46%

13,36%

15,74%

Bunuri
nesemnificative
Bunuri de
consum

Un pas în direcția bună a fost făcut în 2000, când politica fiscală a fost
consolidată şi a devenit mai puțin netransparentă (Ordonanțele de Guvern din
ianuarie şi martie privind regimul TVA şi Ordonanța privind accizele din februarie
2000).7 De asemenea, anul 2001 a adus şi el unele modificări pozitive în domeniul
impozitării indirecte. Un important pas l-a constituit consolidarea reglementarilor
privind accizele, la sfârșitul anului 2001. (Ordonanța de Guvern din noiembrie 2001),
când o serie bogată de excepții şi exceptări a continuat să funcționeze, fapt ce arată că
au rămas multe de făcut pentru ca sistemul fiscal să fie eficient. În 2002, o altă serie
Rapoartele anuale ale B.N.R., 1990 – 2006, date furnizate de Institutul Naţional de statistică
DĂIANU, Daniel Claudiu Doltu, Dragos Pîslaru , Note de curs, Transpunerea în România a normelor Uniunii
Europene în domeniul impozitării indirecte, 2013
6
7
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de măsuri în domeniul TVA si al accizelor a fost adoptată, aceste măsuri au continuat
simplificarea sistemului fiscal şi armonizarea lui cu practicile UE. Studiu 7
l Echilibrul dinamic şi politicile macroeconomice în cazul economiei
României, în perioada 2007-2013
Consiliul fiscal este o autoritate independentă înființată în baza Legii
responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, care își propune să sprijine activitatea
Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor
fiscal-bugetare şi să promoveze transparența şi sustenabilitatea finanțelor publice. 8
În conformitate cu Legea responsabilității fiscal-bugetare, Consiliul fiscal
are printre atribuții publicarea unui raport anual care să analizeze derularea politicii
fiscal-bugetare din anul precedent față de cea aprobată prin strategia fiscal-bugetară
şi bugetul anual, să evalueze tendințele macroeconomice şi bugetare cuprinse în
strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual precum şi obiectivele, țintele şi indicatorii
stabiliți prin strategia fiscal-bugetară şi prin bugetul anual.
Anul 2012 a reprezentat pentru economia României al doilea an consecutiv de
creștere economică, PIB avansând cu 0,7% în termeni reali, dinamică semnificativ
inferioară nivelului de 2,2% atins în 2011, în principal ca urmare a șocului nefavorabil
de ofertă din agricultură, reflectat la nivelul utilizării PIB în consumul privat şi
variația stocurilor. În schimb, pentru anul 2013, se anticipa o creștere economică
de 2%, avans susținut de cererea externă pe partea de utilizare a PIB, respectiv de
agricultură şi industrie pe partea de formare a PIB.
Bugetul inițial aferent anului 2012 a avut în vedere un obiectiv de deficit
bugetar de 1,9% din PIB (standarde cash), semnificativ mai ambițios decât nivelul
de 3% asumat în strategia fiscal-bugetară aprobată de Guvern în luna august 2011,
în pofida revizuirii descendente semnificative a cadrului macroeconomic şi în
condițiile în care era prevăzută explicit posibilitatea creșterii cheltuielilor de personal
în vederea reîntregirii salariilor personalului bugetar. Ulterior, cu ocazia primei
rectificări bugetare din august 2012, noua țintă de deficit a fost stabilită la un nivel
de 2,25% din PIB.
La nivelul execuției bugetare în standarde cash, deficitul bugetar înregistrat s-a
situat la un nivel de 2,5% din PIB, depășirea țintei inițiale având loc în principal ca
urmare a nerealizării veniturilor din fonduri europene în condițiile continuării finanțării
proiectelor începute din resurse bugetare, dar şi ca urmare a unor cheltuieli cu bunurile şi
serviciile semnificativ mai ridicate față de proiecția inițială. În ceea ce priveşte deficitul
bugetului general, execuția bugetară finală a consemnat îndeplinirea țintei, creându-se
premisele ieșirii României din procedura de deficit excesiv inițiată în anul 2009.
În opinia Consiliului fiscal, balanța riscurilor la adresa evoluției indicatorilor
Raportul anual pe anul 2012 a fost aprobat de Preşedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin
(2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma însuşirii acestuia de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data
de 12 septembrie 2013.
8
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macroeconomici în 2013 s-a situat mai degrabă pe partea pozitivă, respectiv
înregistrarea unui avans economic mai ridicat care ar putea fi generat de înregistrarea
unei producții agricole bune şi de creşterea cereri externe. Totuși, în ceea ce priveşte
evoluția execuției bugetare, balanța riscurilor se înclină pe partea negativă în
contextul în care avansul economic nu este susceptibil a genera încasări suplimentare
semnificative la bugetul de stat, taxele aferente bunurilor exportate fiind reduse, iar
agricultura rămânând un domeniu slab fiscalizat.
Cele mai mari riscuri pe plan intern se pot materializa dacă angajamentul
politic pentru procesul de consolidare fiscală se reduce, cum ar fi, derapajele de
politică fiscală (reversarea unor măsuri de austeritate implementate în anii anteriori),
care au potențialul de a conduce la deteriorarea percepției de risc faţă de România şi
de asemenea pot contribui la o volatilitate ridicată a ratelor de dobândă şi a cursului
de schimb, mai ales în contextul majorării semnificative a ponderii titlurilor de stat
românești deținute de nerezidenți.
Pe partea pozitivă, o absorbție mai bună a fondurilor europene nerambursabile
şi o încredere îmbunătățită la nivelul economiei pot conduce la o performanță
economică mai bună decât așteptările, dublate şi de posibile investiții străine directe
mai mari, atrase de un ritm al reformelor structurale mai alert.
În cadrul acordurilor cu FMI şi Comisia Europeană, Guvernul s-a angajat, în
formularea bugetului pentru 2013, să reducă deficitul bugetului general consolidat
la 2,15% din PIB, potrivit metodologiei cash, şi la 2,4% din PIB potrivit ESA95.
La momentul redactării acestui raport, informațiile disponibile indicau faptul că
misiunea FMI a ajuns la nivel tehnic la un acord cu autorităţile în legătură cu un nou
program economic ce ar putea fi susținut de un Acord Stand-By (ASB) pe 24 de luni
cu FMI, ținta de deficit bugetar fiind stabilită la un nivel de 2,3% din PIB în termeni
cash (2,4% din PIB conform metodologiei ESA95). În opinia Consiliului fiscal, chiar
dacă dimensiunea efortului de consolidare fiscală este una semnificativ mai mică
decât în anii anteriori, țintele fiscale au fost destul de ambițioase în contextul în care
bugetul pe 2013 acomodează pe partea de cheltuieli recuperarea integrală a tăierilor
salariale implementate în 2010, majorarea pensiilor potrivit schemei de indexare
legale, reducerea graduală a perioadei de plată a facturilor la maxim 60 de zile, iar
partea de venituri bugetare este afectată negativ de structura creșterii economice
mai nefavorabilă decât cea prognozată inițial. De asemenea, măsurile anunțate pe
partea de venituri nu au încă un impact clar, incluzând şi unele elemente cu caracter
excepțional.9
Totuși, angajamentul Guvernului de menținere a deficitului bugetar sub
nivelul de 3% din PIB pare unul ferm, o eventuală nerealizare a veniturilor urmând
să genereze probabil ajustări suplimentare pe partea de cheltuieli bugetare, existând
o anumită marjă de manevră în acest sens.
Raportul anual pe anul 2012 a fost aprobat de Președintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin
(2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în urma însușirii acestuia de către membrii Consiliului prin vot, în ședința din data
de 12 septembrie 2013
9
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l Evaziunea fiscală în România
Conform calculelor Consiliului fiscal pe baza datelor INS, evaziunea fiscală
are o dimensiune foarte ridicată în România, reprezentând 13,8% din PIB în anul
2012. Dacă România ar colecta impozitele şi taxele pe care le are la maxim, ar avea
venituri bugetare ca procent din PIB peste media europeană. Contribuțiile sociale
contribuie cu circa 24% la evaziunea fiscală totală, în principal prin intermediul
fenomenului de „muncă la negru” (salariați în economia subterană). O reformă
profundă a administrării taxelor şi impozitelor în România țintită în direcția creșterii
gradului de colectare a taxelor este absolut necesară.
Aproximativ 60% din evaziunea fiscală este generată la TVA, evaziunea la
TVA atingând un maxim de 9,6% din PIB în 2010 (nivel similar celui din 1996), în
2011-2012 înregistrând o reducere până la 8,3% din PIB. De remarcat că, în 2010,
când a fost crescută cota legală de TVA de la 19% la 24%, evaziunea fiscală a crescut
de la 8% din PIB în 2009 la 9,6% din PIB în 2010.
l Calculul evaziunii fiscale la TVA
Evaziunea fiscală la TVA reprezintă diferența dintre nivelul teoretic al TVA
implicit în dimensiunea activităţii economice, inclusiv economia neobservată şi
veniturile din TVA colectate la bugetul de stat pe metodologia ESA95. Această măsură
de evaziune fiscală la TVA nu este neapărat rezultatul exclusiv al evaziunii fiscale,
acesta putând fi explicat şi prin alţi factori cum ar fi: practici legitime de eludare
a TVA, intrarea companiilor în insolvență, care duce la o reducere a creanțelor din
TVA încasate de stat, şi acuratețea datelor din conturile naționale, pe baza cărora este
estimat TVA teoretic.
TVA teoretic este cuantificat prin identificarea acelor categorii de cheltuieli
care ar trebui să genereze TVA final nerambursabil. La nivel macroeconomic, aceste
cheltuieli se pot împărţi în trei mari categorii:
1. Consumul final al gospodăriilor populaţiei şi administraţiilor publice.
Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor cuprinde toate cheltuielile de
bunuri şi servicii realizate de gospodării în vederea satisfacerii nevoilor individuale.
Principalele elemente care intră în cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor
sunt:
- achiziţiile de bunuri din comerţ, excluzând autoconsumul şi piaţa ţărănească;
- cheltuielile cu serviciile destinate pieţei;
- producţia destinată pieţei din administraţia publică însemnând achiziţiile de
bunuri şi servicii din administraţie la un preţ nesemnificativ din punct de vedere
economic;
- hrana şi îmbrăcămintea soldaţilor achiziţionate de către administraţia publică.
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Din Conturile Naţionale se preiau desfacerile de mărfuri şi prestările de servicii
către populaţie, care constituie principalele achiziţii de bunuri şi servicii. Pentru a
separa tranzacțiile purtătoare de TVA nedeductibilă de cele scutite de la plata TVA,
se aplică PRORATA pe fiecare produs şi serviciu. La valorile rezultate se adaugă
celelalte elemente care intră în consumul final al gospodăriilor populaţiei şi care sunt
în totalitate purtătoare de TVA nedeductibilă:
- hrana şi îmbrăcămintea soldaţilor achiziţionate de către administraţia publică
şi distribuite gratuit acestora;
- prestările sociale în natură;
- economia ascunsă;
- producţia de piaţă a administraţiilor publice şi private;
- vânzările pe piaţa ţărănească;
- taxele vamale plătite de populaţie;
- transferurile sociale în natură.
2. Consumul intermediar de bunuri şi servicii necesar producerii altor bunuri
şi servicii exceptate de la plata TVA sau de către companii neplătitoare de TVA (în
cazul unităţilor cu cifra de afaceri sub plafonul legal care au optat să nu plătească TVA
şi care, în acest caz, nu au drept de deducere asupra consumului lor intermediar) sau
în cazul în care achizițiile nu sunt utilizate în consum intermediar pentru producerea
de mărfuri taxabile cu TVA.
3. Formarea brută de capital fix (FBCF) (investiţii) efectuată de companii
neplătitoare de TVA sau care produc bunuri şi servicii exceptate de la plata TVA.
FBCF reprezintă valoarea bunurilor de folosinţă îndelungată achiziţionate de unităţile
producătoare rezidente pentru a fi utilizate în procesul de producţie pe o perioadă mai
mare de un an precum şi valoarea bunurilor şi serviciilor încorporate în bunurile de
capital achiziţionate.
Volumul total al tranzacţiilor purtătoare de TVA nedeductibilă se obţine prin
însumarea tranzacţiilor purtătoare de TVA nedeductibilă calculate pentru fiecare tip
de utilizare în parte (consum final, consum intermediar şi FBCF).
Contribuțiile la asigurările sociale contribuie cu circa 24% la evaziunea fiscală
totală, în principal prin intermediul fenomenului de „munca la negru” (salariați
în economia subterană). Acesta poate fi estimat pe baza datelor INS cu privire la
numărul de salariați pe baza Anchetei asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO)
şi numărul de salariați din cercetarea statistică privind costul forței de muncă în
unitățile economico-sociale.
La nivelul anului 2012, în România erau circa 1,45 mil. salariați „la negru”,
reprezentând aproximativ 23% din totalul salariaților din economie.
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14,642

21,163

26,763

30,381

35,814

47,849

66,117

83,063

100,741

104,667

129,769

135,450

143,906

152,852

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Valoarea
% din adaugat ă brută
PIB
in economia
neobservat ă

92,120

81,144

76,812

79,563

64,976

57,674

46,607

27,170

27,462

26,982

20,168

16,958

14,455

2,335

2,308

2,481

3,518

2,762

2,163

3,075

1,482

1,197

769

813

658

432

5,982

5,008

4,664

4,370

3,563

4,917

3,638

2,556

1,814

1,375

1,043

815

680

489

49,952

48,899

46,693

50,190

40,233

38,228

29,487

15,067

18,050

18,683

12,763

10,712

9,468

6,198

20,235

19,019

17,529

16,393

14,052

9,357

8,015

6,267

5,037

4,324

3,978

3,497

2,839

1,889

6,102

5,909

5,446

5,093

4,366

3,009

2,392

1,798

1,365

1,831

1,572

1,276

1,036

689

6,025

5,058

4,156

3,678

2,873

2,567

2,107

1,689

1,460

1,319

1,179

1,307

1,146

897

1.798

1.571

1.291

1.143

893

825

629

485

396

558

466

477

418

328

Total
Evaziune accize Evaziune Evaziune Total evaziune Total evaziune - contribuţii -impozit
evaziune şi taxa pe viciu, impozit pe fiscală la
fiscală la
fiscală la impozit la asigurările pe venit
fiscal ă
alcool si tutun
profit
TVA
CAS
pe venit
sociale
(IV)

7,124

6,629

5,447

4,821

3,766

3,393

2,736

2,174

1,855

1,877

1,645

1,784

1,565

1,225

14,3

13,962

13,373

12,715

11,179

6,790

5,908

4,578

3,577

3,005

2,799

2,190

1,693

991

5,003

4,338

4,155

3,950

3,473

2,183

1,763

1,313

969

1,273

1,106

799

618

362

Evaziune fiscală - contribuţii
-impozit
în sectorul
la asigurările
pe
informal
sociale
venit(IV)
(populaţie)
(CAS)

18,985

18,299

17,528

16,665

14,652

8,973

7,671

5,891

4,546

4,278

3,905

2,989

2,310

1,353

Evaziunea
fiscală din
munca „la
negru”:

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000
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Tabelul nr. 5 Evoluția evaziunii fiscale pe principalele impozite şi taxe 10

Estimări Consiliul fiscal pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică
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7,10%

6,36%

9,50%

7,88%

11,20%
11,21%

12,97%
15,19%
13,80%

13,81%

15,82%

15,39%

14,48%

16,56%

19,18%

19,97%

19,57%

20,89%

24,78%

24,33%

24,50%

24,85%

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015
0,42%

0,39%

0,45%

0,67%

0,55%

0,42%

0,74%

0,43%

0,41%

0,31%

0,41%

0,95%

0,85%

0,84%

0,83%

0,71%

0,96%

0,87%

0,74%

0,63%

0,56%

0,53%

0,54%

8,98%

17,61%

0,43%

0,58%

8,72%

17,94%

0,37%

0,60%

18,08%

8,75%

8,32%

8,39%

9,58%

8,03%

7,43%

7,09%

4,37%

6,25%

3,01%

3,35%

4,87%

4,49%

5,32%

Valoarea adaugată TOTAL Evaziune accize Evaziune Evaziune
brută în economia evaziune şi taxa pe viciu impozit fiscală la
neobservată
fiscală
alcool şi tutun pe profit
TVA

4,25%

3,24%

3,15%

3,13%

2,80%

1,82%

1,93%

1,82%

1,74%

1,75%

2,01%

2,30%

2,41%

2,33%

Total
evaziune
fiscală la
CAS

1,34%

1,01%

0,98%

0,97%

0,87%

0,58%

0,57%

0,52%

0,47%

0,74%

0,80%

0,84%

0,88%

0,85%

1,02%

0,86%

0,75%

0,70%

0,57%

0,50%

0,51%

0,49%

0,51%

0,53%

0,60%

0,86%

0,97%

1,11%

0,43%

0,27%

0,23%

0,22%

0,18%

0,16%

0,15%

0,14%

0,14%

0,23%

0,24%

0,31%

0,35%

0,40%

1,37%

1,13%

0,98%

0,92%

0,75%

0,66%

0,66%

0,63%

0,64%

0,76%

0,83%

1,17%

1,33%

1,51%

2,43%

2,38%

2,40%

2,43%

2,23%

1,32%

1,42%

1,33%

1,24%

1,21%

1,42%

1,44%

1,44%

1,22%

0,83%

0,74%

0,75%

0,75%

0,69%

0,42%

0,42%

0,38%

0,34%

0,51%

0,56%

0,53%

0,52%

0,45%

Total evaziune - contribuţii
Evaziune fiscală
- impozit
- contribuţii - impozit
fiscală la
la asigurările
în sectorul
pe venit
la asigurările pe venit
impozit pe
sociale
informal
(IV)
sociale (CAS)
(IV)
venit
(CAS)
(populaţie)

4,02%

3,11%

3,15%

3,18%

2,92%

1.74%

1,84%

1,71%

1,57%

1,73%

1,98%

1,97%

1,96%

1,67%

Evaziunea
fiscală din
munca „la
negru”:
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l Identificarea economiei neobservate în România11

Pentru identificarea economiei neobservate în România, se recurge la
clasificarea întregii economii în două sectoare: formal şi informal.

11

Extras din Metodologia de elaborare a conturilor naționale nefinanciare în România, Institutul Naţional de Statistică, Monitorul Oficial 292 din 5 mai 2009 (M. Of. 292/2009).
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Pentru sectorul formal se are în vedere abordarea subraportării utilizării forței
de muncă, precum şi a evaziunii fiscale de către societățile nefinanciare, cu impact în
subraportarea valorii adăugate brute.
Evaluarea forței de muncă neînregistrate –„munca la negru” – reprezintă
cea mai importantă parte a economiei neobservate. Metoda folosită se bazează pe
compararea cererii şi ofertei de muncă cu scopul de a identifica persoanele care
realizează o activitate legală într-o unitate din sectorul formal, dar nu sunt declarate
autorităților. Estimarea ofertei de forță de muncă folosește datele din AMIGO şi alte
surse administrative privind participarea populaţiei pe piața muncii. Ancheta oferă
informaţii despre numărul de persoane care au declarat că au desfășurat o activitate
plătită în perioada de referință. Estimarea ofertei de forță de muncă se realizează
pe ramuri omogene de activitate, la nivel de două cifre CAEN, fără agricultură şi
administrație publică. Producția agricolă se calculează în conturile naționale, folosind
date cantitative, iar pentru administrația publică se aplică ipoteza conform căreia
unitățile aparținând acestui sector nu subevaluează activitatea depusă.
Ancheta structurală anuală este sursa de date pentru cererea de forță de
muncă. Astfel, se utilizează datele privind numărul mediu de angajați, pe activităţi
omogene, la nivel de 4 cifre CAEN. Diferența dintre numărul persoanelor care au
declarat că muncesc într-o întreprindere şi numărul persoanelor declarate angajate de
întreprinderi reprezintă „munca la negru”. Munca la negru este evaluată cu aceleași
componente ale situaţiei legale: salarii brute medii, contribuții la asigurări sociale
etc. Consumul intermediar este determinat folosind aceeași pondere în producție ca
cea obținută de întreprinderile mici pentru respectivele ramuri de activitate.
În conturile naționale românești se fac estimări privind evaziunea de la plata
taxei pe valoarea adăugată. Evaziunea fiscală se obține ca diferență între TVA
teoretică şi cea încasată la bugetul de stat. TVA teoretică este estimată cu ajutorul
elementelor de consum intermediar, consum final al gospodăriilor populaţiei, consum
final al administrației publice şi private şi FBCF, pe baza cotelor de TVA pe produse,
stabilite prin lege. Această fraudă fiscală este inclusă în valoarea producției, precum
şi în valoarea adăugată brută pentru fiecare ramură corespunzătoare.
În calculul evaziunii fiscale la CAS şi impozitul pe venit, s-a luat în calcul
remunerarea salariaților aferentă valorii adăugate corespunzătoare muncii la negru
şi sectorului informal (populație). În ceea ce priveşte evaziunea fiscală la impozitul
pe profit, s-a luat în calcul estimarea INS cu privire la excedentul brut din exploatare
din economia neobservată (ca proxy pentru profitul aferent economiei neobservate)
şi ponderea acestuia în total excedent brut din exploatare din economie.
În ceea ce priveşte evaziunea la accize şi „taxa pe viciu”12 la alcool şi țigări,
conform estimărilor Consiliului fiscal, cea mai mare contribuție la evaziune o au
țigările, comerțul ilicit cu țigări situându-se în medie la circa 20% din piață în perioada
Conform art. 363 din Legea 95/2006 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
12
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2003-2012. Evaziunea la țigări a crescut în 2006 la peste 36% din piață pe fondul
introducerii „taxei pe viciu” şi creșterii accizelor (de la 16,5 euro/1000 țigarete în
prima parte a anului 2005 la 24,5 euro/1000 țigarete în 2006), o nouă recrudescență
a comerțului ilicit fiind înregistrată în 2009-2010 pe fondul creșterii accizelor de la
31,5 euro/1000 țigarete în prima parte a anului 2008 la 64 euro/1000 țigarete în 2010.
În ceea ce priveşte alcoolul, evaziunea a fost în medie în jur de 45% din piață, cu
o valoare mult mai mare la alcool etilic şi produsele distilate şi produse intermediare şi
semnificativ mai mică la bere. De remarcat faptul ca în cazul produselor intermediare
evaziunea este una foarte mare în acest moment, ea crescând foarte rapid în urma
creșterii accizei de la 51,8 euro/hl la începutul anului 2009 la 165 euro/hl în 2011,
acest lucru conducând la o prăbușire a veniturilor din accize la această categorie de la
106 mil. lei în 2008 la rambursări nete de accize în 2012. În plus, la nivelul accizelor
din alcool, deşi în perioada 2006-2012 cuantumul accizelor a crescut foarte rapid
(de la 465,35 euro/hl alcool pur în cazul alcoolului etilic şi produselor distilate la
începutul anului 2006 la 750 euro/hl alcool pur în 2010, după care a rămas constant
până în 2012, o creștere de peste 60%), veniturile din accize colectate au crescut
foarte puțin (doar cu 9% în perioada 2006-2012).
Tabelul nr. 6
Estimări ale Consiliului fiscal cu privire la evaziunea fiscală al accize şi
“taxe pe viciu” la alcool şi ţigări13
1.
Evaziune
accize
alcool, din
care*:

a. alcool
etilic şi
băuturi
distilate

b.produse
termediare

c. bere

2.
Evaziune
taxa pe
viciu
alcool

13

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mil lei

98

395

280

404

613

421

550

660

732

1.025

918

863

853

% din
total
piaţă

29,50%

54,20%

32,70%

37,10%

42,20%

30,00%

38,70%

39,10%

44,00%

50,90%

48,40%

45,70%

44,90%

mil lei

370

586

603

754

445

368

325

% din
total
piaţă

55,30%

61,50%

68,30%

68,70%

54,30%

47,30%

46,85%

mil lei

36

9

36

174

382

408

435

% din
total
piaţă

37,60%

8,10%

23,10%

68,00%

96,80%

104,30%

105,02%

mil lei

144

66

93

97

90

87

82

% din
total
piaţă

22,20%

10,60%

15,10%

15,00%

13,50%

12,30%

11,90%

mil lei

231

74

275

268

173

76

86

90

% din
total
piaţă

79,70%

32,00%

71,40%

73,00%

59,30%

34,30%

39,20%

40,52%

Calcule Consiliul fiscal pe baza datelor INS şi Ministerului de Finanțe
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mil lei

98

395

280

404

613

652

624

936

1.000

1.198

993

948

995

% din
total
piaţă

0,08%

0,26%

0,14%

0,16%

0,21%

0,19%

0,15%

0,18%

0,20%

0,23%

0,18%

0,16%

0,30%

4.
Evaziune
accize
ţigări**

Mil lei

334

263

533

365

584

675

1.750

944

1.436

1.999

1.294

1.185

1,202

5.
Evaziune
taxa pe
viciu
ţigări

Mil lei

156

702

284

326

321

194

175

165

3.Total
evaziune
alcool

6.Total
evaziune
țigări

7.Total
evaziune
alcool
şi țigări
(accize şi
taxa pe
viciu)

mil lei

334

263

533

365

584

831

2.452

1.228

1.762

2.319

1.488

1.360

1,116

% din
total
piață

29,10%

18,50%

23,90%

14,00%

18,30%

20,80%

36,00%

19,60%

22,00%

25,80%

15,20%

13,30%

12,90%

% din
PIB

0,28%

0,17%

0,27%

0,15%

0,20%

0,24%

0,59%

0,24%

0,35%

0,44%

0,27%

0,23%

0,32%

mil lei

432

658

813

769

1.197

1.482

3.075

2.163

2.762

3.518

2.481

2.308

2,298

% din
PIB

0,37%

0,43%

0,41%

0,31%

0,41%

0,43%

0,74%

0,42%

0,55%

0,67%

0,45%

0,39%

0,27%

* Calcule. Consiliul fiscal pe baza datelor INS cu privire la consumul mediu anual pe locuitor, la principalele
produse alimentare şi băuturi. Consumul mediu anual de băuturi (disponibilul de consum), pe locuitor reprezintă
cantitățile de băuturi alcoolice şi nealcoolice, consumate de un locuitor, în perioada de referință, indiferent de sursa
de aprovizionare (comerț cu ridicata, comerț cu amănuntul, restaurante, cantine, producția proprie etc.) şi de locul
unde se consumă (gospodării individuale, restaurante, cantine, cofetării, gospodării instituționale etc.).
** Calcule. Consiliul fiscal pe baza datelor companiei de cercetare de piață Novel Research (www.
novelresearch.ro) cu privire la comerțul ilicit cu țigarete în perioada 2008-2012, datelor de consum de țigarete
pe locuitor disponibile la Organizația Mondială a Sănătății (WHO), TobaccoAtlas.org (World Lung Foundation şi
American Cancer Society), precum şi datelor disponibile la INS cu privire la cheltuielile de consum ale gospodăriilor
populaţiei pentru perioada anterioară anului 2008.

Pe baza calculelor Consiliului fiscal aferente evaziunii fiscale, se poate
calcula un grad de conformare la principalele impozite şi taxe, ca raport între
veniturile încasate efectiv la buget şi veniturile teoretice (care includ evaziunea
fiscală şi veniturile încasate în mod efectiv). Per total, gradul de conformare la plata
impozitelor şi taxelor a fost în 2012 la nivelul de 64,3%, în ușoară îmbunătățire față
de 2010 când s-a atins un minim al ultimilor 12 ani. Cel mai înalt grad de colectare în
perioada 2001-2012 a fost atins în anul 2006, de 76,1% impozite şi taxe încasate din
obligațiile teoretice de plată. Cel mai scăzut grad de conformare se înregistrează la
TVA, de doar 50,0% TVA încasat din obligațiile teoretice de plată a TVA în 2012. De
asemenea, se remarcă, în cazul TVA, ca de altfel şi la accize şi taxa pe viciu la alcool
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şi tutun, o ușoară îmbunătățire a gradului de conformare în 2011-2012. Pe de altă
parte, la CAS şi impozitul pe profit se remarcă o deteriorare a conformării în perioada
2011-2012. De asemenea, în cazul impozitului pe venit şi, într-o măsură mai mică,
în cazul impozitului pe profit, se remarcă o îmbunătățire a gradului de conformare în
perioada 2005-2006 după introducerea cotei unice de impozitare de 16%, după care
în perioada 2007-2012 se remarcă o stagnare a gradului de conformare şi ulterior o
deteriorare a acestuia până la nivele chiar inferioare perioadei de dinainte de 2005.
De asemenea, se remarcă o deteriorare a gradului de conformare în cazul CAS în
perioada 2009-2012, după creşterea cotelor de CAS în anul 2008. Consiliul Fiscal
estimează evaziunea fiscală pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB
provine doar din TVA, faţă de 13,8% cât a estimat pentru 2012, în timp ce gradul de
colectare este foarte scăzut, de sub 60% din obligaţiile bugetare.
l Concluzii şi propuneri
Principala concluzie a studiului este reprezentată de îmbunătăţirea colectării
impozitelor împiedicarea creșterii (diminuarea ponderii) economiei negre. Dacă
România ar crește pe măsura posibilităților din sursele disponibile, veniturile
provenite din impozite, bugetul ar avea resurse pentru a face față costurilor unei
producții sensibile din punct de vedere al bunurilor publice esențiale cum ar fi:
îngrijirea medicală, educația, infrastructura etc.
Sarcina imediată cu care se confruntă autoritatea publică din România este să
stabilească o administrație deschisă şi transparență în ceea ce priveşte probitatea ei,
eficiență şi corectitudinea în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor cu un grad
mai mare de responsabilitate.
Acest lucru s-ar putea realiza prin:
- crearea unui corp de funcționari fiscali, bine instruiți şi plătiți corespunzător
(suficient, pentru a încuraja onestitatea lor);
- separarea inspecției şi verificării de colectarea banilor, pentru a evita
înțelegerile frauduloase cu firmele;
- realizarea unui regim prin care administrația însărcinată cu colectarea şi
verificarea impozitelor indirecte să fie ținută responsabilă pentru rezultatul obținut.
Nivelurile țintă de colectare stabilite prin înţelegeri la nivel de servicii şi performanţă
în îndeplinirea acestor ţinte ar trebui să fie publicate şi deschise public;
- funcţionarea unui regim de lucru în cadrul căruia fiecare funcționar fiscal, prin
înțelegeri sau contracte individuale, este ținut răspunzător nu numai pentru propriile
acțiuni, ci şi pentru cele ale subordonaților, pentru performanțele si probitatea lor;
- introducerea unui sistem de procesare electronic a datelor (PED) care, în
afară de capacitatea de a furniza datele contabile al unei locații specifice, ar selecta
– prin comparații ale nivelurilor de venit înregistrate de la firme similare – acele
firme ale căror performanțe nu s-au încadrat în normele medii; aceste firme trebuie
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verificate de funcționarii fiscali. Funcționarii trebuie apoi să raporteze rezultatele
la centrul PED, care va înregistra veniturile suplimentare şi, în timp, va îmbunătăți
credibilitatea procesului de selecție pentru investigaţie al programelor. Obiectivul
este de a folosi principii de evaluare a afacerilor pentru a identifica şi colecta venituri
adiționale din impozite neînregistrate inițial;
- instituirea unui regim care să concentreze prin restrângere multitudinea
de produse nearmonizate supuse accizelor. Aceasta, împreună cu înregistrarea mai
precisă a veniturilor din fiecare categorie de produse, va crește semnificativ eficiența
procesului de colectare şi va salva importante resurse administrative;
- crearea unui Tribunal de Apel independent pentru TVA şi accize pentru a
asigura o contrapondere Administrației şi pentru a da încredere în administrarea justa
a legii fiscale;
- adoptarea unor legi sau reglementări generale împotriva evitării plății
impozitelor (GAR) în speranța că dacă tot mai multe firme se vor conforma normelor
legale, ele vor urmări să-şi limiteze pierderile prin exploatarea lacunelor din legea
fiscala. Este un progres natural de la evaziune la evitare şi dacă aceste GAR vor fi
adoptate, nici o firma nu poate spune că așteptările sale legitime permise de aceste
neajunsuri ale legii au fost încălcate.
Eficiența măsurilor menționate mai sus depinde, de asemenea, de contextul
politic, în sensul că principalii actori politici ar trebui să fie cu adevărat implicați
în lupta împotriva corupţiei şi gata să termine legăturile dintre partidele politice şi
sectorul corporatist.
În afara de setul de recomandări generale sus-menționate, studiul oferă,
de asemenea, sugestii specifice pentru cele două categorii de impozite indirecte
examinate, după cum urmează :
Pentru TVA trebuie să se realizeze:
l Schemă fixă de impozitare pentru firmele mici, pentru a oferi acestora o
oportunitate de a intra în economia formală; mai mult, experiența arată că 80% din
veniturile colectabile sunt asigurate de primele 25% din firme ca cifra de afaceri,
ceea ce sugerează că o astfel de schemă ar elibera funcționarilor fiscali mai multe
resurse pentru a se ocupa de economia neagră şi pentru a-şi exercita controlul asupra
întreprinderilor mai profitabile;
l Mai buna definire a :
- persoanei impozitabile ;
- momentului livrării;
- sumei impozitate;
- situaţiilor în care TVA poate fi creditată sau redusă;
- locului livrării serviciului;
- dreptului de deducere a altor taxe etc. ;
- prevederii ce propune existenta unui număr unic de înregistrare a TVA pentru
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fiecare întreprindere;
l Restaurarea integrităţii şi încrederii prin :
- rambursarea TVA în intervalul de timp stabilit de lege;
- impunerea de penalizări severe, incluzând închisoarea şi restituirea totală ca
sancțiune finală;
- crearea şi implementarea unui sistem care să aplice strategii diferite pentru
tipuri de non-conformitate diferite.
Pentru accize trebuie să se realizeze :
l oriunde este posibil adoptarea de rate ad valorem în locul celor specifice.
Impunerea de rate specifice chiar şi la nivelurile minime stabilite de UE va face
ca produsele supuse accizelor să fie prohibitive pentru publicul larg şi va avea mai
degrabă un efect de promovare decât de descurajare al economiei negre;
l dacă este posibil, o perioadă extinsă de tranziţie pentru o convergență
graduală. Este de preferat o creştere lină a accizelor în locul unei creşteri abrupte, din
cauza diferențelor mari de venit mediu dintre România şi ţările din UE, ceea ce face
ca procesul de armonizare fiscală să fie dureros;
l un sistem de antrepozite fiscale pentru a promova comerțul şi producția în
regim fiscal izolat;
De asemenea, este bine să se aibă în vedere:
l desființarea sau reducerea taxelor pentru produsele nearmonizate şi
substituirea cu modalităţi alternative de impozitare, de ex. pentru folosirea industrială
a combustibililor şi energiei;
l colectarea taxelor pe produse aflate cât mai sus pe lanţul vertical de desfacere
– pentru concentarea colectării veniturilor prin centralizarea ariei de risc.
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THE RELEVANCE
OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT
FORCASTING
Conf. univ. dr. Mariana Rodica ŢÎRLEA1
Abstract
Through the forecasting of budgeting management and business
management, the organization proceeds to: designing future development
objectives; design resources for future goals; projecting means for acquiring
resources to achieve future goals. Forecasting the enterprise’s operational
activity represents a rational and realistic process is accomplished through
budgets. In practice, management foresight, scrolls through four stages: 1. the
step of strategic foresight; 2. the budgeting stage itself; 3. the tracking step of
the means to achieve the proposed objectives through budgets; 4. the step of
controlling the execution of budgets.
Keywords: management, inventory foresight, strategic foresight, the actual
budgetary, monitoring the achievement of the objectives budgets, budgetary control.
1. Activitatea de bugetare a gestiunii afacerilor

A

ctivitatea de bugetare a gestiunii afacerilor, constǎ în procedura de
înscriere în bugetele întreprinderii a datelor rezultate în urma proiecţiilor
stabilite pentru dezvoltarea acesteia.
Activitatea de bugetare a gestiunii întreprinderii nu este o activitate fixǎ,
deoarece poate suferi schimbǎri care sǎ conducǎ la modificǎri ale bugetului datorate
constrângerilor interne şi externe.
Bugetul, reprezintǎ direcţii de acţiune pentru întreprindere care fac parte
integrantǎ din strategia de dezvoltare a întreprinderii care se prezintǎ în expresie
valorică, cu rol de instrument de planificare şi de control pentru implementarea,
coordonarea şobiectivelor previzionale.
Affiliation: “Dimitrie Cantemir” Christian Uiversity Bucharest, Faculty of economic sciences of Cluj-Napoca,
e-mail adress: rodica.tirlea@cantemircluj.ro
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Bugetul este: „un plan financiar care cuprinde veniturile şi cheltuielile statului,
ale unei organizaţii sociale sau economice, calculate pentru o perioadă determinată
de timp”2.
Bugetul, trasează liniile directoare de dezvoltare pentru realizarea scopului
propus.
Bugetul, urmǎreşte, evoluţiile viitoare pe aceste linii, la baza cǎrora stǎ:
realismul previziunii financiare şi de activitatea managerială de realizare a acesteia.3
Bugetele reprezintǎ o trasǎturǎ, a celor mai multe sisteme de control.
Sistemul bugetar ca şi trǎsǎturǎ a sistemelor de control ale întreprinderii, are
în vedere două aspecte:
- reprezintǎ sistem de gestiune ale întreprinderii pe termen scurt;
- sistemul bugetar conţine bugetele întreprinderii şi procesul de control
bugetar.
Avantajele utilizǎrii bugetelor se concretizeazǎ în urmǎtoarele aspecte:
- mobilizeazǎ factorul uman în realizarea obiectivelor proiectate;
- proiecteazǎ resursele financiare în condiţii de eficienţǎ maximǎ;
- asigurǎ utilizarea resurselor financiare în condiţii de eficienţǎ maximǎ;
- proiecteazǎ utilizarea resurselor materiale în condiţii de eficienţǎ maximǎ;
- proiecteazǎ sursele de obţinere a resurselor materiale;
- proiecteazǎ utilizarea activitǎţii de planificare în cadrul activitǎţilor
desfǎşurate în cadrul întreprinderii;
- reprezintă situaţia de analizǎ a performanţelor întreprinderii;
- promovează comunicarea umanǎ;
- asigurǎ coordonarea la diferite niveluri ale întrprinderii în vederea realizǎrii
obiectivelor prognozate;
- implicǎ atât pe verticalǎ cât şi pe orizontalǎ responsabilitatea factorilor de
decizie în vederea realizǎrii obiectivelor prognozate;
- implicǎ responsabilitatea decidenţilor cu privire la consecinţele deciziilor
luate sau de luat;
- bugetele reprezintǎ o bazǎ de raportare, în luarea deciziilor;
- asigură conducerea prin excepţie;
- determinǎ existenţa unui sistem contabil eficient, bazat pe contabilitatea de
gestiune.
2. Necesitatea activitǎţii de bugetare a gestiunii afacerilor
Prin intermediul gestiunii previzionare a bugetǎrii, întreprinderea procedeazǎ
la jalonarea obiectivelor de dezvoltare viitoare. Previzionarea activitǎţii întreprinderii
se înfǎptuieşte prin intermediul bugetelor.
Bistriceanu D. Gheorghe, „Lexicon de finanţe, bănci, asigurări”, vol.I, Editura Economică, Bucureşti, 2001,
pag.234.
3
Stancu I., Finanţe, Editura Economică, Bucureşti, 1997, pg. 543
2
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Necesitatea activitǎţii de bugetare a gestiunii întreprinderilor, este impusǎ şi
derivǎ din:
- nevoia de cuoaştere anticipatǎ a strategiei de dezvoltatre a întrprinderii;
- nevoia de cuoaştere anticipatǎ surselor financiare necesare pntru atingerea
parametrilor proiectaţi;
- nevoia de cuoaştere anticipatǎ modalitǎţilor de obţinere a surselor financiare,
necesare pentru atingerea parametrilor proiectaţi;
- nevoia de planificare a factorilor umani;
- nevoia de planificare a factorilor materiali;
- nevoia de planificare a factorilor financiari pentru atingerea parametrilor
proiectaţi;
- nevoia de gestionare a afacerii;
- nevoia de fundamentare pe baze realiste a factorilor umani, materiali şi
financiari la diferite nivele ale întreprinderii şi în consecinţǎ la nivelul general al
acesteia;
- nevoia de control a factorilor umani, materiali şi financiari la diferite nivele
ale întreprinderii şi în consecinţǎ la nivelul general al acesteia.
Construirea unui buget, presupune activitate de planificare pe baza modului
de organizare al întreprinderii şi al obiectelor specifice de activiate ale întreprinderii,
ţinând cont de realitatea nemijlocitǎ în care îşi desfǎşoarǎ şi îşi realizeazǎ activitatea
întreprinderea.
De regulă, sistemului bugetar al întreprinderii este legată de sistemul de
gestiune previzională.
Bugetele întreprinderii, sunt destinate utilizatorilor interni, şi se bazeazǎ pe
informaţiile şi datele contabilităţii de gestiune.
Managerii sau cei însărcinaţi cu elaborarea bugetelor trebuie să ţină seama de
următoarele cerinţe4:
- să lucreze în armonie si să adopte o viziune practică pe parcursul elaborării,
ceea ce implică evaluarea realistă a veniturilor şi utilizării capacităţilor productive,
costurilor directe şi a celor indirecte, a lichidităţilor etc.;
- să stabilească obiective realizabile, întrucât un buget ce prevede indicatori
nerealizabili este posibil să fie respins de către personalul implicat în execuţia lui;
- resursele limitate să fie distribuite în funcţie de necesităţi, producţie, investiţii,
cercetare, marketing etc- ceea ce presupune discuţie, negocieri şi acceptarea unor
compromisuri;
- să cunoască faptul că între bugete există o strânsă legătură, ele se condiţionează
reciproc. Dacă un buget este influenţat de un anumit factor, efectul influenţei acestuia
se propagă şi asupra altor bugete;
- să participe la discuţie în scopul stabilirii obiectivelor şi al formulării
4
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strategiei necesare atingerii obiectivelor toate persoanele interesate;
- necesitatea stabilirii unui program de elaborare a bugetelor, încât la începutul
perioadei respective bugetul în ansamblu să poată fi pus în aplicare. Pregătirea în
avans a bugetelor reprezintă una din condiţiile esenţiale ale unei bugetari eficiente;
- să ia în calcul schimbările ce pot interveni în ceea ce privesc ipotezele, ce au
stat la baza întocmirii bugetelor. Aceasta impune elaborarea de bugete flexibile, care
să poată fi revizuite în funcţie de schimbările apărute în mediul firmei;
- să stabilească angajaţilor responsabilităţile privind execuţia fiecărui buget,
tehnică cunoscută sub denumirea de control prin responsabilităţi. Persoanele
responsabile cu execuţia bugetului sunt obligate să menţină cheltuielile, în limita din
buget, explicând cauzele depăşirii lor;
- să urmărească periodic (lunar) modul de execuţie a bugetelor.
Procesul de elaborare a bugetelor este un proces uman, care este influienţat
de comportamentul oamenilor, dar care, este la rândul sǎu, influienţat de utilizarea
bugetelor, de conţinutul ş de modul în care li s-au adus la cunoştinţă aspectele
conţinute din bugete, de gradul de educaţie al acestora, de gradul de instruire, de
nivelul de pregǎtire pregătire profesionalǎ al angajaţilor, etc.
Finalizarea bugetelor, coincide cu etapa de elaborare a bugetelor.
Este momentul în care, acstea, dupǎ aprobare, sunt transmise persoanelor
responsabile de execuţia lor, cu punerea în aplicare a liniilor bugetare conţinute de
cǎtre acestea.
3. Mecanismul activitǎţii de elaborare a bugetelor întreprinderii
Mecanismul activitǎţii de elaborare a bugetelor întreprinderii, constǎ în
îndeplinirea cumulativǎ a douǎ cerinţe:
- maximizarea eficienţei procesului bugetar;
- calitatea bugetelor elaborate.
Realizarea acestor cerinţe, se poate atinge în condiţiile în care:
1. existǎ un cadru al activitǎţii de bugetare la nivel de întreprindere;
2. existǎ persoane cu pregǎtite în în acest sens pentru activitatea de bugetare a
întreprinderii;
3. existǎ persoane cu responsabilitǎţi în activitatea de bugetare a întreprinderii;
4. existǎ o contabilitate de gestiune;
5. contabilitatea de gestiune se bazeazǎ pe date reale;
6. existǎ un sistem de informare, bine pus la punct;
7. existǎ posibilitatea cunoşterii tututor aspectelor care vizeazǎ activitatea
întreprinderii.
Aceste condiţii anterioare bugetǎrii au efect hotărâtor asupra modului de
elaborare a bugetelor.
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Ciclul de elaborare a bugetelor este descompus în patru faze, respective, în5:
1. identificarea obiectivelor întreprinderii pentru anul de plan;
2. realizarea de studii pregătitoare privind piaţa factorilor de producţie,
3. piaţa de desfacere, concurenţa etc; elaborarea de prebugete;
4. întocmirea şi aprobarea bugetelor cu detalierea pe subunităţi şi perioade de
gestiune.
Concluzii
Practica, a dovedit faptul cǎ, în activitatea lor, nu toate întreprinderile
procedeazǎ la înfǎptuirea activitǎţii bugetare.
Recomandarea noastrǎ este ca toate întreprinderile sǎ procedeze cel puţin la
întocmirea bugetului general al activitǎţii şi pe activitǎţile importante, în deplinǎ
consonanţǎ cu aspectele legate de:
- cunoaşterea cerinţelor pieţii;
- cunoaşterea constrângerilor;
- cunoaşterea concurenţei;
- cunoaşterea tendinţelor competitivitǎţii;
- asigurarea surselor de dezvoltare;
- modul de procurare al surselor;
- achiziţionarea tehnicii de vârf;
- maximizarea profitului;
- reducerea costurilor;
- constituirea rezervelor;
- devansarea concurenţei.
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CONSIDERAȚII PRIVIND APĂRAREA
INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI
DE IMIXTIUNEA POLITICULUI
CONSIDERATIONS
ON THE PROTECTION OF JUDICIAL
INDEPENDENCE POLITICAL
INTERFERENCE
Conf. univ. dr. Bogdan DAVID1
Abstract:
Am încercat, în cuprinsul studiului de faţă, nu neapărat să convingem
asupra unor puncte de vedere personale, ci, cu precădere, să semnalăm
existenţa unor realităţi aproape cotidiene care, într-un fel sau altul, aduc
atingere unor concepte mult invocate în societatea contemporană românească
– independenţa justiţiei şiapărarea independenţei justiţiei.
Cuvinte cheie: Justiție independentă, factor politic, reformă, judecător,
procuror, politician
Abstract:
I tried the contents of the present study do not necessarily have to
convince on some points of view , but , especially , to point out the existence of
almost daily realities which , in one way or another, affect the concepts raised
in contemporary society than Romanian - şiapărarea judicial independence
judicial independence.
Keywords : Independent judiciary, political factor, reform, judge, prosecutor,
politician
1
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I. Introducere

I

ndependenţa justiţiei a constituit în timp, ca noţiune,� subiect de dezbatere
profesională şi socială, principiu al statului de drept, deziderat, pretext
electoral, paravan al incompetenţei şi al abuzului instituţional.
În procesul curent al înfăptuirii actului de justiţie, independenţa justiţiei ar trebui
să se concretizeze, în independenţa judecătorului şi a procurorului în activitatea lor
de instrumentare a fiecărei speţe în parte. Este necesară, în acest context, o precizare
prealabilă în legătură cu trinomul justiţie-judecător-procuror. Este de notorietate
faptul că justiţia, înţeleasă ca serviciu public, este înfăptuită exclusiv de judecător,
astfel încât toate consideraţiile în acest domeniu referitoare la independenţa justiţiei
şi apărarea acesteia, nu ar trebui să vizeze decât binomul justiţie-judecător, fapt
reflectat de altfel constant şi neechivoc, atât în documentele adoptate de instituţiile
Uniunii Europene, cât şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
În România însă, în temeiul unei concepţii pe care o apreciem drept eronată,
statutul judecătorului a fost clonat cu cel al procurorului, atât legislativ,� cât şi în
interpretarea oficială a Constituţiei române,2 cu efecte negative asupra credibilităţii
actului de justiţie şi a aparenţei de imparţialitate a judecătorului ca instituţie.3
Nu ne propunem aici să dezvoltăm considerente asupra conceptului de
independenţă a justiţiei şi a independenţei judecătorului/procurorului, ci să detaliem
asupra unor aspecte particulare ce vizează modul în care responsabilii sistemului
de justiţie şi chiar judecătorii și procurorii înţeleg să acţioneze și să reacţioneze în
relaţiile cu parteneri sau entităţi ce reprezintă terţe state, prin raportare la modul în
care aceiaşi acţionează/reacţionează în relaţiile cu parteneri sau entităţi ale Statului
Român.
Prin prisma aceleiaşi teme comparative naţional/internaţional, vom detalia şi
asupra riscului de denaturare a conceptului de apărare a independenţei justiţiei, prin
acţiunea/inacţiunea celor responsabili în acest domeniu.
2. Raporturile reprezentanţilor sistemului de justiţie românesc cu
reprezentanţii altor state.
În mod curent, judecătorii şi procurorii români, individual,4 la nivel asociativ prin

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” - București
3
A se vedea exemplificativ în sensul unor analize consistente asupra conceptului de independenţă a justiţiei: Ioan
Alexandru, Otilia Gireadă, Ministerul Public între executiv şi justiţie, Ediţia a II a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2013; G.I. Chiuzbaian, Despre independenţa justiţiei, Palatul de Justiţie nr. 1/2006;
V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I, Teoria generală, Editura Naţional, Bucureşti,
1996, p. 20, precum şi acelaşi autor „Câteva reflecţii cu privire la reforma justiţiei civile în România”,în „Dreptul”
nr. 2/2006, p. 33;
4
A se vedea Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorului şi procurorului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13
septembrie 2005;
2
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asociaţiile lor profesionale,5 sau instituţional,6 au dezvoltat relaţii specifice profilului
lor de activitate, ori cu caracter general sistemic, cu omologii din alte state membre,
cu precădere din spaţiul Uniunii Europene,7 dar nu numai, pe teritoriul românesc sau
pe cel al altor state, relaţionări binevenite şi unanim acceptate, încurajate şi finanţate.
Este vorba despre o ciudată cutumă, instaurată la noi mai accentuat de circa 10-12
ani, potrivit căreia, judecători, procurori, în nume propriu sau ca reprezentanţi ai unor
asociaţii profesionale ori ai unor instituţii reprezentative ale autorităţii judecătoreşti
româneşti, se întâlnesc, sub diverse forme de organizare, cu oficiali ai unor misiuni
diplomatice ale unor terţe state, de cele mai multe ori la invitaţia acestora din urmă.
Astfel de întâlniri sunt atât de numeroase şi diverse ca tematică, participanţi şi locaţie
de desfăşurare, încât au ajuns să constituie, în lipsa oricărei reacţii a autorităţilor
române (Parlament, Preşedinţie, Guvern), o stare de normalitate, fiind anunţate ori
confirmate oficial, de regulă, chiar de către participanţi[.8 Vom dezvolta în continuare
cercetarea acestei cutume sub două aspecte: primul, din perspectiva misiunilor
diplomatice străine, de regulă ambasadele şi consulatele şi al doilea, din perspectiva
participantului român.
I. Misiunea diplomatică străină, de regulă ambasada ori consulatul, constituie
o entitate de sorginte eminamente politică a statului acreditant în statul acreditar.
Activitatea unei reprezentanţe diplomatice a unui stat şi implicit a membrilor săi
într-un stat terţ este reglementată prin Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice,
încheiată la Viena la 18 aprilie 1961şi ratificată de Statul Român încă din anul 1968.9
A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 866/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
5 din 4 ianuarie 2007, în care s-a precizat că diferenţierea celor două categorii profesionale, judecător/procuror, în
procesul de promovare „constituie o rupere nejustificată a echilibrului în sânul celor două categorii de magistraţi sau,
cum deja s-a arătat, o discriminare contrară Constituţiei”;
6
D. Lupaşcu, I. Popa, D. Schlafen, Studiu privind revizuirea Constituţiei României în domeniul justiţiei, publicat
în suplimentul la Revista de Drept Public nr.1/2013;
7
A se vedea în acest sens Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), platforma principală și promotorul
pentru dezvoltare, instruire și schimbul de cunoștințe și de competență a sistemului judiciar UE. Founded in 2000,
EJTN develops training standards and curriculum, coordinates judicial training exchanges and programmes and
fosters cooperation between EU national training bodies. Fondată in anul 2000, EJTN elaborează standarde de
formare și curriculum, coordonează schimburile și programele de formare judiciară și încurajează cooperarea între
organismele naționale de formare ale UE. Anual, multe dintre programele şi seminariile organizate de Institutul
Naţional al Magistraturii şi la care magistraţii români participă alături de cei din alte state europene, se desfăşoară
sub egida EJTN;
8
În România sunt înregistrate în prezent mai multe asociaţii profesionale ale magistraţilor: Asociaţia
Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor din Iaşi,
Asociaţia Profesională a Judecătorilor „Constantin Stătescu”, Târgovişte, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor
şi Independenţei Judecătorilor din Bihor, Asociaţia Magistraţilor Timişeni, Asociaţia Profesională a Judecătorilor
Alba, Asociaţia Profesională a Judecătorilor din raza de activitate a Curţii de Apel Bacău, Asociaţia Profesională
a Judecătorilor THEMIS Constanţa, Asociaţia Procurorilor din România, etc., parte dintre acestea fiind asociate şi
la asociaţii internaţionale. De exemplu, Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), cea mai consistentă asociaţie
profesională a magistraţilor români (judecători, procurori, magistraţi asistenţi) este membră a Uniunii Internaţionale
a Magistraţilor, precum şi a Asociaţiei Europene a Magistraţilor;
9
A se vedea în acest sens Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ), constituită la Roma, la 20 mai 2004.
Reţeaua are ca obiective: analiza informaţiei legate de structurile şi competenţele membrilor; schimbul de experienţă
5
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Potrivit art. 3, pct. 1 lit. d din Convenţie, printre funcţiile misiunii diplomatice
figurează şi aceea de „a se informa prin toate mijloacele licite despre condiţiile şi
evoluţia evenimentelor din statul acreditar şi a raporta cu privire la acestea guvernului
statului acreditant”. Doar prin prisma acestei prevederi, întâlnirile periodice amintite
mai sus dintre oficialităţi române din justiţie şi membri ai misiunilor diplomatice,
se înscriu într-o aparentă stare de normalitate. Dar, prin alte prevederi ale aceleiaşi
Convenţii se instituie în sarcina membrilor misiunilor diplomatice anumite obligaţii,
de fond sau de formă, care în opinia noastră nuanţează consistent dreptul de „a se
informa prin toate mijloacele licite”, prevăzut de art. 3. Astfel, conform art. 41 alin.
1-2 din Convenţie, membrii misiunilor diplomatice „au datoria de a respecta legile şi
regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca în
treburile interne ale acestui stat…Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar,
încredinţate misiunii de către statul acreditant, trebuie să fie tratate cu Ministerul
Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul său, sau cu oricare alt
minister asupra căruia se va fi convenit”.
În contextul acestor ultime prevederi, întâlnirile „fireşti” dintre oficialii români
din sistemul de justiţie şi includem aici şi pe judecători şi procurori ut singuli, pe de
o parte, şi reprezentanţii misiunilor diplomatice străine, pe de altă parte, capătă o cu
totul altă conotaţie. Aşa cum am arătat în supra, în cadrul acestor întâlniri, conform
chiar spuselor oficialilor români se discută, „aspecte legate de funcţionalitatea
şi independenţa sistemului judiciar”, sunt formulate doleanţe de către „tinerii
judecători”, sunt expuse aspecte de la întruniri privind justiţia română ale oficialilor
români, inclusiv ale preşedintelui României, sunt relatate aspecte reieşite din dosarele
unor foste servicii secrete româneşti (S.I.P.A.) etc. În opinia noastră, pornind şi de
la temele abordate, astfel de întâlniri nu pot fi calificate ca având un caracter privat,
pentru că subiectele discutate nu se referă la trasee turistice, jocul de golf ori membrii
de familie, ci vizează aspecte foarte concrete ale organizării şi funcţionării sistemului
judiciar al Statului Român, aspecte care reprezintă probleme interne ale Statului
Român10 şi care, cu o singură excepţie, sunt de competenţa exclusivă a autorităţilor
române.
Excepţia invocată mai sus o constituie existenţa Mecanismului de Cooperare
şi Verificare11 convenit de Statul Român cu Comisia Europeană, tocmai în scopul
privind modul de organizare şi funcţiile diferitelor sisteme de justiţie;aspecte privind independenţa justiţiei şi alte
probleme de interes comun; acordarea de expertiză si asistenţă instituţiilor Uniunii Europene şi altor organizaţii
naţionale şi internaţionale. RECJ elaborează un program anual de activităţi, care sunt subsumate obiectivelor de mai
sus. Calitatea de membru este recunoscută tuturor instituţiilor naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene,
independente de puterile executive şi legislative sau autonome, care au responsabilitatea de a sprijini justiţia în procesul independent de realizare a justiţiei;
10
A se vedea în acest sens Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, înfiinţat prin rezoluţia Comitetului de
Miniştri din cadrul Consiliului Europei în anul 2000; Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni înfiinţat în anul
2005, ca organ consultativ al Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei, Comisia Europeană pentru
Eficienţa Justiţiei înfiinţată în anul 2002 prin Rezoluţia Res(2002)12 a Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului
Europei;
11
A se vedea Info CSM 16 decembrie 2011, întâlnire a CSM cu membrii corpului diplomatic: „Conducerea Consi-
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instituirii unui cadru instituţional de lucru, prin intermediul căruia statele membre
ale Uniunii Europene, ai cărei membri suntem ca ţară, să poată formula recomandări,
critici, observaţii în legătură cu sistemul de justiţie din România şi în baza căruia
membrii delegaţiilor C.E. să poată discuta direct cu toţi cei pe care îi consideră în
măsură să contribuie la „reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei” în
România. Acest M.C.V. constituie unica modalitate prin care reprezentanţii oficiali
politici ai altor state pot să poarte discuţii la fel de oficiale cu parteneri români despre
justiţia românească,12 la care se adaugă evident şi posibilitatea unor contacte mediate
sau coordonate de Ministerul de externe român în condiţiile Convenţiei de la Viena.
Pentru a avea o estimare corectă asupra acestui subiect, ne putem imagina
ipoteza în care ambasadorul român la Berlin, de exemplu, ar avea discuţii directe
cu judecători germani şi mai apoi l-ar invita/convoca intempestiv pe ministrul
german de justiţie la sediul ambasadei să-l chestioneze în legătură cu doleanţele sau
nemulţumirile exprimate de judecătorii germani faţă de sistemul lor de justiţie, sau
dacă ambasadorul român la Washington ar proceda de aceeaşi manieră cu oficialii
Departamentului de justiţie, indicându-le ori sugerându-le şi persoanele ce ar trebui
numite în funcţii de conducere în Departamentul de justiţie al S.U.A., de exemplu în
funcţia de procuror general al Statelor Unite.13
II. Participanţii români la întâlnirile de genul celor evocate mai sus, fie că
vorbesc doar în nume propriu, fie că reprezintă instituţii ale sistemului ori asociaţii
profesionale, s-au remarcat, de regulă, în plan intern prin clamarea publică a unor
poziţii tranşante, inchizitoriale chiar, în legătură cu lupta lor împotriva fenomenelor
de imixtiune a factorului politic în justiţie.
În acest context, apare ca o dovadă cel puţin de inconsecvenţă, că, de regulă,
liului Superior al Magistraturii a avut, în această după-amiază, la București, o întâlnire de lucru cu 25 de ambasadori
și membri ai corpului diplomatic acreditat în România, provenind din statele membre ale Uniunii Europene, Statele
Unite ale Americii, Canada, Norvegia și Elveția. La întrevedere, organizată la inițiativa CSM, au fost prezenți
președintele CSM, vicepreședintele CSM și membri”; a se vedea în acelaşi sens şi Alina Ghica, membru CSM,
interviu pe site-ul ziare.com, redat de site-ul Lumea Justiţiei din 15 ianuarie 2014: „În timpul mandatului din anul
2012 am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţii ambasadelor statelor membre U.E.,cu ambasada S.U.A., întâlniri
care au fost anunţate şi făcute publice pe site-ul CSM. În cadrul acestora, cu preponderenţă, au fost discutate aspecte
legate de funcţionalitatea şi independenţa sistemului judiciar”. O intervenţie televizată cu acelaşi mesaj a avut şi un
alt membru CSM, fost preşedinte al instituţiei, Horatius Dumbravă, Antena 3, ianuarie 2014, care a precizat că astfel
de întâlniri au existat şi în mandatul său şi constituie ceva firesc;
12
Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena a fost ratificată prin Decretul nr. 566 din 8 iulie
1968 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr.89 din 8 iulie 1968.
În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 192 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena
cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 425 din 26 iunie 2007;
13
Potrivit comunicatelor afişate pe site-ului C.S.M., în luna ianuarie 2014, ambasadorii Franţei şi respectiv Italiei,
au efectuat o vizită de curtoazie la C.S.M., unde s-au întâlnit cu preşedintele şi vicepreşedintele instituţiei. Chiar şi
în condiţiile în care vizita a avut un caracter de curtoazie, totuşi, subiectele discutate nu au vizat politeţuri reciproce
generale, ci au vizat aspecte profesionale specifice instituţiei asupra independenţei justiţiei, implementării noilor
coduri, lupta împotriva corupţiei, conform aceloraşi comunicate de presă. De altfel în perioada 17 ianuarie – 4
februarie 2014, la sediul Consiliului au avut loc nu mai puţin de 6 întâlniri ale conducerii CSM cu ambasadori sau
diplomaţi din cadrul ambasadelor Italiei, Germaniei, Franţei, Marii Britanii, Regatului Ţărilor de Jos şi S.U.A;
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aceiaşi oameni care au instituit o adevărată blocadă relaţională şi comunicaţională cu
instituţiile politice din România (Guvern, Parlament) şi oamenii politici români, sub
deviza unei aşa-zise lupte de apărare a independenţei justiţiei, nu au o problemă de
nicio natură de a răspunde instant „invitaţiilor/convocărilor” lansate de politicienii
străini ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul entităţilor politice ale altor state deschise
pe teritoriul României.
Nefirescul unor astfel de întâlniri reiese şi din perspectiva faptului că
ambasadorii sau ceilalţi diplomaţi străini nu sunt jurişti, oameni de drept în sensul
ştiinţei dreptului, cu care reprezentanţii justiţiei române să poată eventual schimba
idei profesionale ori sistemice, ci au cu totul alte profesii ori însărcinări,14 străine
sau nefamiliarizate cu ceea ce presupune organizarea judiciară, statutul magistratului
ori corelarea acestora într-un sistem coerent specific stadiului de dezvoltare actual
al societăţii româneşti. Şi, dacă astfel de subiecte este de presupus că nu pot fi,
din lipsa cunoştinţelor necesare din partea extraneilor, abordate prin prisma unei
colaborări profesionale, atunci care ar putea fi natura şi finalitatea unor astfel de
întâlniri, a discuţiilor purtate acolo şi, nu în ultimul rând, pe baza cărui temei legal
ori deontologic, altul decât Convenţia amintită?
Am subliniat că, astfel de întâlniri au căpătat un caracter de cutumă. Dar, deşi
în mod concret la astfel de întâlniri participă în mod curent judecători şi procurori,
principalii responsabili de această stare de fapt nu sunt participanţii direcţi, ci
decidenţii politici români, lipsiţi de orice fel de reacţie în clarificarea măcar a unor
atari practici, reacţii care, de altfel ar fi nu numai justificate, ci, credem noi, chiar
impuse de normele Convenţiei de la Viena şi de noţiunea de suveranitate naţională.15
Actualele reglementări interne şi internaţionale sunt suficiente pentru a asigura
diplomaţilor străini, în raporturile instituţionale cu partea română şi invers, acel
climat de respect reciproc şi de neamestec în treburile interne ale României. Rămâne
doar ca timidul Stat Român să le aplice atât propriilor săi cetăţeni, cât şi celor străini.
3. Apărarea independenţei justiţiei
Sistemul de justiţie trebuie să riposteze instituţional împotriva tendinţei şi
tentaţiei omului politic de a domina sub diverse forme sistemul şi actul de justiţie.
Dar, această ripostă recomandată şi de forurile europene,16 deşi se impune a fi pe
măsura atacurilor, a agresorilor şi a logisticii aflate la dispoziţia acestora (buget,
pârghii financiare de control, trusturi media, grupuri de presiune etc.), nu trebuie
înţeleasă excesiv şi în termenii obligatorii ai unui conflict. Aceasta trebuie adaptată
A se vedea Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene din data de 13. 12. 2006, de stabilire a unui mecanism
de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă
specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 56);
15
A se vedea în detaliu asupra ineficienţei chiar şi a acestui MCV, I. Popa, Studiu asupra unor factori de risc şi/sau
de vulnerabilitate ai sistemului de justiţie din România, publicat în revista Curierul judiciar nr. 7/2013, p.369-383;
16
A se vedea declaraţiile ambasadorului american la Bucureşti, M. G., reluate de site-ul de ştiri hotnews, din 18 mai
2012, în legătură cu numirea procurorului general al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
14
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unui context eficient de comunicare, dialog şi colaborare instituţională, cu atât mai
mult cu cât oamenii politici nu există şi nu acţionează într-un cadru abstract, ci în
conturul unor instituţii ale Statului, cu care autoritatea judecătorească nu trebuie
să-şi propună a se război, indiferent cine şi în ce fel ar incita-o în acest sens, ci
să colaboreze prin prisma rolului justiţiei de serviciu public şi al interesului public
al cetăţii.17 O atare atitudine este necesară şi oportună pentru că, în pofida multor
exemple concrete negative ale imixtiunii factorului politic în domeniul justiţiei,18
trecutul nu prea îndepărtat ne-a dovedit că dialogul constructiv cu decidentul politic
este şi posibil şi, chiar dacă nu întotdeauna, poate fi şi eficient.19
Considerentele de mai sus s-au impus a fi formulate pentru a crea acea bază
necesară analizării, din perspectiva temei articolului de faţă, a unei eronate modalităţi
de acţiune concretă, cu tendinţe neconstructive, adoptată de unii responsabili de vârf
ai sistemului de justiţie românesc şi care, prin repetare, a devenit cutumiară la nivelul
deciziei instituţionale colective şi/sau unipersonale.
Prin Hotărârea nr. 816/2012, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
a admis propria sa sesizare către Inspecţia judiciară din cadrul aceleiaşi instituţii,
în sensul apărării independenţei sistemului judiciar faţă de afirmaţiile acuzatoare
formulate de oficiali ai Statului Român (preşedinte interimar, prim ministru) şi de
către preşedintele de onoare al unui partid politic, referitoare la modalităţi neuzuale
şi pretins abuzive în care anumiţi procurori au iniţiat şi derulat activităţi profesionale
în legătură cu desfăşurarea unui referendum naţional, acelaşi pentru care Senatul
României a adoptat Hotărârea nr. 38/2012. Concret, se reclama că procurorii au
descins în mai multe localităţi rurale şi, printre altele, au aşteptat sătenii la ieşirile
din biserici şi i-au audiat ca martori, cerându-le să jure pe Biblii aflate pe capotele
maşinilor de serviciu, în legătură cu modul în care au votat, dacă au votat şi, în unele
cazuri, cu cine au votat. Acestea au fost faptele reclamate.
În cuprinsul Raportului întocmit de Inspecţia judiciară,20 aşa cum a fost
Potrivit unui comunicat de presă afişat pe site-ul C.S.M., în luna ianuarie 2014, conducerea acestei instituţii a
avut o întâlnire cu o delegaţie a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, condusă de doamna …,consilier
pentru afaceri politice;
18
„România s-a îmbolnăvit de blazare, ca toţi muribunzii, de altfel, şi-şi trimite în genunchi politicienii şi fruntaşii
Justiţiei să bată temenele la ambasada licuriciului alfa. România se comportă aidoma individului neînstare să decidă
asupra propriului destin şi pare o ţară lipsită de capacitatea de exerciţiu…România a devenit doar ţara aia balcanică
de sub scutul american, cobaiul exemplar al Europei. În ţarcul acesta bine îngrădit de stăpânul planetar trăim marginal şi subaltern, cu bilet de voie şi cu iţarii în vine. Libertatea ne-a fost cartelată democratic, în porţii potrivite de
alţii, nu de noi….”, M. Nazat, Ţara de sub scut, Jurnalul Naţional, 26 ianuarie 2014;
19
A se vedea în acest sens şi Avizul nr. 10(2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) referitor la Consiliul Justiţiei în serviciul societăţii, adoptat de CCJE cu prilejul celei de-a 8-a reuniuni (Strasbourg,
21-23 noiembrie 2007), pct. 82: „atunci când un judecător sau o instanţă este contestat sau atacat de mass media (sau
de actori politici – sau alţii – ai societăţii, prin intermediul mass media), judecătorii implicaţi ar trebui să se abţină
de la a reacţiona folosind aceleaşi canale, dar ar fi de dorit ca Consiliul Justiţiei sau o autoritate judiciară să poată să
reacţioneze în mod rapid şi eficient la asemenea contestaţii sau atacuri, dacă este nevoie”;
20
A se vedea în acest sens şi Avizul nr. 10(2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) referitor la Consiliul Justiţiei în serviciul societăţii, adoptat de CCJE cu prilejul celei de-a 8-a reuniuni (Strasbourg, 21-23
noiembrie 2007), pct. 84: „Consiliul Justiţiei ar putea fi organul capabil să joace direct un rol mai amplu în protecţia
şi promovarea imaginii justiţiei, acest rol implicând găsirea unui echilibru între, pe de o parte, drepturile şi libertăţile
17
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prezentat în Hotărârea C.S.M., s-a arătat că anchete penale în legătură cu scrutine
electorale au mai fost efectuate şi anterior celui reclamat, s-au prezentat date
statistice în acest sens, au fost citate texte legale şi constituţionale privind separaţia
şi echilibrul puterilor în Stat, limitele declaraţiilor politice, independenţa justiţiei şi
a parchetelor, au fost evocate în acelaşi sens norme internaţionale şi jurisprudenţă
a Curţii Europene a Drepturilor Omului, concluzionându-se că „prin discursurile
şi afirmaţiile publice…, care au pus în discuţie legalitatea activităţii organelor
judiciare, s-a adus atingere principiului constituţional al separaţiei puterilor în
Stat, cu consecinţa afectării independenţei sistemului judiciar în ansamblul său
şi a independenţei magistraţilor în înfăptuirea şi realizarea actului de justiţie şi
reputaţiei profesionale a magistraţilor”, precum şi că afirmaţiile analizate „au rolul
de a induce o presiune nejustificată asupra activităţii magistraţilor, cu atât mai mult
cu cât procedurile se află în curs de desfăşurare…”.
Trebuie analizat contextul faptic şi juridic de mai sus sub două aspecte, cu
precizarea că nu ne propunem să contestăm opiniile reţinute în Raport şi aprobate de
Plen. Sunt opinii pe care cei în cauză şi le-au asumat. Analiza va viza pe de o parte
aspecte specifice de natură concretă a speţei, prin prisma temei prezentului articol
şi pe de altă parte aspecte de natură generică şi principială privind independenţa
justiţiei şi apărarea acesteia, plecând desigur de la aceeaşi speţă de mai sus.
Astfel:
În primul rând, credibilitatea unei instituţii ori a unui sistem depinde în bună
măsură de credibilitatea măsurilor şi poziţiilor adoptate în spaţiul public, precum şi
de rigurozitatea documentelor de competenţa instituţiei ori a sistemului. În speţă,
credibilitatea C.S.M. în demersul său de apărare a independenţei justiţiei, se impunea
a fi justificată prin forţa argumentelor cuprinse în Raportul Inspecţiei judiciare, menite
să convingă şi care, la rândul lor se impunea a constitui rezultatul, printre altele, al
unor discuţii prealabile obligatorii cu cei incriminaţi, obligaţie firească nu doar din
perspectiva unei proceduri transparente de cercetare, ci şi din perspectiva respectării
unor documente europene adoptate strict în consideraţia unor atari eventualităţi, ori
cu referire la rolul consiliilor judiciare.21
Raportul în cauză, cel puţin aşa cum rezultă din expunerea de motive a Hotărârii
C.S.M., a omis să cerceteze aspecte esenţiale pentru concluzia finală, fapte care prin
notorietatea lor asigurată de amplele şi numeroasele transmisiuni live ale posturilor
de televiziune şi declaraţiile celor intervievaţi, nu puteau fi trecute cu vederea, cu
atât mai mult cu cât vizau practici neuzuale în activitatea parchetelor în raport cu
speţe anterioare de aceeaşi natură (modul inedit de audiere al martorilor, aşteptaţi la
aflate în conflict, actorii sociali şi politici şi mass media şi, pe de altă parte, interesul publicului pentru o funcţionare
independentă şi eficientă a sistemului judiciar”;
21
A se vedea în sensul unor numeroase şi diverse exemplificări ale ingerinţelor politice în sau în legătură cu
sistemul judiciar românesc, I.Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007; I.Popa, Consiliul Superior al Magistraturii din România, de la succes instituţional la eşec funcţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p.219-229, precum şi Studiu asupra unor factori de risc şi/sau de
vulnerabilitate ai sistemului de justiţie din România, publicat în revista Curierul judiciar nr. 7/2013, p. 369-383;
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ieşirea de la slujbele religioase, jurând pe biblii pe capota maşinilor de serviciu, orele
neobişnuite pentru desfăşurarea anchetelor, pretinsa încălcare a secretului votului,
amploarea descinderilor etc.), aspecte ce au stârnit nemulţumiri colective la nivelul
comunităţilor locale şi, firesc, au provocat şi reacţia oamenilor politici, reprezentanţi
ai cetăţenilor, care au cerut explicaţii instituţiei care a generat astfel de nemulţumiri.
La fel de firească ar fi fost, în opinia noastră şi o eventuală explicaţie instituţională,
bazată pe specificul unei anchete penale şi care, în unele situaţii poate impune şi
măsuri mai puţin obişnuite. O astfel de explicaţie, ori iniţiativa unui dialog lămuritor
cu „acuzatorii” ori o tentativă de colaborare sau orice altceva cu caracter constructiv
nu a apărut. A apărut în schimb Hotărârea C.S.M. de mai sus, menită, în concepţia
celor ce au adoptat-o, să apere independenţa justiţiei în faţa acuzelor aduse, însoţită
de pretenţia aceloraşi emitenţi impusă întregii cetăţi, ca Hotărârea să fie crezută şi
respectată.
În al doilea rând, depăşind cadrul concret al speţei analizate, vom încerca
să conturăm, la nivel principial, câteva coordonate ale activităţii celor îndreptăţiţi/
obligaţi să apere independenţa justiţiei şi judecătorilor şi procurorilor în România,
referindu-ne desigur la Consiliul Superior al Magistraturii.22
Vom porni în demersul nostru indicând o serie de norme europene incidente
în materia analizată: „18. Dacă comentează deciziile judecătoreşti, executivul
şi legislativul trebuie să evite criticile care ar submina independenţa puterii
judecătoreşti sau ar slăbi încrederea publicului în justiţie. De asemenea, acestea
ar trebui să evite acţiuni ce pot pune sub semnul întrebării intenţia lor de a
respecta deciziile judecătorilor… 19. Procedurile judiciare şi problemele privind
administrarea justiţiei sunt de interes public…”23; „…Ca principii generale,
libertatea faţă de influenţe nedorite şi necesitatea aplicării de sancţiuni în cazuri
extreme sunt incontestabile… Pe de altă parte, operarea lor în practică necesită
prudenţă, atenţie şi, în unele contexte, constrângere politică… Dificultatea stă mai
degrabă în a decide ce constituie influenţă nedorită şi de a realiza un echilibru între,
de exemplu, necesitatea de a proteja procesul judecătoresc faţă de denaturări şi
presiuni, fie politice, fie din partea presei sau a altor surse, şi interesul dezbaterii
publice a chestiunilor de interes public în viaţa publică şi într-o presă liberă.
Judecătorii trebuie să accepte că ei sunt figuri publice şi că nu trebuie să aibă un
Exemplul cel mai elocvent în sensul unei eficiente colaborări între autoritatea judecătorească şi decidentul politic
îl constituie adoptarea pachetului de legi ale reformei din anul 2004, respectiv adoptarea Legii nr. 303/2004 privind
statutul magistraţilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, acte normative pe baza cărora s-a închis Capitolul 24-Justiţie şi Afaceri Interne din cadrul
procesului de preaderare a României la Uniunea Europeană;
23
Activitatea Inspecţiei judiciare se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul privind normele pentru efectuarea
lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea nr. 1027 / 2012 a C.S.M., publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012. Hotărârea nu cuprinde norme specifice
referitoare la verificarea sesizărilor asupra independenţei sistemului judiciar şi apărării acesteia, dar arată în art. 4
lit. c că activitatea Inspecţiei Judiciare are drept scop, printre altele, „propunerea măsurilor adecvate, ca urmare a verificării situaţiilor în care se invocă încălcarea reputaţiei profesionale, a imparţialităţii şi independenţei judecătorilor
şi procurorilor, precum şi a independenţei sistemului judiciar”;
22
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character prea susceptibil au o constituţie prea fragilă”.24
Prin prisma normelor citate, vom constata, în primul rând, că în România nu
există o definire riguroasă a conceptului de „influenţă nedorită”, pentru ca, în funcţie
de acesta, să poată fi conturat şi conceptul de apărare a independenţei justiţiei
împotriva „influenţelor nedorite”, semnificative în acest sens fiind, de exemplu,
disputele legislative recente în legătură cu aplicarea/abrogarea art. 276 din Noul Cod
Penal referitor la pedepsirea sau nu a unor posibile „influenţe nedorite” pe durata
procedurilor judiciare.25
Într-un asemenea context, am constatat că şi practica în materia apărării
independenţei justiţiei la nivelul CSM a evoluat sinuos, cel puţin aceasta este
percepţia externă, în funcţie de conjuncturi de tot felul (politice, mediatice, electorale
etc.), unele atacuri la adresa justiţiei primind replică prin hotărâri ale CSM, altele
fiind ignorate pur şi simplu, nemarcate nici măcar la nivelul unui comunicat formal
din partea aceleiaşi instituţii, CSM. Nimeni din cadrul instituţiei nu a încercat să
explice, pentru că de fapt este de neexplicat, de ce unor atacuri li s-a răspuns, chiar
de o manieră agresivă ca în speţa de mai sus, iar altora nu26 şi de ce această manieră
discreţionară de abordare este perpetuată.
De asemenea, vom mai constata că criticile, chiar la adresa deciziilor
judecătorilor, nu sunt interzise, ci doar condiţionate de o anumită manieră de
exprimare care să nu afecteze independenţa puterii judecătoreşti şi, deducem noi
de aici, cu atât mai mult, că şi anchetele procurorilor, care nu sunt nicidecum decizii
judecătoreşti, pot fi criticate în aceleaşi condiţii de neafectare a independenţei puterii
judecătoreşti. Pentru că am lămurit acest aspect conform căruia criticile sunt permise
în anumite condiţii, va trebui să acceptăm că o critică nu poate fi calificată de plano
drept „influenţă nedorită”, ci va trebui analizată punctual pe baza unui indispensabil
dialog cu influenţatorii şi, pe baza unor criterii obiective, prevăzute normativ, care să
A se vedea în acest sens Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) referitor
la Consiliul Justiţiei în serviciul societăţii, adoptat de CCJE cu prilejul celei de-a 8-a reuniuni (Strasbourg, 21-23
noiembrie 2007), pct. 84: „Consiliul Justiţiei ar putea fi organul capabil să joace direct un rol mai amplu în protecţia
şi promovarea imaginii justiţiei, acest rol implicând găsirea unui echilibru între, pe de o parte, drepturile şi libertăţile
aflate în conflict, actorii sociali şi politici şi mass media şi, pe de altă parte, interesul publicului pentru o funcţionare
independentă şi eficientă a sistemului judiciar”;
25
Noul Cod Penal a fost adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
510 din 24 iulie 2009 şi pus în aplicare de la data de 1 februarie 2014 prin Legea nr. 187/2012, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Potrivit art. 276 NCP „fapta persoanei care, pe durata
unei proceduri judiciare in curs, face declaratii publice nereale referitoare la savarsirea, de catre judecator sau de
organele de urmarire penala, a unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, in scopul de a le influenta sau intimida, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda”.
Printr-un proiect de lege adoptat de Senatul României la data de 4 februarie 2014, art. 276-presiuni asupra justiţiei a
fost abrogat, cu motivarea că încalcă libertatea de exprimare şi libertatea presei. Proiectul de lege a fost returnat Parlamentului de către Preşedintele României pe data de 18.03.2014, cu motivarea că „faptele incriminate sunt inspirate
din realităţile practicii judiciare, dar, mai ales, de frecvenţa, intensitatea şi de modul de manifestare a acestor fapte
în ultimii ani, constând în încercările de influenţare sau intimidare din partea părţilor sau a reprezentanţilor acestora,
în modalităţile arătate, pe durata desfăşurării unui proces, obţinându-se astfel o atmosferă de natură să vicieze grav
imparţialitatea judecătorilor sau procurorilor”
24
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înlăture subiectivismul conjunctural al celor ce cercetează şi decid asupra criticii. La
nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, astfel de criterii nu există.
Tot astfel, conform aceloraşi norme europene, „procedurile judiciare şi
problemele privind administrarea justiţiei sunt de interes public”, neputând fi
confiscate şi considerate a fi un apanaj exclusiv al unei categorii profesionale care,
cum arătam, să califice de plano drept „influenţe nedorite” orice intervenţii critice
ale unor terţi, „fie politice, fie din partea presei sau a altor surse”, cu atât mai mult
cu cât orice critică se prezumă a fi lansată cu bună credinţă şi tratată ca atare până
la proba contrară, o abordare elementară obligând pe cel ce cercetează, să aprecieze
critica, la momentul formulării sale, drept un semnal de atenţionare asupra unor
disfuncţii şi nicidecum o agresiune.
În fine, în demersul de apărare a independenţei justiţiei, Consiliul este dator să
manifeste prudenţă şi să aplice „sancţiuni” doar în „cazuri extreme”, având datoria
să aprecieze exhaustiv asupra fiecărei speţe, într-un context dat al societăţii, nu numai
în funcţie de interesul partizan de „a proteja procesul judecătoresc faţă de denaturări
şi presiuni”, ci şi în raport de „interesul dezbaterii publice a chestiunilor de interes
public în viaţa publică şi într-o presă liberă”, plecând de la premiza reţinută şi în
documentul european citat, că judecătorul (şi, adăugăm noi, şi procurorul), acceptând
efectuarea serviciului public al justiţiei într-un stat de drept, trebuie să accepte criticile
cetăţii ca o stare de normalitate şi nu neapărat ca „influenţe nedorite”, percepute
astfel prin prisma unui caracter al său „prea susceptibil” sau a unei „constituţii prea
fragile”.
Pentru a ilustra că cele de mai sus, pe de o parte, nu constituie speculaţii teoretice
sau exerciţii de dat cu părerea, iar pe de altă parte, pentru a dovedi cât de necesari sunt
acei parametri obiectivi de analiză a unui caz de încălcare a independenţei justiţiei
precum şi comunicarea şi chiar cooperarea cu cel acuzat de „influenţe nedorite”,
vom reda un exemplu elocvent sub două aspecte: primo, sub aspectul ilustrării unei
anchete pripite şi suspicionabilă de partizanat de breaslă, şi secundo, sub aspectul
efectelor negative ale unei astfel de anchete.
4. Concluzii:
Am constatat că, în România de azi, există spaţii ample de neclaritate
legislativă, conceptuală, jurisprudenţială şi atitudinală în raport cu conturarea/
aplicarea noţiunilor deindependenţă a justiţiei, „influenţe nedorite” asupra justiţiei,
apărarea independenţei justiţiei, precum şi în legătură cu trinomul justiţie-judecătorprocuror. Aceste lacune au generat efecte dintre cele mai diverse concretizate fie în
decizii instituţionale controversate la nivelul percepţiei publice, fie în comportamente
individuale sau de grup la limita normelor legale şi deontologice.
Tot în România, am constatat şi argumentat existenţa unei neacceptabile
diferenţe de reacţie a sistemului de justiţie (instituţii, persoane) în situaţii identice
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de „influenţe nedorite”, în sensul unor reacţii de regulă ostile şi neconstructive faţă
de criticile formulate de instituţii româneşti ori de cetăţeni români, în raport cu o
pasivitate totală spre acceptare tacit-supusă faţă de criticile formulate de cetăţeni
străini, mai exact diplomaţi ai ambasadelor altor state în România. Aceeaşi abordare
discriminatorie am constatat-o şi argumentat-o şi în procesul de comunicare şi dialog,
reticentă faţă de partea română, promptă faţă de extranei.
Am mai semnalat şi argumentat discreţionarismul şi subiectivismul procedurii
de apărare a independenţei justiţiei în România, lipsa unor criterii obiective de
calificare a acuzelor aduse sistemului, aleatoriul identificării situaţiilor de „influenţe
nedorite”, precum şi consecinţele acestor stări de lucruri, respectiv decredibilizarea
şi/sau ducerea în derizoriu a conceptului de independenţă a justiţiei şi de denaturare/
deturnare a conceptului de apărare a independenţei justiţiei.
BIBLIOGRAFIE:
1. G.I. Chiuzbaian, Despre independenţa justiţiei, Palatul de Justiţie nr. 1/2006;
2. V.M. Ciobanu, „Câteva reflecţii cu privire la reforma justiţiei civile în
România”,în „Dreptul” nr. 2/2006;
3. Ioan Alexandru, Otilia Gireadă, Ministerul Public între executiv şi justiţie,
Ediţia a II a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
4. D. Lupaşcu, I. Popa, D. Schlafen, Studiu privind revizuirea Constituţiei
României în domeniul justiţiei, publicat în suplimentul la Revista de Drept Public
nr.1/2013;
5. I. Popa, Studiu asupra unor factori de risc şi/sau de vulnerabilitate ai
sistemului de justiţie din România, publicat în revista Curierul judiciar nr. 7/2013;
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TEMEIUL JURIDIC AL PARTICIPĂRII
ROMÂNIEI LA LIBERA CIRCULAŢIE
A MĂRFURILOR ÎN SPAŢIUL UNIUNII
EUROPENE
THE LEGAL BASIS FOR ROMANIA’S
PARTICIPATION TO THE FREE
MOVEMENT OF GOODS WITHIN
THE EU
Conf. univ. dr. Roxana-Mariana POPESCU1
Abstract
Participarea României la activitatea de comerţ internaţional, în general,
este reglementată prin acordurile internaţionale, multilaterale şi bilaterale, la
care este parte. Dintre aceste categorii de acorduri, de interes pentru studiul
nostru sunt cele la care România este parte, în calitatea sa de stat membru al
Uniunii Europene, acorduri la care vom face trimitere pe parcursul scurtei
noastre prezentări.
Cuvinte cheie: temei juridic, libera circulaţie a mărfurilor, Uniunea Europeană,
România – stat membru al UE.
Abstract
Romania’s participation in the international trade in general is
regulated by international agreements - multilateral and bilateral. Out of these
categories of agreements, our study focuses on those to which Romania is a
party, as member state of the European Union, agreements to which reference
will be made during our brief presentation.
Key words: legal basis, free movement of goods, European Union, Romania
- EU Member State.
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R

eglementarea condiţiilor în care un stat membru al Uniunii Europene
participă la circulaţia transfrontalieră a mărfurilor a reprezentat, încă
de la constituirea Comunităţilor Europene, şi continuă să reprezinte, şi în prezent,
una dintre preocupările decidenților Uniunii Europene. În acest sens, măsurile
întreprinse de instituţiile Uniunii, în domeniu, se încadrează în contextul obiectivelor
şi scopurilor generale prevăzute de Tratate.
Astfel, unul dintre obiectivele Tratatului de la Roma de instituire a
Comunităţii Economice Europene2 (semnat în anul 1957, intrat în vigoare în anul
1958) l-a constituit chiar realizarea Pieţei comune, caracterizată prin libera circulaţie
a mărfurilor, persoanelor, capitalurilor, plăţilor şi serviciilor. Ca temei legal al
participării României, stat membru al UE, la circulaţia transfrontalieră a mărfurilor,
menţionăm următoarele instrumente juridice, făcând diferenţierea între cele interne
şi cele ale Uniunii Europene.
1. Instrumente juridice naţionale
Dacă ar trebui să realizăm o ierarhizare a acestor instrumente juridice
naţionale, în mod firesc, pe primul loc am situa legea fundamentală - Constituţia
României, republicată. Constituţia este cea care consacră, în Titlul VI - „Integrarea
euroatlantică”, art. 148 - „Integrarea în Uniunea Europeană”, posibilitatea aderării
ţării noastre la Uniunea Europeană, prioritatea normelor juridice ale UE în raport cu
dreptul intern, precum şi instituţiile implicate în activităţile destinate îndeplinirii, de
către România, a obligaţiilor rezultate din actul aderării.
Astfel, se face trimitere la faptul că „aderarea României se realizează la tratatele
constitutive ale UE, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare,
precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute
în aceste tratate”. Din punctul de vedere al raporturilor stabilite între tratatele Uniunii
Europene, celelalte acte juridice ale Uniunii având caracter obligatoriu şi legislaţia
internă a ţării noastre, alin. (2) al art. 148, face vorbire despre faptul că „...urmare
a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale UE (...) şi celelalte reglementări
comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din
legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”. Mai mult, alin. (4)
dispune faptul că „Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea
judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul
aderării şi din prevederile alin. (2)”.
Aderarea la Uniunea Europeană şi acceptarea acquis-ului UE au „afectat
ordonanţarea clasică a ierarhiei izvoarelor dreptului pentru toate ţările Uniunii
Europene”3, inclusiv pe cea a ţării noastre. „Nu doar ordonanţarea formală s-a
În prezent, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Jacques Ziller, „Administrations comparés. Les systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze”, Ed.
Montchrestien, Paris, 1993, pag. 287, citat de Dana Apostol Tofan, „Instituţii administrative europene”, Editura C.H.
2
3
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îmbogăţit cu o nouă sursă, dreptul comunitar, el însuşi ierarhizat între dreptul
originar (...) şi dreptul derivat (...), dar şi raporturile reciproce între normele adoptate
de Parlament şi cele adoptate la nivelul puterii executive au fost bulversate. (...)
În fiecare din cele 254 de state membre ale Uniunii Europene, ansamblul dreptului
comunitar este superior legii, cu atât mai mult cu cât jurisdicţiile recunosc peste
tot această superioritate, de a înlătura norma naţională contrară unei norme direct
aplicabile a dreptului comunitar, fie ea conţinută în tratate, regulamente sau directive
comunitare”5.
Alături de legea fundamentală, invocăm prevederile art. 5 din Noul Cod Civil
(NCC)6, respectiv art. 4 din Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC)7. Astfel, potrivit
art. 5 NCC, „în materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii
Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor”. În
acelaşi sens, sunt şi prevederile art. 4 NCPC: „In materiile reglementate de prezentul
cod, normele obligatorii ale dreptului comunitar se aplică în mod prioritar, indiferent
de calitatea sau de statutul părţilor”.
Un alt act normativ intern pe care îl întâlnim, alături de cele menţionate mai
sus, este Legea de ratificare a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă,
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica
Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria,
Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă,
Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind
aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, de aderare a
României la UE, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 20058, denumit,
în continuare, Tratatul de aderare. Legea de ratificare a Tratatului conţine dispoziţii
similare cu cele din art. 148 din Constituţie, la care se adaugă precizările legate de
definirea noţiunii de „resortisant”, termen a cărui clarificare nu o regăsim în dreptul
UE şi nici în dreptul internaţional, deşi este utilizat în mod curent, sensul fiind, totuşi,
uşor de identificat.
Beck, Bucureşti, 2006, pag. 23.
4
Astăzi 27 de state membre.
5
Dana Apostol Tofan, op. cit, pag. 23-24.
6
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011. Noul
Cod Civil a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Pentru detalii cu privire la aplicarea în timp a Noului Cod Civil,
a se vedea Gabriel Boroi, Liviu Stăciulescu, „Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil”, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag. 2 şi urm.; Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, „Curs de drept civil.
Partea generală”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, pag. 22 şi urm.; ***, „Codul civil al României. Îndrumar
notarial”, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Editura Monitorul Oficial, București, 2011.
7
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.. 485, din 15
iulie 2010. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 606, din 24 august 2012, NCPC va intra în vigoare la 1 februarie 2013.
8
Legea nr.157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

87

UNIVERS JURIDIC
Astfel, art. 2 reia obligaţia generală, prevăzută în art.148 alin. (5) din
Constituţia României, republicată, în sensul că autorităţile române garantează
aducerea la îndeplinire a prevederilor Tratatului de aderare, ale tratatelor constitutive
ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor comunitare având caracter obligatoriu.
Această dispoziţie are, astfel, rolul de a sublinia, pe plan naţional, importanţa care
trebuie acordată respectării obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare. Articolul
3 defineşte termenul de „resortisant”, care reprezintă echivalentul în limba română
al termenilor „national”9 din limba engleză şi „ressortissant” din limba franceză.
Definiţia este redactată în conformitate cu Declaraţia privind cetăţenia10, anexată
Tratatului de la Maastricht, conform căreia definirea calităţii de „resortisant al unui
stat” intră în competenţa statelor membre. Legea defineşte „resortisantul român” ca
fiind persoana fizică sau juridică având cetăţenia, respectiv naţionalitatea română.
2. Instrumente juridice ale Uniunii Europene
În primul rând, sunt de menţionat Tratatele UE care sunt în vigoare, în prezent,
şi anume: Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind Funcţionarea
Uniunii Europene (TFUE). Acestora li se adaugă Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene a Energiei Atomice (TCEEA).
Tot în această categorie includem şi actele juridice ale Uniunii Europene
(regulamentele, directivele, deciziile, recomandările şi avizele), dar şi acordurile
internaţionale la care Comunităţile Europene/Uniunea Europeană sunt/este părţi/
parte.
Regulamentul se caracterizează prin aplicabilitate generală, asemănânduse cu legea din dreptul intern, în sensul că se adresează unei categorii abstracte
de destinatari; destinatare sunt întotdeauna toate statele membre. Totodată, este
obligatoriu în întregime, adică atât cu privire la scopul de atins, cât şi cu privire
la formele, mijloacele prin care se poate ajunge la îndeplinirea scopului. Aşadar,
regulamentul este un act juridic al UE complet din punct de vedere juridic (fiind
interzisă aplicarea incompletă sau selectivă). De asemenea, regulamentul se bucură
de aplicabilitate directă (nu este necesară adoptarea unor măsuri legislative naţionale
de aplicare, nefiind necesară transpunerea) şi efect direct (posibilitatea pe care o au
resortisanţi statelor membre ale UE de a invoca dispoziţiile dintr-un regulament în
măsura în care îndeplinesc anumite condiţii impuse de jurisprudenţa Curţii: să fie
clare, precise şi necondiţionate). Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Substantiv.
Declaraţia cu privire la cetăţenia unui stat membru: Conferinţa declară că, ori de câte ori Tratatul de instituire
a Comunităţii Europene se referă la resortisanţii statelor membre, problema de a şti dacă o persoană are cetăţenia
unui stat membru este reglementată numai prin referire la legislaţia naţională a statului în cauză. Statele membre pot
declara, pentru informare, care sunt persoanele care ar trebui să fie considerate ca fiind resortisanţi ai lor în scopurile
urmărite de Comunitate, prin depunerea unei declaraţii pe lângă Preşedinţie; ele pot, dacă este necesar, să modifice
declaraţia.
9

10
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(JOUE)11 şi intră în vigoare la 21 de zile de la data publicării sau la o altă dată
stabilită în cuprinsul regulamentului.
Decizia se aseamănă cu regulamentul, singura diferenţă fiind aceea că este un
act individual. Astfel, aceasta se adresează, de exemplu, fie tuturor statelor membre,
dar anumitor tipuri de resortisanţi din cadrul lor, fie anumitor state membre; în orice
caz, decizia are, într-un mod sau altul, caracter individual, dorind să rezolve aspecte
care nu sunt comune pentru toţi posibilii destinatari din UE. Ca şi regulamentul, decizia
conţine şi are, deci, ca obligatorii, atât scopul, cât şi mijloacele de atingere a acestuia,
având aplicabilitate directă în dreptul intern, iar dispoziţiile sale – efect direct, în
condiţiile precizate de jurisprudenţă. Nu se transpune, similar regulamentului.
Directiva nu are aplicabilitate generală decât în cazuri excepţionale şi atunci
precizează expres acest lucru; directiva are anumiţi destinatari desemnaţi (numai
statele membre, nu şi resortisanţi), în plus este incompletă din punct de vedere
juridic, în sensul că ea cuprinde un singur element (care este şi obligatoriu), şi anume:
scopul pe care statele membre trebuie să îl atingă; mijloacele, formele de atingere
a obiectivului sunt lăsate la latitudinea acestora. Se transpune în ordinea juridică
internă a statelor membre.
Potrivit dispoziţiilor art. 288 TFUE, recomandările şi avizele „nu leagă”. În
acest caz, suntem în prezenţa unor instrumente de orientare, care invită destinatarii
lor să adopte o anumită conduită. Aceste acte pot interveni în domeniile în care
Uniunea nu dispune de competenţe normative sau în acele sectoare în care adoptarea
de măsuri constrângătoare este subordonată împlinirii perioadei de tranziţie.
Eficacitatea recurgerii la aceste instrumente constă în forţa politică de care dispun,
putând să conducă la efecte juridice indirecte, ceea ce a determinat Curtea de Justiţie
a UE (CJUE) să admită recursurile în interpretare având ca obiect recomandările sau
avizele.
Referitor la tratatele internaţionale, anterior intrării în vigoare a Tratatului de
la Lisabona12, Comunitatea Europeană nu dispunea de o competenţă externă explicită
decât în anumite cazuri: politica monetară, politica comercială comună (PCC),
cercetarea, mediul, cooperarea pentru dezvoltare, cooperarea economică şi financiară
cu statele terţe, asocierea cu unul sau mai multe state sau organizaţii internaţionale.
Fostul art. 300 TCE limita încheierea de acorduri internaţionale de către Comunitatea
Europeană la cazurile în care dispoziţiile din tratat prevedeau încheierea de acorduri.
În prezent, potrivit articolului 216 TFUE, Uniunea poate încheia acorduri
cu una sau mai multe ţări terţe sau organizaţii internaţionale, în cazul în care se
prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie este necesară
pentru realizarea, în cadrul politicilor Uniunii, a unuia dintre obiectivele stabilite
prin tratate, fie este prevăzută printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate
influenţa normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare al acestora.
Până în anul 2001, publicaţia purta denumirea de Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE).
François-Xavier Priollaud, David Siritzky, „Le Traité de Lisbonne. Texte et commentaire article par article des
nouveaux Traités européenne (TUE - TFUE), La documentation française, Paris, 2008, pag. 315-316.
11

12
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Acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituţiile Uniunii şi
pentru statele membre. Articolul 217 TFUE13 permite Uniunii să încheie acorduri cu
una sau mai multe ţări terţe sau organizaţii internaţionale, pentru a crea o asociere
caracterizată de drepturi şi obligaţii reciproce, de acţiuni comune şi proceduri
speciale.
Astfel, din punctul de vedere al tipurilor de acorduri pe care Comunităţile
Europene14 şi Uniunea Europeană15 le pot încheia, le menţionăm pe cele mai
importante16:
- Acordurile încheiate de CE sau CEEA ori de actuala UE cu state terţe/
organizaţii terţe/grupuri regionale, în numele statelor membre în domenii ce ţin de
competenţa comunitară exclusivă;
- Acordurile încheiate de CE sau CEEA ori de actuala UE împreună cu statele
membre în domeniile aflate în competenţa partajată (acorduri mixte)17;
- Acordurile încheiate de UE în domeniul Politicii Externe şi de Securitate
Comună18;
- Acordurile încheiate de UE în domeniul Cooperării Poliţieneşti şi Judiciare
în Materie Penală (CPJMP)19;
- Convenţii încheiate de statele membre în domeniul CPJMP şi
- Acorduri încheiate de statele membre cu state sau organizaţii terţe.
Domeniile în care se pot încheia acorduri internaţionale în cadrul UE sunt
foarte numeroase, acestea fiind enumerate într-un repertoriu20 care cuprinde câteva
zeci de materii.
Precizăm faptul că acordurile încheiate de statele membre anterior datei de 1
ianuarie 1958 sau înainte de aderare trebuie să fie modificate sau abrogate parţial ori
total, în măsura în care aduc atingere dreptului UE (de exemplu, în domenii precum:
agricultura, pescuitul, comerţul, investiţiile, transportul, cooperarea economică).
Potrivit art. 351 TFUE21, dispoziţiile tratatelor nu aduc atingere drepturilor şi
obligaţiilor ce rezultă din convenţiile încheiate până la 1 ianuarie 1958 sau, pentru
statele membre aderante, înainte de data aderării acestora, între unul sau mai multe
state membre, pe de o parte şi unul sau mai multe state terţe, pe de altă parte. În măsura
în care aceste convenţii nu sunt compatibile cu tratatele, statul sau statele membre în
Fostul art. 310 TCE.
Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, potrivit art. 300 TCE.
15
Potrivit fostului art. 24 TUE şi potrivit noilor prevederi ale Tratatului de la Lisabona.
16
Sunt în principal trei categorii: cele încheiate de UE, cele încheiate de statele membre cu state sau organizaţii
terţe şi cele încheiate între statele membre, la care s-a adăugat în practică şi categoria acordurilor mixte, încheiate de
UE şi statele sale membre, pe de o parte cu state sau organizaţii terţe, pe de altă parte (de exemplu, Acordurile de la
Yaoundé, Lomé sau Cotonou).
17
De exemplu, acorduri de asociere/europene de asociere/pacte de asociere şi stabilitate, Acordul de la Cotonou cu
statele ACP, Acordul SEE.
18
Fostul art. 24 TUE.
19
Ibidem..
20
http://eur-lex.europa.eu/RECH_accord.do?ihmlang=fr&mode=rep.
21
Fostul art.307 TCE.
13
14
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cauză recurg la toate mijloacele corespunzătoare pentru a elimina incompatibilităţile
constatate. La nevoie, statele membre îşi acordă reciproc sprijin în vederea atingerii
acestui scop şi adoptă, dacă este cazul, o poziţie comună. În aplicarea convenţiilor
menţionate mai sus, statele membre iau în considerare faptul că avantajele consimţite
prin tratate de fiecare dintre statele membre fac parte integrantă din instituirea Uniunii
şi, din această cauză, sunt legate de crearea instituţiilor comune, de atribuirea de
competenţe în favoarea acestora şi de acordarea aceloraşi avantaje de către toate
celelalte state membre.
În ceea ce priveşte acordurile încheiate între statele membre, în contextul unei
uniuni regionale, art. 350 TFUE22, prevede că dispoziţiile tratatelor nu împiedică
existenţa şi realizarea uniunilor regionale între Belgia şi Luxemburg, ca şi între
Belgia, Luxemburg şi Ţările de Jos, în măsura în care obiectivele acestor uniuni
regionale nu sunt atinse prin aplicarea tratatelor.

22

Fostul art.306 TCE.
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„CURRENT DIRECTIONS ON THE ACCESSION OF
THE EUROPEAN UNION TO THE CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND
FUNDAMENTAL FREEDOMS”
Prof. univ. dr. Constanţa CĂLINOIU1
Rezumat
Aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale reprezintă un proces important atât la
nivelul Uniunii şi al statelor sale membre, cât şi la nivelul Consiliului Europei,
apreciind că aceasta constituie o nouă etapă în direcţia protecţiei drepturilor
omului. Dificultăţile determinate de aderare, în special cele de ordin procedural,
instituţional şi de funcţionare a mecanismului Convenţiei sunt analizate în
cadrul acestui articol din perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CEDO) şi din perspectiva Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). În
fine, chestiunea proiectului de acord la aderare, a rezervelor la Convenţie,
posibila procedură de evaluare în faţa Curţii Europene de Justiţie, precum
şi a semnării, intrării în vigoare şi a notificărilor acordului de aderare sunt
principalele obiective de îndeplinit la nivel european.
Cuvinte cheie: aderarea Uniunii Europene, Convenţia europeană a drepturilor
omului, proiectul de acord privind aderarea, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Bosphorus.
Abstract
The accession of European Union to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms is an important process both to
1
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the Union and its Member States and to the Council of Europe, considering
this a new step in protecting human rights. Challenges arising from accession,
especially procedural, institutional and operational mechanism of the
Convention are analyzed in this article from the perspective of the European
Court of Human Rights (ECHR) and in terms of the Court of Justice of
the European Union (CJEU). Finally, the issue of the draft agreement on
accession to the Convention reserves, possible assessment procedure before
the European Court of Justice and the signature, notifications of entry into
force of the accession agreement are the main objectives to be met at European
level.
Keywords: accession of the European Union, European Convention of Human
Rights, draft accession agreement, Court of Justice of the European Union, European
Court of Human Rights, Bosphorus jurisprudence.

A

derarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale constituie o etapă importantă în
direcţia protecţiei drepturilor omului, începând cu iniţiativele politice din anii ’60,
care reprezintă evoluţii remarcabile, şi încheindu-se la data de 5 aprilie 2013 cu
proiectul revizuit referitor la aderarea Uniunii Europene la Convenţie, precum şi la
anexele sale.
Acordul privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, denumită în continuare
„Convenţia europeană”, care este prevăzută la art.6 alin.(2) din Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE), trebuie să reflecte necesitatea de a conserva caracteristicile
specifice ale Uniunii şi ale dreptului Uniunii, în special în ceea ce priveşte modalităţile
speciale ale participării eventuale a Uniunii la autorităţile de control ale Convenţiei
europene şi mecanismele necesare pentru a garanta că acţiunile formulate de statele
nemembre şi acţiunile individuale sunt îndreptate corect împotriva statelor membre
şi/sau, după caz, împotriva Uniunii2.
Se prevede, în continuare, că acest acord trebuie să garanteze faptul că aderarea
Uniunii nu aduce atingere nici competenţelor Uniunii şi nici atribuţiilor instituţiilor
acesteia. Acesta trebuie să garanteze că niciuna dintre dispoziţiile sale nu aduce
atingere situaţiei speciale a statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia europeană
şi, în special, protocoalele acesteia, măsurile adoptate de către statele membre prin
derogare de la Convenţia europeană, în conformitate cu art.15 din aceasta, precum şi
rezervele cu privire la Convenţie, formulate de statele membre (art.2 din Protocolul
nr.8 la TFUE).
O importanţă egală o reprezintă şi dificultăţile legate de aderarea Uniunii la
Convenţie, în special în ceea ce priveşte dificultăţile de ordin procedural anterioare
Art.1 din Protocolul nr.8 anexat Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu privire la art.6
alin.(2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitor la aderarea Uniunii la Convenţia europeană.
2
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intrării în vigoare a acordului, atât din perspectiva Uniunii, cât şi din cea a Consiliului
Europei. Alte dificultăţi sunt constituite de funcţionarea mecanismului Convenţiei
europene prin aderarea Uniunii, în legătură cu acţiunea externă a Uniunii în domeniul
politicii externe şi de securitate comune, precum şi de raportul dintre art.344 TFUE şi
art.33 şi 55 din Convenţia europeană.
Consecinţele pe care aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană lear putea antrena în relaţiile dintre Curtea de la Luxemburg şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO) sunt alte impedimente de ordin politic şi juridic, în ceea
ce priveşte materia protecţiei drepturilor fundamentale, în situaţia în care un act al
Uniunii este susceptibil de a fi încălcat aceste drepturi3.
Pe de o parte, principiul subsidiarităţii, inerent regimului Convenţiei, impune
ca instanţa de la Strasbourg să poată fi sesizată după epuizarea căilor de atac interne.
O asemenea sintagmă, „căi de atac interne” potrivit art.35 alin.(1) din Convenţie,
trebuie să cuprindă în egală măsură diferitele căi de atac în faţa instanţelor Uniunii,
pe lângă cele ale statelor membre, acolo unde este cazul.
Pe de altă parte, în cadrul Uniunii, Curtea de Justiţie este singura competentă,
în privinţa exercitării controlului de legalitate asupra actelor instituţiilor, să
constate nevaliditatea unor asemenea acte. Jurisdicţiile naţionale, chiar dacă au
capacitatea de a examina validitatea acestora, nu pot constata nevaliditatea unui
asemenea act şi trebuie să se limiteze în această situaţie la suspendarea procesului în
vederea trimiterii cauzei Curţii de Justiţie4.
În ceea ce priveşte respectarea regulii epuizării căilor de atac interne,
soluţia este simplă, dacă este vorba despre căi de atac directe în faţa Curţii de la
Luxemburg. Faptul de a nu recurge la aceste căi ar face ca regula să fie considerată că
nu este respectată, ceea ce ar antrena inadmisibilitatea acţiunii la Strasbourg.
Situaţia este mai complicată în cazul în care incertitudinea cu privire la
valabilitatea unui act al Uniunii este exprimată în faţa unei instanţe naţionale. Într-un
asemenea caz, această jurisdicţie ar trebui să sesizeze Curtea de Justiţie în vederea
pronunţării unei hotărâri preliminare, care să stabilească validitatea actului Uniunii,
însă nu este cert dacă această sesizare va avea loc, întrucât părţile ar putea să nu o
solicite şi, chiar şi în caz contrar, declanşarea procedurii de obţinere a unei hotărâri
preliminare nu ţine de voinţa acestora. Sesizarea Curţii nu este obligatorie pentru
toate instanţele naţionale, iar atunci când aceasta este obligatorie se admit şi excepţii.
După statistici recente, în 75% dintre cauzele care implică o chestiune de drept a
Uniunii, judecătorii naţionali se abţin, în mod legitim, de la trimiterile preliminare.
Ca urmare, trimiterea preliminară nu poate fi considerată a fi una dintre „căile de atac
interne” a căror epuizare, în aplicarea art.35 alin.(1) din Convenţie, ar constitui o
cerinţă necesară prealabilă sesizării Curţii de la Strasbourg5.
R. Dinu, Jurisdicţia internaţională. Realităţi şi perspective, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p.357.
A se vedea jurisprudenţa Foto-Frost, CJCE, 22 octombrie 1987, cauza 314/85, ECR, p.4199.
5
A. Tizzano, Les Cours européennes et l’adhésion de l’Union à la CEDH, în Il Diritto dell’Unione Europea,
Giuffrè Editore, Milano, XVI, nr. 1/2011.
3
4
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Oficial, aderarea Uniunii a fost propusă prima dată Consiliului de către Comisie
prin Memorandumul din 4 aprilie 1979 referitor la aderarea Comunităţii Europene la
Convenţia europeană. Această propunere a fost ulterior reiterată prin Comunicarea
Comisiei din 19 noiembrie 1990. La data de 26 octombrie 1993, Comisia a publicat
un document de lucru intitulat „Aderarea Comunităţii la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi la ordinea juridică comunitară”,
în care erau dezbătute, în principal, chestiunile legate de baza legală a aderării şi
monopolul jurisdicţional al CJCE6.
Parlamentul European a făcut, în diferite ocazii, declaraţii în favoarea aderării,
printre care amintim Rezoluţia din 18 ianuarie 1994 privind aderarea Comunităţii
Europene la Convenţia europeană, adoptată pe baza raportului Comitetului „Legal
Affairs and Citizen’s Rights”.
Tratatul de la Lisabona a stipulat, printre altele, că „drepturile fundamentale,
astfel cum sunt garantate prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale şi astfel cum rezultă din tradiţiile constituţionale comune
statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii”.
Totodată, este de remarcat că dreptul pozitiv preia şi consacră astfel o regulă
frecvent utilizată în jurisprudenţa CJUE, potrivit căreia instanţa „se inspiră din (…)
informaţiile furnizate de instrumentele internaţionale privind protecţia omului la
care statele membre au cooperat sau aderat. Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 reprezintă, în acest sens,
o semnificaţie specială7”.
Din punct de vedere istoric, la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat
progrese notabile în direcţia aderării. Astfel, CJCE a emis avizul nr.2/94 din anul 1996,
în urma sesizării primite de la Consiliu cu o cerere pentru un aviz în conformitate cu
art.300 par.6 din Tratatul privind Comunitatea Europeană (TCE), constatând că, la
acel moment, Comunitatea nu avea competenţă să adere la Convenţia europeană, dat
fiind faptul că nicio dispoziţie din Tratat nu conferea instituţiilor, în general, puterea
de a edicta reguli sau de a încheia convenţii internaţionale în materia drepturilor
omului şi că o aderare la Convenţie ar depăşi limitele art.308 TCE. Potrivit acestui
aviz8, o asemenea aderare nu ar putea fi realizată decât în urma unei modificări a
Tratatului. Conferinţele interguvernamentale de la Amsterdam şi Nisa, sesizate cu
iniţiative în acest sens, nu au inserat o dispoziţie în Tratat care să permită aderarea
Comunităţilor la Convenţia europeană. Declaraţia de la Laeken din decembrie 2001
precizează, însă, că trebuie să se pună în discuţie această chestiune.
Argumentele în favoarea aderării sunt pe deplin cunoscute. Controlul extern
M. A. Dumitraşcu, Dreptul Uniunii Europene şi specificitatea acestuia, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012,
p.129.
7
CJCE, hotărârea din 18 decembrie 1997, în cauza Annibaldi et Sindaco del Comune di Guidonia, Presidente
Regione Lazio, C-309/96, ECR, p.389.
8
Curtea nu s-a pronunţat referitor la faptul dacă aderarea la Convenţia europeană ar fi compatibilă cu Tratatul şi,
mai ales, cu principiul autonomiei dreptului comunitar şi cu competenţele Curţii.
6
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al acţiunii Uniunii va spori credibilitatea şi legitimitatea Convenţiei. Valoarea
simbolică a aderării Uniunii la Convenţie va fi în conformitate cu exigenţele art.49
TUE, potrivit căruia statele candidate care doresc să devină membre ale Uniunii
Europene trebuie să respecte drepturile fundamentale, precum şi valorile prevăzute
de art.2 TUE. Dreptul Uniunii Europene, împreună cu autonomia şi caracteristicile
proprii, va fi aplicat direct de către CEDO, chiar dacă, la acest moment, este aplicat,
cel puţin indirect, astfel cum precizează jurisprudenţa Bosphorus9 şi, mai recent,
jurisprudenţa Michaud10, care consacră principiul echivalenţei, atunci când dreptul
Uniunii face obiectul unei pretinse încălcări a drepturilor Convenţiei, imputabile
unei Înalte Părţi Contractante. Unele acte ale Uniunii, care, în prezent, sunt excluse
controlului jurisdicţional de către instanţele Curţii de Justiţie, ca de exemplu, actele
adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună11, pot face obiectul unui
control al CEDO, ce nu exclude acest tip de acţiuni din sfera sa de control. Astfel, se
poate afirma că, de mult timp12, Curtea de Justiţie aplică drepturile fundamentale ale
Convenţiei pe baza principiilor generale de drept.
Acest argument este utilizat, în egală măsură, de către scepticii13 aderării
Uniunii la Convenţia europeană, care estimează că aportul substanţial al aderării va fi
minim tocmai pentru că drepturile fundamentale sunt deja respectate la nivelul Uniunii
Europene. Aceştia precizează faptul că aderarea va complica inutil procedurile şi
va încărca şi mai mult spectrul general al drepturilor fundamentale în Uniune, prin
adăugarea unei a treia surse formale de drepturi, alături de cele prevăzute de Cartă şi
de principiile generale de drept14. Astfel, de exemplu, dreptul conform căruia „nimeni
nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea şi nici executat”, prevăzut de art.2
par.2 din Cartă face obiectul Protocolului nr.13 la Convenţia europeană, care nu a
fost ratificat de Polonia. Este adevărat că aderarea se limitează numai la protocoalele
ratificate de către toate statele membre, rămânând în substanţa sa, la nivelul protecţiei
garantate de Cartă. În sfârşit, aceştia consideră că aderarea va provoca mai multe
recursuri în faţa CEDO, Curte care este deja suprasolicitată.
Preşedintele CEDO, Dean Spielman afirma că „necesitatea aderării Uniunii
Europene la Convenţie se impune, chiar şi după intrarea în vigoare a Cartei, întrucât
A se vedea Hotărârea CEDO din 30 iunie 2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
(Bosphorus Airways) c. Irlanda [GC], nr.45036/98, CEDO 2005-VI.
10
A se vedea Hotărârea CEDO din 6 decembrie 2012, Michaud c. Franța, nr.12323/11, pct.101-111.
11
A se vedea art.275 TFUE: „Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă în ceea ce privește
dispozițiile referitoare la politica externă și de securitate comună și nici în ceea ce privește actele adoptate pe această
bază”. Această politică, denumită PESC, face obiectul art.21 și urm. TUE.
12
A se vedea prima hotărâre din 12 noiembrie 1969, în cauza Stauder, 29/69; ulterior, de exemplu, hotărârea din 6
martie 2001, în cauza Connolly, C-274/99, pct.37-50, referitoare la libertatea de expresie a funcționarilor europeni.
13
A. Tizzano, The Role of the ECJ in the Protection of Fundamental Rights, A. Arnull, P. Eeckhout și T. Tridimas
(edt.), Continuity and Change in EU Law: Essays in honour of Sir Francis Jacops, Oxford, 2008, p.125; B. Conforti,
L’adhesion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, în Mélanges en honneur
d’Albert Weitzel, Paris, Pedone, 2013, p.21.
14
Se poate afirma că această complicare este relativă și deja cunoscută de către judecătorii naționali ai statelor
membre, în măsura în care aceștia trebuie să aplice drepturile fundamentale prevăzute în constituțiile naționale, în
Carta drepturilor fundamentale și în Convenția europeană.
9
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decurge din imperativul simplităţii sale. Într-adevăr, aderarea nu reprezintă altceva
decât alinierea Europei la propriile concepte juridice şi etice, la conceptul drepturilor
fundamentale, la care este adăugată ideea universalităţii drepturilor omului15”.
Parcursul istoric care a pus bazele juridice explicite ale aderării preconizate a
fost finalizat între Uniunea Europeană şi Consiliul Europei în anul 2009, respectiv
2010.
În interiorul Uniunii Europene, factorii decisivi au fost reprezentaţi de
hotărârile Curţii de Justiţie referitoare la efectul direct al dreptului Uniunii şi
supremaţia acestuia asupra dreptului naţional16.
Actul Unic European, semnat în februarie 1986, prevede, în paragraful nr.3 al
preambulului său, că şefii de stat şi de guvern sunt decişi „să promoveze democraţia
întemeindu-se pe drepturile fundamentale”, recunoscute în constituţiile şi legile
statelor membre, precum şi în Convenţia europeană şi în Carta Socială Europeană.
La 12 aprilie 1989, Parlamentul a elaborat, sub forma unei „Declaraţii de
drepturi şi libertăţi fundamentale”, o listă a drepturilor fundamentale pentru Uniune17,
iar, în Rezoluţia sa din 14 iunie 1991, acesta a solicitat integrarea lor în tratate18.
Jurisprudenţa substanţială a drepturilor fundamentale de la acea epocă a fost
codificată în Tratatul de la Maastricht care a confirmat în art.F par.2 că „Uniunea
respectă drepturile fundamentale care sunt garantate de Convenţie şi cele care rezultă
din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, ca principii generale de
drept comunitar”. Această dispoziţie a fost reluată de art.6 par.2 din Tratatul de la
Amsterdam şi de art.6 par.3 din Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1
decembrie 2009.
Eforturile referitoare la aderarea Uniunii au fost împiedicate de Avizul nr.2/94
din 28 martie 1996 al Curţii de Justiţie. După ce aceasta din urmă a reamintit
că „respectarea drepturilor omului constituie o condiţie de legalitate a actelor
comunitare” şi a constatat că „aderarea la Convenţie va antrena o schimbare radicală
în ceea ce priveşte inserarea Comunităţii în sistemul instituţional internaţional,
distinct faţă de integrarea în ansamblul dispoziţiilor Convenţiei în ordinea juridică
comunitară”, Curtea de Justiţie a conchis că „o atare modificare a regimului protecţiei
drepturilor omului în Comunitate, ale cărei implicaţii instituţionale vor fi în egală
măsură fundamentale atât pentru Comunitate, cât şi pentru statele membre, va lua
forma unei anverguri constituţionale şi va depăşi, astfel, prin natura sa, limitele
A se vedea D. Spielman, L’adhesion de l’Union européenne à la convention européenne des droits de l’homme,
discursul ţinut cu ocazia „Reuniunii comune a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului”, Reţeaua preşedinţilor Curţilor supreme judiciare ale Uniunii Europene, Helsinki, 6 septembrie 2013,
discurs publicat pe site-ul CEDO.
16
A se vedea hotărârea din 5 februarie 1963, Van Gend and Loos, 26/62 şi hotărârea din 15 iulie 1964, Costa/Enel
6/64. A se vedea şi „A 50-a aniversare a hotărârii Van Gend and Loos, 1963-2013”, Luxemburg, 13 mai 2013, editată
de CJUE.
17
A se vedea Rezoluţia Parlamentului European din 29 octombrie 1982, par.5 şi 7, publicată în JOCE din 22 noiembrie 1982, C 304, p.253.
18
A se vedea Rezoluţia Parlamentului European privind cetăţenia, din 14 iunie 1991, publicată în JOCE din 15 iulie
1991, C 183, p.473, pct.1.
15
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art.235. Aceasta nu va putea fi realizată decât pe calea unei modificări a tratatului”
pentru că „în stadiul actual al dreptului comunitar, Comunitatea nu are competenţa
pentru a adera la Convenţie 19”.
Tratatul de la Lisabona, în art.6 TUE a reprezentat un salt calitativ şi cantitativ
privind protecţia drepturilor fundamentale la nivelul Uniunii20. Astfel, pe de o parte,
Carta a dobândit valoare juridică, iar pe de altă parte, aderarea Uniunii la Convenţie
devine o obligaţie. În plus, art.52 şi 53 din Cartă constituie legături indisolubile
între aceasta şi Convenţie, mai ales că anumite drepturi din Cartă, care corespund
drepturilor recunoscute de Convenţie, trebuie interpretate conform acesteia din urmă
şi pot avea chiar un domeniu mai larg.
Art.6 TUE constituie baza legală pentru aderarea la Convenţie, care a intrat în
vigoare la 1 decembrie 200921. Art.6 TUE cuprinde 3 direcţii referitoare la aderarea
Uniunii la Convenţie: în primul rând, par.1 aduce inovaţii în ceea ce priveşte
recunoaşterea expresă a faptului că dispoziţiile Cartei „au aceeaşi valoare precum
tratatele”; în al doilea rând, par.3 reia esenţa, de origine jurisprudenţială, potrivit
căreia drepturile fundamentale, garantate de Convenţie şi de tradiţiile constituţionale
comune statelor membre, fac parte din dreptul Uniunii Europene, ca principii
generale; în al treilea rând, par.2 stipulează că „Uniunea aderă la Convenţie. Această
aderare nu modifică competenţele Uniunii, astfel cum sunt acestea definite în tratate”.
Uniunea Europeană dispune acum de o bază legală substanţială, care îi impune o
obligaţie de rezultat. Art.6 este completat de Protocolul nr.8 la Tratat şi de Declaraţia
nr.2.
Protocolul nr.8 anexat Tratatului prevede că acordul privind aderarea Uniunii
Europene la Convenţie trebuie „să menţină caracteristicile specifice Uniunii (…),
să garanteze că aderarea nu afectează nici competenţele Uniunii şi nici atribuţiile
instituţiilor sale (…), să garanteze că niciuna din dispoziţiile sale nu afectează situaţia
specială a statelor membre în ceea ce priveşte Convenţia”.
Declaraţia nr.2 la art.6 par.2 TUE22 precizează că aderarea Uniunii la Convenţie
„trebuie să se facă potrivit procedurilor care permit menţinerea caracteristicilor
ordinii juridice a Uniunii. În acest context, Conferinţa a constatat existenţa unui
dialog regulat între CJUE şi CEDO, dialog care ar putea fi consolidat din momentul
aderării Uniunii la această Convenţie”.
La nivelul Consiliului Europei, a început să se ţină cont de realităţile comunitare
şi de dreptul său autonom, în special după proclamarea Cartei din anul 2000, mai ales
că toate statele membre ale Uniunii sunt membre ale Consiliului Europei şi Înalte
Părţi Contractante la Convenţie. În plus, sporirea drepturilor fundamentale la nivelul
A se vedea Avizul nr.2/94 din 28 martie 1996, Rec. 1996, I-1783, pct.34, 35 şi 36.
A se vedea W. Weiss, Human Rights in the EU: Rethinking the Role of the European Convention of Human Rights
after Lisbon, în European Constitutional Law, 2011, pp.64-95.
21
A se vedea pentru comentarii privind art.6 TUE, P. Mengozzi, Les caractéristiques spécifiques de l’Union européenne dans la perspective de son adhésion à la CEDH, în Il diritto dell’Unione Europea, 2010, p.243.
22
Această declaraţie este anexată actului final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la
Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007.
19
20
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Uniunii Europene risca să antreneze o concurenţă şi contradicţii de interpretare a
conţinutului drepturilor fundamentale, provenite din surse diferite.
Jurisprudenţa CEDO. CEDO trebuie să se acomodeze cu dreptul Uniunii
Europene, în măsura în care statele membre îl aplică în cadrul acţiunilor naţionale,
susceptibile de a genera încălcări ale drepturilor Convenţiei. Aceasta s-a inspirat,
totodată, din realităţile drepturilor fundamentale ale Uniunii pentru a spori, într-o
oarecare măsură, conţinutul drepturilor prevăzute de Convenţie, care datează din
4 noiembrie 1950, referindu-se în mod expres la jurisprudenţa Curţii de Justiţie23.
CEDO s-a referit, în egală măsură, la Carta Socială Europeană la un moment în care
aceasta nu avea valoare juridică pentru Uniunea Europeană24.
Politicile la nivelul Consiliului Europei. Conferinţa interministerială
europeană privind drepturile omului, organizată la Roma la 3 şi 4 noiembrie 2000,
sub auspiciile Consiliului Europei pentru a marca a 50-a aniversare a Convenţiei
europene, a constatat interesul constant al Uniunii Europene pentru protecţia
drepturilor fundamentale şi a subliniat necesitatea de a evita o eventuală concurenţă,
la nivel european, între cele două sisteme de protecţie, organizate de Cartă şi de
Convenţie. O asemenea concurenţă ar angaja un potenţial risc de conflict între sisteme
şi poate fi susceptibil de a slăbi, la nivel global, protecţia drepturilor fundamentale.
În luna mai 2003, Comitetul de Miniştri a încredinţat Comitetului director
pentru protecţia drepturilor omului al Consiliului Europei elaborarea unui text care
să ţină cont, în special, de chestiunea „unei eventuale aderări a Uniunii Europene
la Convenţie (…)25”. Comitetul director a propus inserarea în art.59 al Convenţiei a
unui nou paragraf 2, conform căruia Uniunea Europeană poate adera la Convenţie.
Protocolul nr.14 la Convenţie reluând, printre altele, textul modificat al art.59 par.2
din Convenţie, a fost deschis semnării Înaltelor Părţi Contractante la data de 13 mai
2004.
Protocolul nr.14 la Convenţie reprezintă baza legală pentru a face posibilă
aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană şi a adăugat la art.59 un nou
paragraf 2, potrivit căruia „Uniunea Europeană poate adera la prezenta Convenţie26”.
Protocolul a intrat în vigoare la 1 iunie 2010, iar intrarea în vigoare a acestuia
a necesitat semnătura şi ratificarea tuturor Înaltelor Părţi Contractante la Convenţie,
inclusiv a statelor membre ale Uniunii Europene, care şi-au luat astfel un prim
angajament politic pentru a conduce la aderarea Uniunii Europene la Convenţie.
Negocierile între Uniunea Europeană şi Consiliul Europei începând cu
anul 2010 sunt speciale în măsura în care, de facto, Uniunea Europeană negociază,
cel puţin în parte, cu ea însăşi, adică cele 28 de state membre – toate semnatare ale
A se vedea, de exemplu, hotărârea din 13 noiembrie 2007, DH c. Republica Cehă nr.573250/00, pct.85.
A se vedea, de exemplu, hotărârea din 11 iulie 2002, Goodwin c. Regatul Unit nr.289557/95.
25
A se vedea Raportul explicativ al Consiliului Europei asupra Protocolului nr.14 la Convenţie, care amendează
sistemul de control al Convenţiei, pct.28-46.
26
Pentru o analiză practică şi critică a Protocolului nr.14, a se vedea F. Krenc, Protocolul nr.14: „(…) o veritabilă
garanţie a eficacităţii pe termen lung a CEDO?” în Journal des Tribunaux, 2010, p.493.
23
24
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Convenţiei – cu cei 19 membri ai Consiliului Europei, Înaltele Părţi Contractante
la Convenţie. De jure, Uniunea, având personalitate juridică în virtutea art.47 TUE,
negociază cu Consiliul Europei. În plus, potrivit art.4 par.3 TUE, statele membre
sunt debitoare unei obligaţii de „cooperare loială”, care le impune să asiste Uniunea
în îndeplinirea misiunilor ce decurg din Tratat. Aderarea este o misiune care incumbă
statelor membre în virtutea art.6 TUE, în calitatea lor de Înalte Părţi Contractante la
Convenţie, iar acestea vor adopta o atitudine compatibilă cu obligaţia lor de cooperare
loială în interiorul Uniunii Europene.
La data de 5 mai 2010, pentru a se exprima asupra anumitor aspecte ale aderării
Uniunii la Convenţie, CJUE a publicat un document de reflecţie27. Acest document
evidenţia deja necesitatea aplicării principiului subsidiarităţii, adiacent sistemului
Convenţiei, la nivelul intern al Uniunii Europene, în scopul de a se evita situaţia
în care CEDO ar fi sesizată cu o anchetă privitoare la dispoziţiile dreptului Uniunii
referitoare la Convenţie, fără ca CJUE să aibă ocazia de a controla conformitatea
acestora cu Convenţia.
La 4 iunie 2010, Consiliul de Miniştri al Uniunii, la propunerea Comisiei
din 17 martie 2010, a acordat mandat Comisiei de a începe oficial negocierile în
vederea aderării28. Între cele două Curţi au avut loc întâlniri informale, care au dus
la elaborarea „Comunicării comune a preşedinţilor CEDO şi CJUE, urmată de
apropierea celor două jurisdicţii din ianuarie 2011”, la 24 ianuarie 201129.
Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei acordase deja, la 26 mai
2010, un mandat Comitetului director al drepturilor omului pentru a elabora „până
cel târziu la data de 30 iunie 2011”, în colaborare cu reprezentanţii Uniunii Europene,
instrumente care să stabilească modalităţile de aderare a Uniunii la Convenţie30. La
data de 29 martie 2011, acest mandat a fost prelungit până la 31 decembrie 201131.
La 14 octombrie 2011, Comitetul director pentru drepturile omului a prezentat
Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei concluziile sale referitoare la
proiectele de instrumente juridice care să stabilească modalităţile de aderare32.
La data de 13 iunie 2012, Comitetul de Miniştri din cadrul Consiliului Europei
a acordat un nou mandat Comitetului director pentru drepturile omului, în vederea
continuării negocierilor cu reprezentanţii Uniunii Europene în interiorul unui grup
ad-hoc „47+1”33. Acest grup a avut prima întâlnire la 21 iunie 2012 şi a convenit ca
rapoartele întâlnirilor grupului şi anexele lor să fie publice şi să fie publicate pe siteul Consiliului Europei.
Documentul este publicat pe site-ul CJUE; www.curia.europa.eu
A se vedea Decizia din 4 iunie 2010 a Consiliului de Miniștri nr.10817/10.
29
Documentul este publicat pe site-ul CJUE; www.curia.europa.eu
30
A se vedea Decizia Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, nr.CM/882/26052010.
31
A se vedea Decizia Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, nr.CM(2011)53, din 15 aprilie 2011.
32
A se vedea Raportul Comitetului director pentru drepturile omului prezentat Comitetului de Miniștri privind
elaborarea de instrumente juridice pentru aderarea Uniunii Europene la Convenție, din 14 octombrie 2011, CDDH
(2011)009.
33
A se vedea Decizia Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, nr.CM/Del/Dec(2012)1145corrE,
pct.4.5 de pe ordinea de zi, 15 iunie 2012.
27
28
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Astfel, s-au hotărât adoptarea unui „proiect privind aderarea Uniunii Europene
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”,
denumit în continuare „Proiect de acord de aderare”, „Declaraţia Uniunii Europene
din momentul semnării acordului de aderare”, o „regulă nouă la Regulile Comitetului
de Miniştri pentru a controla executarea hotărârilor şi a termenelor reglementărilor
amiabile în cauzele în care Uniunea Europeană este parte”, un „memorandum de
acord între Uniunea Europeană şi un stat nemembru al Uniunii”, precum şi un „raport
explicativ la Acordul privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia europeană”.
La 4 iulie 2013, Comisia Uniunii Europene a solicitat, în interesul securităţii
juridice, potrivit art.218 par.11 TFUE, un aviz Curţii de Justiţie asupra următoarei
chestiuni: „este proiectul de acord privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale compatibil cu
tratatele Uniunii?”34 În calitate de mandatar al Uniunii Europene pentru a negocia cu
Consiliul Europei în vederea aderării, Comisia a conchis că „proiectul de acord este
compatibil cu tratatele Uniunii”.
Adoptarea art. 6 TUE şi al art.59 din Convenţie nu sunt suficiente pentru a
fi posibilă aderarea Uniunii la Convenţie. Într-adevăr, pe de o parte, caracteristicile
specifice şi dreptul Uniunii Europene şi, pe de altă parte, mecanismul Convenţiei
necesită amendamente pentru a se asigura respectarea principiului egalităţii între
Uniune, statele membre şi Înaltele Părţi Contractante la Convenţie, în vederea
repartizării competenţelor respective. Aceste amendamente justifică adoptarea mai
multor instrumente privind aderarea.
Acordul de aderare, destinat să facă parte integrantă din Convenţie, poate face
obiectul unei interpretări din partea CEDO, potrivit art.32 din Convenţie. În caz de
denunţare a Convenţiei de către Uniunea Europeană, acordul de aderare va fi automat
denunţat. O dată aderarea survenită, atunci când un stat terţ va adera la Convenţie, va
adera automat şi la acordul de aderare. Acest proiect de acord conţine 12 articole35.
Acest acord de aderare poate produce unele dificultăţi şi provocări de ordin
procedural, anterioare intrării în vigoare a acordului, atât din perspectiva Uniunii,
cât şi din cea a Consiliului Europei: dificultăţi privind funcţionarea mecanismului
Convenţiei europene prin aderarea Uniunii; în legătură cu acţiunea externă a Uniunii
Europene în domeniul politicii externe şi de securitate comună; privitor la raportul
dintre art.344 TFUE şi art.33 şi 55 din Convenţie; impedimente legate de posibilul
termen de suspendare şi evaluării compatibilităţii dispoziţiilor dreptului Uniunii cu
drepturile în cauză prevăzute în Convenţie; chestiunea referitoare la coordonarea
interpretărilor drepturilor omului prevăzute în Convenţia europeană; precum şi
problema dacă jurisprudenţa Bosphorus va continua să se aplice sau nu după aderarea
Uniunii la Convenţia europeană.
A se vedea avizul din 4 iulie 2013, Sj. F(2013) 2701339 al Comisiei Uniunii Europene, p.1.
G. F. Jaeger, L’adhésion envisagée de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales: Quelques aspects de son histoire, de sa technicité et de ses défis, RRDE nr.3/2014,
Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p.96.
34
35
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Primele provocări se referă la procedura de intrare în vigoare a proiectului
acordului de aderare. Ulterior, după ce Uniunea Europeană va dobândi calitatea de
Înaltă Parte Contractantă la Convenţie, provocările vor fi reprezentate de mecanismul
de funcţionare al Convenţiei şi de natura intrinsecă a drepturilor fundamentale.
Aceste provocări sunt analizate atât din punctul de vedere al Uniunii, cât şi din
punctul de vedere al Convenţiei, astfel încât Uniunea Europeană să câştige, la nivel
global, credibilitate politică mondială.
Chiar dacă procesul aderării Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu s-a încheiat la nivelul Uniunii,
substanţa drepturilor fundamentale definite de Convenţie este asigurată pe baza
principiilor generale de drept36 şi de către Cartă, sub rezerva dispoziţiilor Protocolului
nr.30 la TFUE37, atunci când aceasta prevede drepturi care sunt enunţate în Convenţie,
nu constituie un instrument juridic formal integrat ordinii juridice a Uniunii, atât
timp cât Uniunea Europeană nu a aderat38.
O dată cu aderarea, dacă proiectul de acord nu este modificat, se poate conchide
că acesta va reuşi să respecte exigențele Protocolului nr.8 la TFUE şi nicio altă nouă
competenţă nu va fi atribuită Uniunii, iar autonomia dreptului Uniunii şi monopolul
Curţii de Justiţie pentru aplicarea şi interpretarea sa vor fi respectate.
Aderarea Uniunii este, fără îndoială, complicată, însă este un deziderat, după
50 de ani de dezbateri. Supunerea Uniunii Europene unui control extern pentru
respectarea drepturilor fundamentale asigură pe deplin legitimitatea sa internaţională,
precum şi a dreptului Uniunii.
Uniunea Europeană îşi va consolida credibilitatea politică în momentul
aderării, chiar dacă nu poate fi ignorat faptul că autonomia dreptului său va fi afectată.
La nivelul continentului european, aderarea la Convenţie va contribui la coerenţa
sistemului de protecţie a drepturilor fundamentale.
În concluzie, se poate afirma că aprofundarea protecţiei drepturilor
fundamentale pe continentul european, prin această aderare la Convenţie, poate fi
considerată un prim pas pentru o participare mai mare a Uniunii Europene în toate
domeniile drepturilor fundamentale39.
BIBLIOGRAFIE
A se vedea hotărârea CJUE din 12 aprilie 2012, în cauza Kamberay, C-571/10, în care se reaminteşte, la pct.60 şi
61 că: „Potrivit art.6 par.3 TUE, drepturile fundamentale, cele care sunt garantate de Convenţie şi cele care rezultă
din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre fac parte din dreptul Uniunii, precum şi principiile generale. Această dispoziţie a TUE transpune jurisprudenţa constantă a Curţii, conform căreia drepturile fundamentale
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A se vedea Protocolul nr.30 la TFUE privind aplicarea Cartei Sociale Europene Poloniei şi Regatului Unit, art.2
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A se vedea hotărârea Curții de Justiție din 24 octombrie 2013, în cauza Kone c. Comisie, C-510/11 P, pct.21.
39
G. F. Jaeger, op. cit., p.132.
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MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE –
IMPORTANT INSTRUMENT COMUNITAR
DE COOPERARE JUDICIARĂ
INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
THE EUROPEAN ARREST WARRANT - AN
IMPORTANT COMMUNITY INSTRUMENT
ON INTERNATIONAL JUDICIAL
COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS
Lect. univ. dr. Victoria CRISTIEAN1

Rezumat
Mandatul european de arestare, ca o forma de cooperare judiciara
internaţională în materie penală, constituie cel mai important instrument
de realizare a acestei cooperări și de punere în practică a principiului
recunoașterii mutuale a deciziilor judiciare într-un domeniu atât de complex,
precum dreptul penal.
Dorința tot mai mare a statelor membre ale Uniunii Europene de a
coopera mai riguros în vederea unei libere circulații a deciziilor în materie
penală reprezintă una dintre soluțiile cele mai eficiente la libera circulație a
infractorilor pe teritoriul european.

Cuvinte cheie : mandatul european de arestare, Uniunea Europeană,
extrădarea, cooperare judiciară, criminalitate transfrontalieră.
Abstract
The European arrest warrant, as a form of international judicial
cooperation in criminal matters, represents the most important instrument to
achieve this cooperation and to implement the principle of mutual recognition
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of judicial decisions in such a complex area as criminal law.
The growing desire of the Member States (of the European Union) to
cooperate closely for free movement of decisions in criminal matters, is one of
the most effective solutions to the free movement of criminals in the European
territory.

Keywords: European arrest warrant, European Union, extradition, judicial
cooperation, border crime.

I

n cadrul luptei împotriva criminalității transfrontaliere, Uniunea Europeană
a fost întotdeauna preocupată să asigure echilibrul între libertate, securitate
și justiție. Mandatul european de arestare reprezintă unul din instrumentele de
cooperare ce se subordonează acestei preocupări.
În contextul spaţiului judiciar european comun şi al evoluției criminalităţii
transnaţionale în condiţiile libertăţii de circulaţie, înlocuirea procedurilor formale de
extrădare cu mandatul european de arestare se justifică pe deplin. Pe de altă parte, în
context global, procedurile de extrădare rămân în vigoare, inclusiv în relaţia dintre
statele membre ale Uniunii Europene şi state terţe.
Cu toate că mandatul european de arestare constituie un pas înainte spre un
spațiu penal european, încorporând ansamblul principiilor de integrare europeană
într-un domeniu până acum rezervat suveranității naționale, totuși mandatul european
de arestare rămâne încă un instrument dificil de pus în practică pentru că «Uniunea
Europeană nu a reușit să creeze condițiile pentru realizarea unei încrederi reciproce
și fără fisuri între statele membre»1.
Mandatul european de arestare constituie un important indicator al voinței
statelor de a se angaja pe calea recunoașterii mutuale a deciziilor judiciare în materie
penală. Deși mandatul european de arestare se constituie ca o luptă eficientă împotriva
criminalității organizate, acesta presupune o deschidere mai largă a frontierelor
naționale, inclusiv o mai mare limitare a suveranității naționale.
Aplicându-se tuturor formelor de criminalitate, se așteaptă ca mandatul
european de arestare să contribuie la îmbunătăţirea cooperării judiciare internaţionale
şi la reducerea barierelor legate de suveranitatea naţională; pe baza sa, predarea
suspecţilor sau condamnaţilor către un alt stat membru constituie o decizie pur
judiciară2.
Mandatul european de arestare a fǎcut obiectul deciziei-cadru a Consiliului
Uniunii Europene nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, în vederea creǎrii unei
proceduri mai rapide şi mai simple a extrădării. În acest sens s-a arătat că “procedura
formală de extrădare ar putea fi abolită pe viitor între statele membre pentru persoanele
care se sustrag justiţiei după condamnarea lor definitivă şi înlocuită printr-un simplu
1
2

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” - București
A. Truichici, Din nou despre mandatul de arestare european, în Revista de Drept Penal nr. 1/2014, p. 67.
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transfer al acestora, în conformitate cu art. 6 din Tratatul Uniunii Europene”3.
Legiuitorul european a simțit nevoia să înlocuiască, exclusiv în relaţia dintre
statele membre ale Uniunii Europene, procedurile clasice de extrădare cu procedurile
de predare în baza unui mandat european de arestare tocmai din cauza faptului că în
toate statele membre ale Uniunii Europene, ca şi în alte state (inclusiv Statele Unite
ale Americii), extrădarea este reglementată în primul rând ca un act de suveranitate
al statului, decizia finală aparținând executivului (Consiliul de Miniştri în Franţa şi
Spania, Departamentul de Stat în SUA, ministerele de justiție, eventual împreună cu
ministerele de externe, în marea majoritate a statelor europene) .
Spre deosebire de procedura formală de extrădare, mandatul european de
arestare este o procedură care se desfășoară integral la nivel judiciar (între judecători),
în cadrul căreia instanțele politice nu mai trebuie să intervină. Mandatul de arestare
instituie termene fixe, obligatorii pentru desfăşurarea procedurii, impune utilizarea
unui formular unic şi delimitează motivele de refuz, al căror număr este redus şi care
sunt integral enumerate în decizia-cadru.
Adoptarea deciziei-cadru privind mandatul european de arestare, deşi era
un obiectiv afirmat încă de la Consiliul European de la Tampere (15-16 octombrie
1999), nu s-ar fi realizat, dacă nu ar fi avut loc tragicele atentate din Statele Unite
ale Americii de la 11 septembrie 2001. A fost nevoie de un asemenea eveniment
dramatic, pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să conștientizeze necesitatea
adoptării unui mecanism simplificat de predare a persoanelor care se sustrag justiției,
care reprezintă totuși şi un mijloc deosebit de eficient de luptă împotriva terorismului
şi a altor forme grave ale criminalităţii transnaţionale. Atentatele de la Londra din
7 iulie 2005 au demonstrat, odată în plus, eficiența acestui sistem de predare, când
persoane suspecte de terorism au fost predate autorităților britanice de cele spaniole
în 3 zile, în timp ce o procedură de extrădare din Spania durează uneori peste 1 an
de zile4.
Mandatul european de arestare se aplică în toate statele membre ale Uniunii
Europene, sub rezerva, pe de o parte, a transpunerii deciziei-cadru în dreptul lor
naţional şi, pe de altă parte, a declarațiilor efectuate eventual de aceste state conform
art. 32 al deciziei-cadru. Art. 32 lasă la latitudinea statelor membre alegerea datelor
de săvârșire a faptelor de la care doresc să fie aplicat mandatul european de arestare,
cu precizarea că aceasta nu poate fi ulterioară datei de 7 august 20025.
Originalitatea şi noutatea mandatului european de arestare constau în faptul că
el este aplicabil pe întreg spațiul U.E.6.
S. Combeaud, Premiere reussite pour le principe de reconnaissance mutuelle: le mandate d’arret europeen, în
Revue internationale de droit penal 2006/1-2, pp. 131-142.
4
Commission of the European Communities, Proposal for a Concil Framework Decision on the European arest
warrant an the surrender procedures between the Members States, COM (2001) 522 final (JOCE no. C 322 E,
27.11.2001), punct 4.1.
5
Florin Răzvan Radu, Principalele instrumente juridice ale Uniunii Europene în domeniul extrădării şi predării
infractorilor, în Dreptul nr. 9/2007, p. 148.
3

6

De exemplu, Franţa a optat pentru data de 1 noiembrie 1993. Prin urmare, unmandat european de
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Având în vedere obiectivul propus, de a se înlătura sau limita formalismul, care
este de natură să transforme procedura de extrădări într-una greoaie, prin noul sistem
de predare, în baza unui mandat european de arestare, se elimină etapa administrativă,
cooperarea în materia predării persoanelor care se sustrag urmăririi penale, judecării
şi executării pedepselor realizându-se aproape exclusiv între autorităţile judiciare
competente din statele membre ale Uniunii Europene, autorităţile centrale putând,
eventual, asista autorităţile judiciare competente sau să aibă rolul de autorități
transmițătoare7.
Mandatul de arestare european vizează înlocuirea sistemului actual de
extrădare impunând fiecărei autorități judiciare naţionale (autoritatea judiciară de
executare) să recunoască, ipso facto, şi prin intermediul unor controale minime,
cererea de remitere a unei persoane, formulată de către autoritatea judiciară a unui
alt stat membru (autoritatea judiciară emitentă). Statele membre sunt totuși libere să
aplice şi să încheie acorduri bilaterale sau multilaterale care să simplifice şi mai mult
procedurile de remitere8.
În fond, mecanismul unui mandat de arestare european se referă la transferul
forțat al unei persoane dintr-un stat membru în altul (înlocuind procedura tradițională
a extrădării), constituie un sistem pe orizontală care se substituie extrădării în toate
materiile, extinzându-se la toate materiile, prin recunoașterea mutuală a deciziilor în
justiție, decizii care trebuie executate automat pe întreg teritoriul U.E.9.
Acest sistem al mandatului european de arestare trebuie să înlocuiască
actualele sisteme tradiționale de extrădări, fiind impus de exigențele unui spațiu
comun de libertate, de securitate şi de justiție, în care frontierele naţionale își pierd
din importanţă.
Importanța deciziei-cadru privind mandatul european de arestare rezultă chiar
din elementele de noutate pe care le aduce în procedura predării infractorilor între
statele membre, prin simplificarea şi operativitatea cu care se realizează cooperarea
judiciară în interiorul Uniunii Europene.
După cum prevede însuși preambulul acestei deciziei-cadru, mandatul de
arestare european reprezintă prima măsură concretă în domeniul dreptului penal,
care implementează principiul recunoașterii reciproce.
Decizia-cadru definește, în art. 1 alin. 1, mandatul de arestare european ca fiind
o decizie judiciară emisă de autoritatea judiciară competentă a unui stat membru al
Uniunii Europene, în vederea arestării şi predării către un alt stat membru a unei
persoane solicitate în vederea efectuării urmăririi penale, a judecății sau în scopul
executare nu poate fi executat în cazul în care faptele incriminate au fost săvârşite înainte de 1 noiembrie 1993.
7
M.Platha, European arrest; revolution in extradition, Journal’crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2003, p.
193.
8
Florin Rǎzvan Radu, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciarǎ internaţionalǎ în materie penalǎ – un pas
important spre integrarea României în spaţiul de libertate, securitate şi de justiţie al Uniunii Europene şi un rǎspuns
ferm la noile provocǎri ale criminalitǎţii transnaţionale, în Dreptul nr. 2/2005, p. 14.
9
Ioan Hurdubaie, Instrumente ale cooperării internaţionale în domeniul valorificării mijloacelor criminalistice de
probaţiune, Ed. Era, Bucureşti, 2007, p. 146.
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executării unei pedepse ori a unei măsuri privative de libertate.
În conformitate cu prevederile deciziei-cadru, în literatura de specialitate10, s-a
arătat că: „mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de autorităţile
judiciare competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, în vederea arestării
şi predării de către un alt stat membru a unei persoane solicitate în vederea efectuării
urmăririi penale, a judecății sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri
de siguranță privativă de libertate”.
Prin urmare, mandatul european de arestare este o decizie judiciară care
înlocuiește cererea de extrădare şi întreaga documentație aferentă unei asemenea
cereri. Se spune, de altfel11, că mandatul european de arestare a luat procedura de
extrădare din mâinile politicienilor şi a transferat-o strict într-o procedură judiciară.
Având în vedere obiectivul înlăturării sau limitării formalismului, care este de natură
să transforme procedura de extrădare într-una greoaie, prin noul sistem de predare, în
baza unui mandat european de arestare, se elimină etapa administrativă, cooperarea
în materia predării persoanelor care se sustrag urmăririi penale, judecării şi executării
pedepselor realizându-se aproape exclusiv între autorităţile judiciare competente din
statele membre ale Uniunii Europene, autorităţile centrale putând, eventual asista
autorităţile judiciare competente sau să aibă rolul autorităților transmițătoare sau
primitoare.
Această judiciarizare a mandatului produce consecințe cu privire la autoritățile
competente să pună în practică mandatul: doar autoritățile judiciare propriu-zise și
parchetul, cu excluderea autorităților de poliție, vor putea să intervină în această
procedură. În art. 7 din decizia-cadru, se prevede și posibilitatea recursului facultativ
la autoritățile centrale pentru a asista autoritățile judiciare competente. Această
autoritate centrală, cel mai des Ministerul Justiției, a pierdut puterea sa decizională
specifică actului extrădării și joacă un rol de coordonator. Totuși, unele state nu
au respectat această regulă, astfel că unele au desemnat un organ executiv în locul
autorității judiciare competente în statul respectiv (Danemarca), altele au atribuit
parțial această competență altor organe (Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda,
Suedia), iar altele au încredințat exclusiv autorității centrale puterea de decizie
(Estonia, Irlanda)12.
Prin această decizie-cadru sunt fixate regulile pe baza cărora un stat membru
execută pe teritoriul său un mandat de arestare european emis de către o autoritate
judiciară a unui alt stat membru. În ceea ce priveşte “mandatul de arestare european”,
acesta este definit în art. 3 şi reprezintă o cerere emisă de către o autoritate judiciară
a unui stat membru în scopuri de sprijin, de urmărire, de arestare, de deținere şi
de predare a unei persoane care a făcut obiectul unei sentințe sau al unei decizii
G. Stroe, Mandatul de arestare European, în Dreptul românesc în condiţiile post-aderării la Uniunea Europeană,
vol. V, Institutul de Cercetări juridice, Ed. Dacoromână TDC, Bucureşti, 2007, p. 281.
11
D.Mercan, Mandatul european de arestare. Procedura de executare, în Revista de Drept Penal nr. 3/2007, p 70.
12
J.Komarek, European Constitutionalism and European Arrest Warrant: Contrapunctual Principles in Disharmony, New York University School of Law, 2005.
10
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judiciare în sensul art. 2 din decizia-cadru.
Mandatul de arestare european poate fi emis potrivit art. 2:
a. în vederea punerii în executare a unor hotărâri judecătorești definitive
pronunțate în proceduri penale şi a unor hotărâri date în lipsă care implică o privare
de libertate sau o măsură de siguranță de cel puțin 4 luni în statul membru de emitere;
b. pentru alte decizii judiciare executorii pronunțate în cadrul urmăririlor
penale, care implică o privare de libertate şi poartă asupra unei infracţiuni pasibile
de o pedeapsă privativă de libertate sau de o măsură de siguranță de o durată maximă
de cel puțin 12 luni în statul membru de emitere.
Potrivit noului sistem, în cazul în care o persoană dintr-un stat membru se
sustrage, după caz, urmăririi penale, judecării, respectiv, executării pedepsei, pe
teritoriul acelui stat membru, autoritatea judiciară competentă a statului membru
(denumită autoritatea judiciară emitentă) în cauză, emite un mandat de arestare
european, în baza unei hotărâri definitive de condamnare la o pedeapsă privativă
de libertate de cel puțin un an sau a unui mandat de arestare preventivă, pe care
îl transmite, spre executare, autorității judiciare competente din statul membru pe
teritoriul căruia este localizată persoana în cauză (denumită autoritatea judiciară de
executare, şi cu precizarea că, în acest caz, condiţiile de predare în baza unui mandat
european de arestare şi regulile de predare în noul sistem sunt similare cu cele din
sistemul “clasic” de extrădare)13.
Decizia-cadru prevede, în capitolul 2, mijloacele cu caracter procedural menite
să asigure o bună aplicare a dispozițiilor acesteia, iar în capitolul 3 sunt analizate
arestarea şi deținerea persoanei urmărite. În capitolul 4, format din două articole
sunt reglementate situațiile în care se poate refuza predarea persoanei arestate,
analizându-se principiul reinserţiei sau integrării şi videoconferinţa. Rezolvarea unor
cazuri particulare face obiectul capitolului 5, iar relaţia cu alte instrumente juridice
internaţionale este consacrată prin cele două articole ale capitolului 6.
O deosebire importanţă față de sistemul clasic nu poate trece însă neobservată,
în ceea ce priveşte condiţiile privitoare la faptă: noul sistem instituie anumite excepții
de la regula dublei incriminări şi, astfel, în cazul unor infracţiuni foarte grave,
menționate la art. 2 într-o listă care poate fi completată ulterior de Consiliu (între
care: participația la o organizație criminală, terorismul, traficul de persoane, traficul
ilicit de droguri etc.), predarea se face fără a se verifica existența dublei incriminări14.
Unul din cele mai importante progrese aduse prin decizia-cadru constă în
generalizarea predării resortisanților, eliminându-se astfel refuzul predării bazat pe
cetățenia persoanei în cauză15. Posibilitatea de a refuza extrădarea resortisanților
proprii era considerată ca o regulă generală a regimului extrădării. Odată creată
cetățenia europeană, decizia-cadru a abandonat această regulă de a nu da curs unei
cereri de remitere a unei persoane către o autoritate judiciară din altă țară membră,
13
14
15

A. Truichici, op.cit., p. 68.
Florin Rǎzvan Radu, op.cit., p. 14.
Ibidem., p. 14.
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mandatul de arestare european fiind aplicabil și naționalilor statului de executare.
Interesul practic este considerabil. Astfel, cu privire la criminalitatea transnațională,
va fi de acum înainte posibil ca toți participanții implicați într-o cauză penală să fie
judecați în același timp, oricare ar fi cetățenia lor. Cu toate acestea, în conformitate
cu facultatea pe care le-a lăsat-o decizia-cadru, unele state membre au subordonat
remiterea resortisanților lor condiției executării pe teritoriul lor a pedepsei
pronunțate16.
Ultimele capitole ale deciziei-cadru conțin o serie de prevederi menite să
asigure aplicarea practică a deciziei-cadru, precum şi unele dispoziții generale şi
finale.
Mandatul european de arestare reprezintă o veritabilă revoluție în ceea
ce priveşte procedura de extrădare şi predare a persoanelor care se sustrag de la
urmărirea penală, judecată sau executarea pedepsei.
În spațiul Uniunii Europene, primul mandat european de arestare a fost pus
în executare în ianuarie 2004 împotriva unui cetățean suedez, care a fost arestat în
baza mandatului în Spania şi extrădat autorităților din Suedia. Cazurile cele mai
importante în care au fost aplicate cu succes mandatele europene de arestare au
fost cele privind atentatele teroriste de la Madrid din 11 martie 2004, instanțele de
judecată din Spania emițând pe numele unor suspecți mandate europene de arestare.
În anul 2005, autorităţile judiciare din cadrul ţărilor Uniunii Europene au emis peste
6500 de mandate europene de arestare, iar statisticile arată faptul că, în același an,
1700 persoane urmărite au fost localizate şi arestate pe baza mandatelor17.
De asemenea, mandatul european de arestare a permis transferul, într-un timp
record, a unuia dintre presupușii autori ai atentatelor de la Londra din 21 iulie 2005,
dl. Hamdi Isaac, de către Italia.
Potrivit unei evaluări realizată de Comisie în anul 2005, impactul mandatului
european de arestare, de la intrarea sa în vigoare la 1 ianuarie 2004, apare pozitiv,
atât în termeni de depolitizare, de eficacitate, cât şi de rapiditatea procedurii remiterii.
În pofida unei întârzieri inițiale a transpunerii, mandatul european de arestare era
operațional în toată Uniunea Europeană şi în majoritatea cazurilor. Remiterea unei
persoane către un alt stat membru dura, în medie, numai între 13 la 43 zile, acolo
unde, anterior, o extrădare dura peste 9 luni18. Potrivit aceluiași raport de evaluare
al Comisiei din 23 februarie 2005, au fost emise 2603 mandate de arestare, 653 de
persoane au fost arestate şi 104 au fost transferate până în septembrie 2004.
Conform statisticilor pe anul 2005 transmise Consiliului de către statele
membre19, din cele 6900 de mandate europene de arestare, Franţa a emis cele mai
Două state membre, Portugalia şi Slovenia, au anticipat aceste dificultăţi şi le-au surmontat înainte de a transpune
decizia-cadru. La rândul său, Franţa şi-a revizuit constituţia printr-o lege din martie 2003.
17
A. Truichici, Din nou despre mandatul de arestare european, în Revista de Drept Penal nr. 1/2014, p. 67.
18
C. Drăghici. C.E. Stefan, Aspecte teoretice şi practice referitoare la procedura executării mandatului European
de arestare, în Dreptul nr. 10/2007, p. 218.
19
Ioan Hurdubaie, Instrumente…, op.cit., p. 148.
16
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multe – 1914. Polonia se află pe locul doi cu 1448 de mandate de arestare emise,
ea fiind urmată de Spania cu 519. In ceea ce priveşte ţările care primesc cele mai
multe mandate europene de arestare, pe locul întâi se situează Regatul Unit urmat de
Spania, Franţa şi Olanda.
În ciuda lipsei unei utile statistici comune a statelor membre pe anul 2006,
datele transmise de către statele membre confirmă o generalizare a practicii
mandatului european de arestare şi o tendinţă ascendentă în ceea ce priveşte utilizarea
şi eficacitatea acestei proceduri.
Astfel, în anul 200620, din cele 5832 de mandate europene de arestare, au fost
remise 1456 persoane din 14 state membre. Dintre persoanele remise, mai mult de
jumătate, mai exact 51% dintre ele, au fost remise cu consimțământul acestora21.
Aceste bilanțuri ale aplicării mandatului european de arestare par satisfăcătoare, dar,
totuși, acestea trebuie nuanțate prin prisma dificultăților de transpunere întâlnite de
numeroase state membre.
În concluzie, mandatul european de arestare contribuie la perfecţionarea
cooperării judiciare internaţionale şi la reducerea barierelor legate de suveranitatea
națională. Prin urmare, predarea suspecților sau condamnaților către un alt stat
membru constituie o decizie pur judiciară. De fapt, mandatul european de arestare nu
afectează suveranitatea națională, ci pur și simplu contribuie la soluționarea rapidă,
în Justiție, a unor cazuri care se cer finalizate n timp util. Prin crearea mandatului
european de arestare, s-a urmărit realizarea unei cooperări mult mai rapide şi
eficiente, el fiind conceput ca instrumentul juridic apt să înlocuiască mecanismele
anterioare de extrădare.
Mandatul european de arestare reprezintă un progres către o unificare reală a
diferitelor sisteme legislative europene şi se poate aplica cu succes în lupa împotriva
terorismului şi a criminalităţii organizate transfrontaliere22.
Bibliografie
1. Truichici, Din nou despre mandatul de arestare european, în Revista de
Drept Penal nr. 1/2014;
2. S. Combeaud, Premiere reussite pour le principe de reconnaissance
mutuelle: le mandate d’arret europeen, în Revue internationale de droit penal
2006/1-2;
3. Florin Răzvan Radu, Principalele instrumente juridice ale Uniunii Europene
în domeniul extrădării şi predării infractorilor, în Dreptul nr. 9/2007;
3. M.Platha, European arrest; revolution in extradition, Journal’crime,
Documentul 9005/5/06 REV % din 18 ianuarie 2007.
S-a avut în vedere numai datele comunicate de statele membre până la data de 9 iulie 2007.
22
A se vedea al doilea raport de evaluare privitor la stadiul transpunerii deciziei – cadru privind mandatul european
de arestare şi procedurile de predare între statele membre, din 11 iulie 2007, Bruxelles.
20
21

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

111

UNIVERS JURIDIC
Criminal Law and Criminal Justice, 2003;
4. G. Stroe, Mandatul de arestare European, în Dreptul românesc în condiţiile
post-aderării la Uniunea Europeană, vol. V, Institutul de Cercetări juridice, Ed.
Dacoromână TDC, Bucureşti, 2007;
5. D.Mercan, Mandatul european de arestare. Procedura de executare, în
Revista de Drept Penal nr. 3/2007 ;
6. C. Drăghici. C.E. Stefan, Aspecte teoretice şi practice referitoare la
procedura executării mandatului European de arestare, în Dreptul nr. 10/2007 ;
7. Florin Rǎzvan Radu, Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciarǎ
internaţionalǎ în materie penalǎ – un pas important spre integrarea României în
spaţiul de libertate, securitate şi de justiţie al Uniunii Europene şi un rǎspuns ferm
la noile provocǎri ale criminalitǎţii transnaţionale, în Dreptul nr. 2/2005;
8. Ioan Hurdubaie, Instrumente ale cooperării internaţionale în domeniul
valorificării mijloacelor criminalistice de probaţiune, Ed. Era, Bucureşti, 2007.

112 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

UNIVERS JURIDIC

CONSIDERAŢII PRIVIND
RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI
JURIDICE ÎN NOUL COD PENAL
CONSIDERATIONS CRIMINAL LIABILITY
OF LEGAL ENTITY IN THE NEW
PENAL CODE
Andreea Simona UZLĂU1
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Abstract
The study presents tha main novelties regarding the criminal liability of
legal persons as a result of the entry into force of the new criminal legislation.
The article provides an overview of the main aspects that govern the regime,
being outlined the changes brought by the new Criminal Code, as a result of
opinions expressed in the doctrine, such as immunity from the jurisdiction
of the public institutions, the application of the fine penalty in the case of a
legal person, introduction of a new complementary penalty or the regulation
of plurality of crimes in the case of a legal person.
Cuvinte cheie: criminal liability of legal persons, public institutions, fine,
plurality of crimes, new Criminal Code
penal

1. Condiţiile privind răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod

S

pre deosebire de Codul penal din 1969, în care condiţiile privitoare la
răspunderea penală a persoanei juridice se regăseau în mai multe titluri,
noul Cod penal reuneşte toate dispoziţiile privind această răspundere într-un singur
titlu – Titlul VI „Răspunderea penală a persoanei juridice”.
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Potrivit reglementării actuale, răspunderea penală a persoanei juridice este o
răspundere pentru fapta proprie, care corespunde Recomandării (88)18 a Comitetului
de Miniştri al Consiliului Europei, potrivit căreia „întreprinderea trebuie să răspundă
indiferent dacă a fost identificată sau nu persoana fizică ce a comis acţiunea sau
inacţiunea care constituie elementul material al infracţiunii” (pct. I §2). Această
opinie este confirmată de Expunerea de motive ale noului Cod penal2, potrivit căreia
legiuitorul a optat pentru modelul de răspundere directă a persoanei juridice.
1. 1. Sfera persoanelor juridice care răspund penal
În ceea ce priveşte sfera persoanelor juridice care răspund penal, este de
menţionat că acestea pot fi atât de drept public, cât şi de drept privat, cu scop lucrativ
(societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, companiile naţionale şi societăţile
naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comercial şi
organizaţiile cooperatiste, societăţile agricole, instituţiile de credit, societăţile din
domeniul asigurărilor etc.), sau cu scop nelucrativ (asociaţiile şi fundaţiile).
Statul, autorităţile publice şi instituţiile publice sunt exceptate de la răspunderea
penală pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi care nu poate face
obiectul domeniului privat.
Statul are, aşadar, imunitate de jurisdicţie penală generală şi absolută.
În ceea ce priveşte autorităţile publice, trebuie remarcat că, potrivit art. 240
din Legea nr. 187/2012, în aplicarea dispoziţiilor art. 135 din noul Cod penal, prin
autorităţi publice se înţeleg autorităţile prevăzute în mod expres în titlul III, precum
şi la art. 140 şi art. 142 din Constituţia României, republicată, acestea având, de
asemenea, imunitatea de jurisdicţie penală generală şi absolută.
Referitor la instituţiile publice care răspund penal, trebuie remarcată o
schimbare de concepţie în raport cu Codul penal anterior. Astfel, potrivit reglementării
anterioare, instituţiile publice erau excluse de la răspunderea penală, pentru întreaga
activitate, dacă desfăşurau fie şi o singură activitate care nu putea face obiectul
domeniului privat, beneficiind, aşadar, de imunitate de jurisdicţie şi pentru activităţile
care puteau fi desfăşurate în domeniul privat. În reglementarea actuală, imunitatea
de jurisdicţie vizează numai acele activităţi desfăşurate exclusiv în domeniul public,
răspunderea penală a instituţiei publice putând fi atrasă pentru restul activităţilor.
În ceea ce priveşte efectele fuziunii, absorbţiei sau divizării, noul Cod penal
reglementează transferul răspunderii penale.
Potrivit art. 151 alin. (2) din noul Cod penal, la individualizarea pedepsei se
ţine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei
juridice care a comis infracţiunea, precum şi de partea din patrimoniul acesteia care
a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operaţiune.
2

Accesibilă pe www.just.ro.
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1. 2. Sfera persoanelor care pot atrage răspunderea penală a persoanei
juridice
Răspunderea penală a persoanei juridice poate fi antrenată de orice persoană
fizică care acţionează în condiţiile prevăzute de lege (art. 135 din noul Cod penal),
nu doar de organele de conducere sau de reprezentanții acesteia.
Reglementarea nu limitează, aşadar, răspunderea la faptele organelor sau
ale reprezentanţilor legali şi nu se raportează nici la legătura faptei cu atribuţiile
şi competenţele făptuitorului sau la relaţia de prepuşenie dintre persoana fizică şi
persoana juridică, răspunderea penală putând fi, aşadar, atrasă de un simplu angajat
sau chiar de o persoană care nu are niciun raport contractual cu persoana juridică.
În ceea ce priveşte organele de conducere, acestea sunt atât organele statutare,
cât şi persoanele care exercită conducerea de facto a persoanei juridice.
Răspunderea penală a persoanei juridice este condiţionată, aşadar, exclusiv de
existenţa unei legături reale, obiective, între persoana juridică şi infracţiunea ce i se
impută. În consecinţă, este necesar să existe o legătură între infracţiunea săvârşită
şi activitatea persoanei juridice, aceasta derivând fie din realizarea obiectului de
activitate al acesteia, fie din interesul urmărit, care trebuie să aparţină persoanei
juridice, fie din săvârşirea faptei în numele persoanei juridice de către persoanele care
pot acţiona legal şi statutar în numele acesteia; această conexiune trebuie dovedită
de către organele de urmărire penală, persoana juridică beneficiind, ca şi persoana
fizică, de prezumţia de nevinovăţie.
1.3. Sfera infracţiunilor pentru care poate fi atrasă răspunderea penală a
persoanei juridice
Noul Cod penal, ca şi Codul penal anterior, reglementează o răspundere cu
caracter general, respectiv pentru orice infracţiune. Legiuitorul penal român a optat,
deci, pentru „sistemul cauzei generale”, ceea ce presupune că persoana juridică poate
comite, în principiu, în calitate de autor, instigator sau complice, orice infracţiune,
indiferent de natura acesteia, urmând a se constata, în fiecare caz concret, dacă sunt
întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale3.
Totuşi, în mod firesc, sfera faptelor pentru care poate fi angajată răspunderea
penală a persoanei juridice este mai restrânsă decât în cazul persoanelor fizice,
existând şi infracţiuni a căror săvârşire de către o persoană juridică în calitate de
autor este imposibilă (viol, evadare, bigamie, încăierare etc.).
Actuala reglementare instituie o răspundere subiectivă a persoanei juridice,
astfel că este întotdeauna necesar să se constate, pe lângă existenţa actului material
care face parte din conţinutul infracţiunii, şi existenţa elementului subiectiv cerut de
I. Pascu, Andreea Simona Uzlău, Drept penal. Partea generală, ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2013, p. 430.
3

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

115

UNIVERS JURIDIC
lege pentru infracţiunea respectivă .
Răspunderea penală a persoanei juridice este principală, de sine stătătoare,
independentă de răspunderea penală a persoanei fizice vinovate („nu exclude
răspunderea penală a persoanei fizice”). Persoana juridică poate însă fi coautor,
instigator sau complice cu persoana fizică la săvârşirea infracţiunii. În consecinţă,
intervenţia unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii
penale faţă de persoana fizică ce a comis fapta în numele, în interesul sau pe seama
persoanei juridice, ca şi împrejurarea că aceasta nu este identificată, nu constituie un
impediment pentru urmărirea persoanei juridice.
4

1.4. Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate
Legea penală română nu consacră dispoziţii speciale privind cauzele justificative
sau de neimputabilitate în cazul persoanei juridice şi nici nu conţine vreo referire la
cele reglementate pentru persoana fizică. Cauzele justificative şi cauzele care înlătură
caracterul imputabil al faptei persoanei fizice profită şi persoanei juridice, în măsura
în care sunt îndeplinite condiţiile de incidenţă a acestora.
2. Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Întrucât anumite pedepse aplicabile persoanelor fizice sunt, prin însăşi natura
lor, imposibil de aplicat unei persoane juridice (detenţiunea pe viaţă sau închisoarea),
persoanei juridice i se aplică, în cazul săvârşirii unei infracţiuni, numai o singură
pedeapsă principală, aceasta fiind amenda, care constă în suma de bani pe care
persoana juridică este condamnată să o plătească. Reglementarea este similară celei
existente în Codul penal din 1969.
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică este reglementată în art. 137 din
noul Cod penal. Potrivit acestui text, cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul
zilelor‑amendă. Suma corespunzătoare unei zile‑amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000
lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor‑amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600
de zile.
Instanța stabilește numărul zilelor‑amendă, ținând cont de criteriile generale
de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile‑amendă
se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop
lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial, în cazul altor persoane juridice,
precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice.
În ceea ce priveşte aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în
perioada de tranziţie de la Codul penal în vigoare la noul Cod penal, potrivit art. 13
din Legea nr. 187/20125, în cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului
Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, V. Văduva, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru
practicieni, Editura Hamagiu, Bucureşti, 2014, p. 223.
5
Publicată în M. Of. P. I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
4
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penal în vigoare, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin
compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 137 alin. (2) şi
(4) noul Cod penal, prin utilizarea unui cuantum de referinţă pentru o zi‑amendă în
sumă de 2.000 lei.
Când, prin infracțiunea săvârșită, persoana juridică a urmărit obţinerea unui
folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor‑amendă prevăzute de lege pentru
infracţiunea săvârşită se pot majora cu o treime, fără a depăşi maximul general al
amenzii. La stabilirea amenzii, se va ține seama de valoarea folosului patrimonial
obţinut sau urmărit.
Ca pedeapsă complementară, s-a introdus, în plus faţă de Codul anterior,
„plasarea sub supraveghere” [art. 136 alin. (3) lit. e) din noul Cod penal]. Aceasta
presupune desfăşurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activităţii care a
ocazionat comiterea infracţiunii, pe o perioadă de la un an la 3 ani. Mandatarul judiciar
are obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat
măsurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni. În cazul în care
instanţa constată că sesizarea este întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu
suspendarea activităţii persoanei juridice. Plasarea sub supraveghere judiciară nu se
aplică instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor
religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii. De asemenea,
nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.
Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare unei persoane juridice
se dispune fie obligatoriu, când legea prevede această pedeapsă, fie facultativ, atunci
când instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi faţă de
împrejurările în care a fost săvârşită, aceste pedepse sunt necesare.
Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b)‑f) din noul Cod
penal se pot aplica în mod cumulativ, alături de pedeapsa amenzii.
Executarea acestora începe după rămânerea definitivă a hotărârii de
condamnare.
3. Pluralitatea de infracţiuni în cazul persoanei juridice
Ca şi în cazul recidivei pentru persoanele fizice, noul Cod penal a renunţat
la împărţirea recidivei persoanei juridice în recidivă postcondamnatorie şi
postexecutorie. Noul Cod penal simplifică reglementarea recidivei. Se dă o definiţie
sintetică, dar cuprinzătoare recidivei, în care sunt incluse ambele modalităţi ale
acesteia: recidiva postcondamnatorie şi recidiva postexecutorie. De asemenea, în noul
Cod penal nu se mai menţine mica recidivă.
Potrivit art. 146 din noul Cod penal, există recidivă pentru persoana juridică
atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la
reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o infracţiune, cu intenţie sau cu
intenţie depăşită.
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În ceea ce priveşte termenii recidivei, la ambele modalităţi normative ale
recidivei (postcondamnatorie şi postexecutorie), primul termen poate fi constituit
dintr‑o condamnare definitivă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, iar al doilea
termen îl constituie săvârşirea din nou a unei infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.
Referitor la formele de vinovăţie cu care se cere să fie comise infracţiunile
care formează termeni ai recidivei, în noul Cod penal, acestea sunt intenţia şi intenţia
depăşită. Introducerea intenţiei depăşite alături de intenţie, ca formă de vinovăţie cu
care trebuie să se comită infracţiunile care formează termeni ai recidivei, constituie o
consacrare în lege a ceea ce doctrina şi practica judiciară au susţinut de mai mult timp.
În ceea ce priveşte hotărârile de condamnare de care nu se ţine seama la stabilirea
stării de recidivă, nu au mai fost menţionate condamnările pentru care a intervenit
reabilitarea sau în privinţa cărora s‑a împlinit termenul de reabilitare, deoarece acestea
sunt excluse prin definiţia recidivei.
Dacă persoana juridică săvârşeşte o infracţiune în stare de recidivă, neavând
relevanţă modalitatea acesteia (postcondamnatorie sau postexecutorie), limitele
speciale ale pedepsei amenzii prevăzute de lege pentru noua infracţiune se majorează
cu jumătate, fără a depăşi maximul general al pedepsei amenzii.
Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în total sau în parte, amenda stabilită
pentru noua infracţiune în condiţiile majorării limitelor speciale ale acesteia se adaugă
la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.
În ceea ce priveşte concursul de infracţiuni şi pluralitatea intermediară, noul
Cod penal nu mai stabileşte condiţii speciale pentru persoana juridică, ci trimite la
regulile aplicabile persoanei fizice6.
4. Prescripţia răspunderii penale şi prescripţia executării pedepsei
Prescripția răspunderii penale a persoanei juridice are aceleaşi condiţii prevăzute
de lege pentru persoana fizică, în acelaşi fel fiind reglementarea şi în vechiul cod.
Termenele de prescripţie sunt determinabile în funcţie de durata pedepsei aplicabile
persoanei fizice, neavând relevanţă faptul că persoanei juridice i se poate aplica doar
amenda. Întreruperea şi suspendarea cursului prescripţiei vor opera identic7 .
Spre deosebire de termenele variabile prevăzute pentru prescripţia răspunderii
penale a persoanei juridice, termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii
aplicate persoanei juridice este fix, de 5 ani, iar executarea pedepselor complementare
aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani. Aceste termene erau
prevăzute şi de vechiul cod.
Prescripţia executării pedepsei amenzii curge de la data când hotărârea de
condamnare a rămas definitivă.
Andra Roxana Trandafir, Aspecte de noutate privind răspunderea penală a persoanei juridice, AUB seria Drept,
supliment 2014, Ed. CH Beck, p.121.
7
Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, V. Văduva, op. cit., p. 241.
6
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5. Reabilitarea persoanei juridice
Reabilitarea persoanei juridice operează de drept dacă, în decurs de 3 ani de
la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a fost executată sau
considerată ca executată, aceasta nu a mai săvârşit nicio infracţiune.
Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate, deşi textul are o formulare
nefericită, aparent dând posibilitatea de a se opta între data la care pedeapsa principală
sau pedeapsa complementară a fost executată sau se consideră executată, reabilitarea
se va recunoaşte la trecerea a 3 ani de la ultima dintre datele la care diferitele pedepse
au fost executate dacă persoana juridică nu a mai săvârşit o altă infracţiune8 .
6. Concluzii
Studiul analizează noutățile intervenite în materia răspunderii penale a
persoanei juridice ca urmare a intrării în vigoare a noii legislaţii penale. Articolul
oferă o prezentare generală a principalelor aspecte care guvernează regimul acestei
instituţii, fiind subliniate modificările aduse prin noul Cod penal, ca urmare a
opiniilor exprimate în doctrină, ca de exemplu imunitatea de jurisdicţie a instituţiilor
publice, aplicarea pedepsei în cazul persoanei juridice, introducerea unei noi pedepse
complementare sau reglementarea pluralităţii de infracţiuni în cazul persoanei
juridice.
Fără a emite pretenţia că, prin demersul nostru tematica, a fost abordată
integral, apreciem că prin consideraţiile teoretice avansate am reuşit să aducem
în atenţie principalele noutăţi aduse de reglementarea în vigoare instituţiilor şi să
identificăm eventualele soluţii legislative preferabile.

8

Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, V. Văduva, op. cit., p. 241.
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PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII
PRIN PRISMA UNOR DREPTURI ŞI
LIBERTĂŢI GARANTATE
DE CONVENŢIA EDO
PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
RIGHTS AND LIBERTIES GUARANTEED
BY THE ECHR
Adrian MORĂRESCU1
Abstract
The article evokes the meanings of the principle of proportionality which
conditions its applicability to the most diverse cases, the proportionality test
is entirely within the limits of ECHR general interpretative strategies, being
especially significant in the context of limiting and restricting the exertion of
the widest range of the protected rights and freedoms.
KeyWords: convention , law, due process, CEDO.
Articolul evocă accepţiuni ale principiului proporţionalităţii ce
condiţionează aplicabilitatea acestuia la cazul celor mai diverse speţe, testul
de proporţionalitate fiind pe deplin încadrat în limitele strategiei interpretative
generale ale CEDO, în mod special fiind semnificativ în contextul limitării
şi restricţionării exerciţiului gamei celei mai largi de drepturi şi libertăţi
protejate.
Cuvinte-cheie: convenție, drept, proces echitabil, CEDO.

A

ctualmente, umanitatea a intrat în epoca drepturilor omului, în care au
fost abolite sclavia, pedeapsa capitală, fiind declarată toleranţă „zero” în
raport cu tortura. Epoca sec. al XXI-lea lasă la competența justiţiabililor europeni o
gamă vastă şi, ceea ce este mult mai semnificativ, rezultativă, a opţiunilor juridice
susceptibile a fi reclamate în vederea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale
consacrate. În această optică, pasul omenirii pe terenul respectului valorii umane de
1

Universitatea de Stat din Republica Moldova

120 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

UNIVERS JURIDIC
două milenii încoace, în sfârşit, a devenit unul cu adevărat progresist, noi ajungând nu
doar să credem că avem dreptul la viaţă, demnitate şi integritate fizică şi morală, dar
şi conjugând eforturile în vederea creării mecanismelor instituţionale a căror menire
principală se poziţionează ca fiind asigurarea respectării drepturilor individului într-o
anumită cauză faptică.
Scopurile propuse spre realizare de către reprezentanţii statelor semnatare
ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
(Convenţia EDO)2 la 04 noiembrie 1950, în cadrul reuniunii de la Roma, au fost
realizate şi, indiferent dacă acestea au coincis sau nu cu cele declarate expres de
recunoaşterea şi aplicarea efectivă a drepturilor înserate în textul nemijlocit,
transpunerea reglementărilor internaţionale în sistemele de drept intern ale statelormembre ale Consiliului Europei, inclusiv şi în ordinea de drept existentă în Republica
Moldova, în mod indubitabil, a mers mult departe decât aşteptările iniţiale.
Convenţia EDO nu a apărut dintr-un vid juridic, ci a fost precedată atât de
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cât şi de Declaraţia americană a
drepturilor şi îndatoririlor omului. În sistemul Convenţiei, fiecare noţiune face
obiectul unei interpretări autonome, distincte de cea a dreptului intern.
Deşi în spațiul art. 8, 10 şi 11 din Convenţia EDO, principiul proporţionalităţii
se poziţionează cel mai bine spre o analiză profundă şi multilaterală, fiind condiţionată
determinarea caracterelor acestuia în raport cu circumstanţele de fapt şi de drept ale
fiecărei cauze în care se reclamă o încălcare a clauzelor convenţionale, imixtiunile
autorităţilor naţionale operate în alte drepturi şi libertăţi garantate sunt de asemenea
susceptibile a fi analizate prin prisma satisfacerii exigenţei de proporţionalitate.
Organele de la Strasbourg au arătat, în mod insistent și de nenumărate ori că principiul
proporţionalităţii este inerent în evaluarea coraportului între dreptul individului şi
interesul general al societăţii, cu determinarea unui echilibru just între interesele
respective concurente; dar au şi interpretat, în mod prcis şi specific, accepţiunile
proporţionalităţii, stabilind necesitatea echilibrării mijloacelor antrenate şi a scopului
urmărit.3
Astfel, diversele accepţiuni ale principiului proporţionalităţii condiţionează şi
aplicabilitatea acestuia la cazul celor mai diverse speţe, testul de proporţionalitate
fiind pe deplin încadrat în limitele strategiei interpretative generale ale CEDO, în
mod special fiind semnificativ în contextul limitării şi restricţionării exerciţiului
gamei celei mai largi de drepturi şi libertăţi protejate.4
În contextul celor expuse, subliniem că principiul enunţat îşi găseşte de
asemenea o aplicabilitate largă în speţele care reclamă încălcarea art. 6, art. 9, art. 1
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 04 noiembrie
1950, semnată la Roma (Italia), publicată pe http://echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf (vizitat la 20. 09.
2013).
3
Arai-Takahashi Yu., The margin of appreciation doctrine and the principle of proportionality in the jurisprudence
of the ECHR. Antwerpen: Intersentia, 2001, p. 14.
4
Christoffersen J., Fair balance: a study of proportionality, subsidiarity and primarity in the European Convention on Human Rights. The Hague: Brill, 2009, p. 68-69.
2
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Protocol 1 la Convenţia EDO, de fiecare dată prezentându-se într-o ipostază diferită
legată de natura problemelor juridice ridicate în faţa magistraţilor internaţionali.
Dreptul la un proces echitabil (art. 6 din Convenţia EDO)
Dacă ne referim la art.6 § 1 din Convenţia EDO, el prevede „Orice persoană
are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen
rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care
va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie
asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa.
Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă
poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a
acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o
societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private
a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către
instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere
intereselor justiţiei.”
CEDO ori a enunţat, de multe ori, că dreptul garantat convenţional la un
proces echitabil nu este absolut, el poate fi legitim restricţionat astfel încât să nu fie
adusă atingere înseşi substanţei dreptului protejat, iar garanţiile instituite de art. 6 nu
se aplică în exclusivitate procedurii judiciare stricto sensu, ele se extind şi asupra
etapelor precedente şi următoare, asigurând procedura în ansamblu.5 În speţa de
referinţă pe terenul art. 6 – Golder c. Regatului Unit6, Curtea a apreciat că dreptul
de acces la un tribunal nu este absolut, deşi Convenţia l-a recunoscut fără a-l defini
în sensul restrâns, există posibilitatea limitărilor implicite admise chiar în afara celor
care circumscriu conţinutul oricărui drept. Astfel, exerciţiul dreptului la un proces
efectiv poate fi supus restricţionării în dependenţă de existenţa unor motive relevante
şi suficiente care ar justifica acest fapt.
În speţa recentă Eşim c. Turciei7, CEDO a reiterat cu titlu de principii generale
că art. 6 din Convenţie trebuie privit prin prisma supremaţiei dreptului, astfel încât
oricare individ să beneficieze de opţiunea reală de a prezenta în faţa unui tribunal
competent alegaţiile sale; însă acest drept nu este unul absolut, el poate fi suspus
limitărilor, statele beneficiind de o anumită marjă de apreciere în acest sens. Limitările
respective, care să nu atingă însăşi esenţa dreptului la un tribunal, urmează să
urmărească un scop legitim şi să satisfacă exigenţa de proporţionalitate între scopul
propus spre realizare şi mijloacele antrenate în acest sens.
Mole N. Harby C., Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al Convenţiei Europene pentru Drepturile
Omului. Strasbourg: Directoratul General pentru Drepturile Omului, 2001, p. 12.
6
Speţa Golder c. Regatului Unit, hotărârea din 21 februarie 1975, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-57496 (vizitat la 20.09.2013).
7
Speţa Eşim c. Turciei, hotărârea din 17 septembrie 2013, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126355 (vizitat la 20.09.2013).
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Într-o altă speţă recentă – Klauz c. Croaţiei8, CEDO a analizat dacă obligarea
reclamantului de către instanţele naţionale de judecată de a compensa statului
cheltuielile de asistenţă juridică pentru reprezentarea în procedurile interne de
reparare a prejudiciului moral cauzat în urma aplicării tratamentului inuman şi
degradant de către forţele de ordine, constituie o încălcare a dreptului reclamantului
la un proces echitabil. Curtea a notat că chestiunea esenţială ridicată se referă la
faptul existenţei unei diferenţe semnificative între suma pretinsă de reclamant cu
titlu de prejudiciu moral şi cea acordată lui în fapt de autorităţile naţionale, ultimele
pretinzând că alegaţiile excesive ale reclamantului condiţionează plata din beneficiul
său a cheltuielilor de asistenţă suportate de către partea adversă, conform legislaţiei
naţionale cheltuielile de asistenţă juridică punându-se proporţional pe seama
ambelor părţi în dependenţă de cuantumul pretenţiilor admise şi respinse. CEDO
a stabilit că obligarea reclamantului de a suporta cheltuielile de asistenţă juridică
din sumele adjudecate ca şi victimei tratamentului inuman, dat fiind faptul admiterii
parţiale şi nu integrale a cerinţelor sale, este paradoxală în condiţiile în care statul
respondent pe de o parte acordă despăgubiri, pe de altă parte din despăgubirile
respective obligă persoana prejudiciată să achite costul serviciilor de reprezentare.
Chiar dacă reclamantul a formulat cerinţe excesive privind plata despăgubirilor
financiare, această conduită în nici un mod nu poate fi comparată cu acţiunile ilicite
ale agenţilor statului interzise de prevederile art. 3 care constituie una din cele mai
grave încălcări ale drepturilor omului. Într-un final, Curtea a conchis că deciziile
instanţelor judecătoreşti naţionale de obligare a reclamantului să compenseze în
beneficiul statului cheltuielile de reprezentare din motivul înaintării unor pretenţii
excesive sunt vădit disproporţionate scopului urmărit de compensare a cheltuielilor
de asistenţă juridică în litigiile civile şi aduc atingere însăşi esenţei dreptului garantat
la un proces echitabil.
În speţa Natalia Mikhaylenko c. Ucrainei9, CEDO s-a pronunţat asupra
dreptului reclamantei diagnosticate cu schizofrenie şi limitată în capacitatea
de exerciţiu de a-şi recăpăta capacitatea deplină după urmarea unui tratament
medical. Astfel, reclamanta, diagnosticată de la naştere cu o malformaţie craniană
care i-a cauzat progresarea schizofreniei paranoidale, fiind limitată în capacitatea
de exerciţiu deplină, în urma intervenţiilor chirurgicale şi tratamentului periodic în
spitalul american şi-a ameliorat considerabil starea sănătăţii, astfel încât a intenţionat
să-şi recapete şi capacitatea de exerciţiu deplină. După ce solicitarea curatorului său
în acest sens a fost respinsă din motive procedurale, şi anume deoarece acesta a eşuat
să se prezinte vreodată în faţa instanţei sesizate, reclamanta a decis de sine stătător
să înainteze o cerere privind anularea limitării şi declararea dânsei capabile, însă a
fost refuzată din motiv că legislaţia de procedură în vigoare nu prevede posibilitatea
Speţa Klauz c. Croaţiei, hotărârea din 18 iulie 2013, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-122433 (vizitat la 20.09.2013).
9
Speţa Natalia Mikhaylenko c. Ucrainei, hotărârea din 30 mai 2013, definitivă din 30 august 2013, publicată pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119975 (vizitat la 20.09.2013).
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adresării persoanei anterior limitate cu o asemenea cerere. CEDO a conchis
încălcarea art. 6 § 1 din Convenţia europeană, statuând că un atare cadru legal rigid
care instituie o prohibiţie absolută şi nediferenţiată pentru intentarea în judecată
a acţiunilor din partea persoanelor limitate în capacitatea de exerciţiu în vederea
recăpătării capacităţii depline, nu a satisfăcut exigenţa legalităţii şi proporţionalităţii,
plasând reclamanta într-o situaţie absolut defavorizată de refuz în justiţie în afara
unor motive relevante şi convingătoare.
În speţa recentă Oleynikov c. Rusiei10, CEDO s-a referit la dreptul individului
de a-i fi examinate pretenţiile în fond, şi anume a analizat conformitatea refuzului
autorităţilor naţionale, invocând principiul imunităţii de jurisdicţie a statului de a
examina pe marginea fondului alegaţiile reclamantului privind încasarea datoriei în
sumă de 1.500 dolari SUA şi a penalităţii de întârziere de la consilierul în materia
comerţului al Ambasadei Coreei de Nord. CEDO a notat că refuzul instanţelor
judecătoreşti naţionale de a examina pe fond pretenţiile reclamantului invocând
imunitatea absolută de jurisdicţie a statului coreean fără a analiza caracterul
tranzacţiei litigante, a face referinţă la prevederile pertinente ale Acordului de
Comerţ şi Navigaţie încheiat între Federaţia Rusă (prin succesiune) şi Coreea de
Nord şi a aplica principiile relevante ale dreptului internaţional cutumiar, a atins
însăşi substanţa dreptului la un proces efectiv garantat de Convenţia EDO. În mod
special, Curtea a subliniat că autorităţile naţionale au omis să prezinte suficiente
motive convingătoare în îngrădirea dreptului fundamental al reclamantului, negăsind
un raport rezonabil de proporţionalitate între interesele implicate în acest caz.
Exigenţa proporţionalităţii îşi găseşte de asemenea expresie în speţele
pe marginea art. 6 § 3 care consacră drepturile persoanelor acuzate de săvârşirea
infracţiunilor, paragraful respectiv instituind garanţii procedurale ale unui proces
echitabil în materie penală. Astfel, în speţa de referinţă Croissant c. Germaniei11,
magistraţii europeni s-au referit la dreptul acuzatului de a-şi alege avocatul. CEDO
a subliniat că deşi instanţa de judecată naţională urmează să acorde o certă atenţie
doleanţelor acuzatului privind numirea avocatului, judecătorul naţional este autorizat
pe terenul Convenţiei europene să treacă peste doleanţele respective în cazul când
există motive relevante şi suficiente de a considera că aceasta o cer interesele justiţiei.
Principiul proporţionalităţii îşi găseşte expresie şi în cauzele mai rare din
jurisprudenţa Curţii privind dreptul acuzatului de a fi asistat de un interpret, dreptul
enunţat fiind susceptibil restricţionării în cazul când acuzatul solicită desfăşurarea
procesului penal într-o anumită limbă pe care el o cunoaşte sau când acuzatulreprezentant al minorităţilor naţionale pretinde folosirea în cadrul anchetei şi pe
parcursul procesului a limbii regionale neoficiale în stat.12
Speţa Oleynikov c. Rusiei, hotărârea din 14 martie 2013, definitivă din 09 septembrie 2013, publicată pe http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117124 (vizitat la 20.09.2013).
11
Speţa Croissant c. Germaniei, hotărârea din 25 septembrie 1992, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-57736 (vizitat la 20.09.2013).
12
Poalelungi M. ş.a.. Manualul judecătorului pentru cauze penale, Chişinău, Tipografia Centrală, 2013, p. 45.
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Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (art. 9 din Convenţia EDO)
Art. 9 din Convenţia europeană stabileşte: „1. Orice persoană are dreptul
la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea
de a-şi schimba religia sau convingerile, precum şi de a-şi manifesta religia sau
convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult,
învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor. 2. Libertatea de a-şi manifesta
religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute
de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru
siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii, a moralei publice, a drepturilor şi a
libertăţilor altora.”
Libertatea garantată de gândire, de conştiinţă şi de religie se încadrează, de
asemenea, alături de art. 8, 10 şi 11, în lista drepturilor şi libertăţilor calificate, fiind
totuşi mai rar reclamată de către justiţiabilii europeni în faţa forului de la Strasbourg,
majoritatea alegaţiilor referindu-se la dreptul de a practica o anumită religie, la
restricţiile cultului legate de aflarea în detenţie şi refuzul pe motive de conştiinţă
de a satisface serviciul militar obligatoriu. 13 De asemenea, art. 9 poate fi invocat
alături de art. 10 din Convenţia EDO când se pune în discuţie restricţionarea libertăţii
persoanelor de a-şi exprima convingerile lor religioase14, sau pus în coroborare
cu art. 11, când este în joc dreptul la libertatea de asociere a unei organizaţii cu
caracter religios. Art. 9 poate intra şi în conflict de interese cu art. 10 sau 11, atunci
când exteriorizarea dreptului la libertatea de exprimare a unui individ sau a unei
colectivităţi organizate aduce atingere sentimentelor religioase ale credincioşilor,
condiţionând prejudicierea acestora.15 În general, dreptul la libertatea de exprimare
poate fi privit ca incluzând prerogativa de a critica credinţele religioase într-o manieră
non abuzivă şi ofensatoare, în cele din urmă, conţinutul dreptului la libertatea de
gândire, de conştiinţă şi de religie într-o societate democrată neincorporând dreptul
de a fi liber de criticism din partea terţilor pe terenul cultului practicat.16
Deşi Convenţia EDO consacră, în mod egal, cele trei libertăţi care formează
conţinutul libertăţii generice protejate, doar libertatea de religie, în aspectul acesteia
de manifestare a unui cult, este susceptibilă restricţionării legitime în condiţiile
existenţei unei nevoi sociale imperioase şi justificării prin argumente relevante şi
suficiente din partea autorităţilor naţionale. Menţionăm că libertatea de religie
presupune un ansamblu de drepturi speciale, precum dreptul de a practica, nepractica,
manifesta, adera, refuza aderarea, schimba un anumit cult, calitatea de subiecţi ai
Clements L. Mole N. Simmons A., Drepturile europene ale omului: înaintarea unei cauze pe baza Convenţiei,
Chişinău, Cartier, 2005, p. 296.
14
Millar Gavin Q.C., Scobioală-Sârcu D., Ghid privind libertatea de exprimare pentru judecătorii şi jurnaliştii din
Republica Moldova, Chişinău, Bons Offices, 2010, p. 13.
15
Tsakyrakis S., Proportionality: an assault on human rights? In: Jean Monnet Working Paper 09/08, 2008, p. 25-26.
16
Greer S., The interpretation of the European Convention on Human Rights: universal principle or margin of appreciation? In: UCL Human Rights Review, 2010, Vol. 3, p. 13.
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libertăţii religioase pe terenul Convenţiei EDO fiind recunoscută atât credincioşilor,
cât şi necredincioşilor, ateilor, agnosticilor, scepticilor, persoanelor indiferente.
În speţa recentă Eweida şi alţii c. Regatului Unit17, organele de control de
la Strasbourg au analizat proporţionalitatea ingerinţelor autorităţilor naţionale
în drepturile garantate la libertatea de a-şi manifesta religia a patru reclamanţi –
însoţitoarea de bord a companiei aeriene „British Airways”, căreia, în urma aprobării
noului standard al uniformei de serviciu, i s-a interzis purtarea crucii creştine;
infirmiera unui spital public căreia i-a fost instituită prohibiţia purtării crucii pe lanţ
la gât din motivul eventualei prejudicieri a pacienţilor vulnerabili (copii, vârstnici) în
timpul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu, angajata oficiului stării civile transferată
în urma unei proceduri disciplinare la alt serviciu din motivul refuzului pe motive
religioase de a oficializa căsătoriile cuplurilor homosexuali; şi consilierul asociaţiei
obşteşti specializate în prestarea serviciilor de conciliere psihologică şi terapie în
sfera sexuală concediat pentru refuzul din motive religioase de a lucra cu pacienţii
homosexuali.
În analiza necesităţii şi proporţionalităţii ingerinţelor în drepturile la libertatea
de religie a reclamanţilor enunţaţi, doar cu referire la prima reclamantă – însoţitoarea
de bord a companiei aeriene –, CEDO a constatat încălcarea art. 9, măsurile
disciplinare aplicate faţă de alţi reclamanţi fiind considerate acceptabile pe terenul
convenţional, autorităţile britanice reuşind să asigure un echilibru just între interesele
generale implicate ale societăţii şi cele personale ale reclamanţilor, motivele invocate
de asigurarea sănătăţii şi protecţia siguranţei pacienţilor internaţi în spital, şi, respectiv,
protecţia drepturilor altor persoane şi promovarea nediscriminării, au fost relevante
şi suficiente pentru a justifica imixtiunea în drepturile reclamanţilor. Cu referire la
prima reclamantă, precum am enunţat, CEDO a conchis că autorităţile naţionale şiau depăşit marja recunoscută de apreciere, interdicţia aplicată reclamantei de a purta
simbolul crucii fiind disproporţională în condiţiile în care, deşi compania angajatoare
a impus prohibiţia purtării oricăror bijuterii, nu s-a făcut distincţia între bijuteriile
propriu-zise şi simbolurile religioase, precum este crucea în acest caz, alţi angajaţi ai
companiei în mod liber purtând văluri islamice şi turbane. Curtea a considerat că, deşi
protecţia imaginii corporative a întreprinderii angajatoare este un motiv temeinic, în
raport cu libertatea individului de a-şi manifesta în mod discret credinţele religioase,
el dispune de un rol diminuat, interesele individuale prevalând, în acest caz, asupra
celor corporative.
Într-o altă speţă recentă Francesco Sessa c. Italiei18, CEDO a evaluat dreptul
reclamantului – avocat de profesie şi iudeu de credinţă – de a obţine amânarea
şedinţei de judecată într-un proces penal împotriva băncilor comerciale în care
avea calitatea de apărător pe motiv religios şi anume deoarece data preconizată
Speţa Eweida şi alţii c.Regatului Unit, hotărârea din 15 ianuarie 2013, definitivă din 27 mai 2013, publicată pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881 (vizitat la 20.09.2013).
18
Speţa Francesco Sessa c. Italiei, hotărârea din 03 aprilie 2012, definitivă din 24 septembrie 2012, publicată pe
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110174 (vizitat la 20.09.2013).
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pentru următoarea şedinţă coincidea cu sărbătoarea religioasă ebraică. Judecătorul
de instrucţie italian a respins demersurile reclamantului în acest sens, procedura
judiciară la plângerea reclamantului împotriva judecătorului de instrucţie vizat fiind
încetată de către organul ierarhic superior. În analiza pretinsei încălcări a dreptului
reclamantului la libertatea de religie, magistraţii europeni au notat că refuzul
de a amâna şedinţa de judecată pentru o altă dată decât cea preconizată nu a avut
repercusiuni asupra dreptului reclamantului de a-şi practica cultul în mod neîngrădit,
dânsul neprezentând probe care să certifice că presiunea autorităţilor naţionale l-a
determinat să-şi schimbe credinţele sau l-a împiedicat să le manifeste după propria
dorinţă. Admiţând faptul existenţei ingerinţei în dreptul reclamantului garantat pe
terenul Convenţiei EDO, magistraţii au conchis că autorităţile naţionale au găsit
echilibrul just de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit de
protecţie a drepturilor altora prin prisma asigurării unei bune administrări ai justiţiei,
art. 9 nefiind încălcat.
În acest context, este marcant faptul că hotărârea privind lipsa încălcării a
fost adoptată cu votul a patru la trei, magistraţii minoritari considerând că ingerinţa
operată în libertatea religioasă a reclamantului a fost disproporţională la caz,
autorităţile naţionale neprezentând dovezi că eventuala amânare a şedinţei de judecată
ar condiţiona împiedicarea funcţionării corespunzătoare a maşinăriei justiţiei sau că
cauza a fost una de urgenţă sporită, inconvenienţele care urmau a fi suportate de pe
urma amânării şedinţei judiciare constituind un preţ minim de plătit pentru asigurarea
respectului libertăţii de religie într-o societate multiculturală.
În speţa de referinţă privind dreptul individului de a refuza satisfacerea
serviciului militar obligatoriu din motive de conştiinţă – Bayatyan c. Armeniei19,
Marea Cameră a CEDO a evoluat necesitatea şi proporţionalitatea ingerinţei
autorităţilor naţionale prin instituirea procedurilor penale împotriva supusului militar,
care a refuzat satisfacerea serviciului pe motiv că este adeptul grupării religioase
Martorii lui Jehova. De la bun început, Curtea a statuat că refuzul reclamantului de
a satisface serviciul militar a prezentat o manifestare a convingerilor sale religioase,
condamnarea reclamantului pentru eschivarea de la serviciul militar în termen
constituind ingerinţă în dreptul său garantat pe terenul art. 9 § 1.
În analiza dacă ingerinţa a satisfăcut exigenţa de proporţionalitate, CEDO
a reiterat un şir de principii cu caracter general aplicabile cu privire la libertatea
de religie, şi anume: caracterul fundamental al libertăţii de religie într-o societate
democratică,vitalitatea libertăţii religiei cu privire la credincioşi, dar de asemenea
cu privire la atei, agnostici, sceptici şi indiferenţi, fundamentarea pluralismului
religios, includerea în conţinutul libertăţii de religie a dreptului de a avea sau nu
anumite convingeri religioase şi de a practica sau nu o anumită religie, caracterul
individual şi colectiv al libertăţii de religie, care include şi libertatea de a manifesta
Speţa Bayatyan c. Armeniei, hotărârea din 07 iulie 2011, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105611 (vizitat la 20.09.2013).
19
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convingerile prin cult, învăţământ, practici şi respectare, rolul neutru şi imparţial
al statutului, recunoaşterea statutului unei certe marje de apreciere însoţite de o
supraveghere europeană. Racordând principiile enunţate circumstanţelor de fapt ale
speţei, magistraţii europeni au conchis că autorităţile guvernului respondent şi-au
depăşit marja de apreciere recunoscută, în afara unei nevoi sociale imperioase şi,
fără a invoca motive relevante şi suficiente, au condamnat penal reclamantul pentru
refuzul său de a satisface serviciul militar, în pofida propunerilor exprese ale dânsului
de a satisface în schimb serviciul alternativ.
Astfel, în analiza proporţionalităţii imixtiunilor în drepturile individului
garantate pe terenul art. 9 din Convenţia EDO, magistraţii naţionali sunt ţinuţi
în limitele fluctuante ale marjei de apreciere recunoscute să prezinte motive
convingătoare şi suficiente, astfel încât restricţionarea dreptului subiectiv să fie
conformă standardelor inserate în Convenţie şi răspunzând unei nevoi sociale
imperioase, să nu aducă atingere înseşi esenţei libertăţii religioase.
Or, în determinarea faptului dacă justul echilibru între interesele concurente
implicate a fost găsit de către magistraţii naţionali, organele de la Strasbourg ţin
cont de mai mulţi factori, precum consecinţele generale ale restricţionării exerciţiului
libertăţii, atingerea a înseşi esenţei dreptului sau libertăţii protejate şi sfera specifică
în care libertatea respectivă îşi găseşte transpunere practică.20
Ca studiu special de caz pe marginea aplicabilităţii principiului proporţionalităţii
pe terenul libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie, evidenţiem speţele în care
statele respondente invocă argumentul tradiţiei istorice în justificarea restricţionării
dreptului de a-şi manifesta cultul practicat, precum Bayrak c. Franţei21, în care
reclamanta a pretins încălcarea art. 9 prin interzicerea de a purta vălul islamic în
instituţiile de învăţământ public. Curtea a notat că sancţiunea impusă reclamantei
de a părăsi şcoala a fost proporţională scopului urmărit, dânsa beneficiind de dreptul
de a-şi continua studiile prin corespondenţă. Astfel, respectarea tradiţiei istorice a
unui stat se încadrează în limitele marjei de apreciere la care acesta este autorizat în
sensul Convenţiei şi poate servi ca o justificare convingătoare şi legitimă în vederea
restricţionării dreptului subiectiv la libertatea de religie şi dreptului de a-şi manifesta
religia în mod public. 22
Protecţia proprietăţii (art. 1 Protocol 1 la Convenţia EDO)
Textul art. 1 Protocol 1 la Convenţia EDO stabileşte: „Orice persoană fizică
sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de
lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente
Ellis E. ş.a., The principle of proportionality in the Laws of Europe. Oxford: Hart Publishing, 1999, p. 24..
Speţa Bayrak c. Franţei, decizia de admisibilitate din 30 iunie 2009, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-93698 (vizitat la 20.09.2013).
22
Poalelungi M. ş.a., Manualul judecătorului pentru cauze civile. Chişinău: Tipografia Centrală, 2013, p. 984.
20
21
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nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare
reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura
plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor”.
Dreptul la respectarea bunurilor, sau, mai general, dreptul la proprietate, se
prezintă ca unul dintre pilonii societăţii occidentale, chiar dacă nu mai are astăzi
acel caracter „inviolabil şi sacru” atribuit altădată de revoluţionarii francezi. Fără
îndoială, explicaţia rezidă în faptul că dreptul de proprietate se situează la graniţa,
întotdeauna greu de stabilit, dintre drepturile civile şi cele economice. 23
Dat fiind faptul că aplicarea principiului proporţionalităţii în speţele care
vizează respectarea proprietăţii va fi analizată pe larg într-un alt text cu referire la
hotărârile pronunţate de CEDO în cauzele contra Moldovei, în prezenta analiză vom
încerca să prezentăm unele aspecte generice legate de marja de apreciere a statului
privind ingerinţele autorităţilor publice, referindu-ne la unele cauze mai specifice
deferite magistraţilor europeni spre soluţionare.
De la bun început urmează să subliniem faptul că nu orice amestec în dreptul
unei persoane la respectul bunurilor ei constituie o ingerinţă în înţelesul art. 1 Protocol
la Convenţia EDO, principiile de bază pentru aprecierea caracterului rezonabil al
ingerinţei contrare standardelor înserate în Convenţie fiind:
- Deşi marja de apreciere de care se bucură legislativul naţional este, conform
art. 1 una largă, măsura impusă trebuie să urmărească un scop legitim, adică să nu fie
lipsită în mod vădit de temeiuri rezonabile;
- Atunci când măsura urmăreşte un scop legitim, trebuie să existe o legătură
rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele antrenate şi scopul urmărit;
- Trebuie să fie stabilit un echilibru echitabil între imperativele interesului
general al colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului; acest
echilibru nu va fi atins dacă măsura rezultă dintr-o povară individuală sau excesivă
a unei persoane. 24
În speţa recentă Lavrechov c. Cehiei25, magistraţii europeni au analizat
proporţionalitatea ingerinţei autorităţilor statului respondent în dreptul reclamantului
– resortisant rus împotriva căruia în Cehia a fost pornită urmărirea penală, fiind bănuit
de săvârşirea fraudelor economice, eliberat condiţionat din arest preventiv cu plata
unei cauţiuni în mărime de 400.000 Euro – prin retragerea opţiunii de a-i fi rambursată
suma cauţiunii depuse în urma constatării nevinovăţiei sale în baza sentinţei instanţei
de judecată. Analizând rezonabilitatea refuzului autorităţilor cehe de a-i rambursa
reclamantului suma considerabilă a cauţiunii depuse, CEDO a scos în evidenţă faptul
că, în urma eliberării condiţionate din arestul preventiv, reclamantul a plecat în Rusia
Charrier J.-L. Chiriac A., Codul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Chişinău: Balacron, 2008, p. 474475.
24
Clements L. Mole N. Simmons A., Drepturile europene ale omului: înaintarea unei cauze pe baza Convenţiei.
Chişinău: Cartier, 2005, p. 343-344.
25
Speţa Lavrechov c. Cehiei, hotărârea din 20 iunie 2013, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-120969 (vizitat la 20.09.2013).
23
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(anul 2002), neprezentându-se în faţa instanţelor de judecată cehe, care abia în 2007
au adoptat sentinţa prin care s-a constatat nevinovăţia inculpatului in absentia.
Suplimentar, Curtea a subliniat că faptul achitării ulterioare a reclamantului nu
poate fi echivalată cu caracterul ilegal al urmării penale desfăşurate, astfel începutul
procedurilor penale nu are influenţă direct asupra sechestrării cauţiunii, chestiunea
juridică referindu-se la faptul dacă sechestrarea sumei a fost operată proporţional la
cazul încălcării de către reclamant a condiţiilor de aplicabilitate ale cauţiunii. Astfel,
în situaţia când reclamantul a refuzat să se prezinte în faţa instanţelor naţionale
cehe în cadrul procedurilor de judecată pendinte, refugiindu-se pe teritoriul Rusiei,
încălcând obligaţiunile puse pe seama persoanei eliberate condiţionat din custodie
preventivă, sechestrarea sumei plătite cu titlu de cauţiune constituie un temei relevant
şi suficient, racordat standardelor promovate pe terenul Convenţiei. Într-un final,
CEDO a conchis că imixtiunea autorităţilor naţionale a asigurat un echilibru just
între cerinţele interesului general al comunităţii rezidat în plata sumelor legate de
administrarea corectă a justiţiei şi interesul special al reclamantului de recăpătare a
bunurilor sale plasate sub cauţiune.
Într-o altă speţă recentă Fabris c. Franţei26, Marea Cameră a Curţii a evaluat
dacă ingerinţa autorităţilor naţionale de a-i oferi reclamantului născut în afara
căsătoriei doar 1/2 din averea care era să-i revină de pe urma mamei sale copilului
născut într-o căsătorie legitimă, fratele şi sora reclamantului născuţi de la soţul mamei
recepţionând astfel în moştenire cote-părţi mai mari din patrimoniul mamei separat
de la cel al tatălui în urma divorţului. În definitivarea raţionamentului la cazul speţei,
CEDO s-a pronunţat asupra pretinsei încălcări a art. 1 Protocol 1 în coroborare cu
art. 14 din Convenţia EDO (interzicerea discriminării). Curtea a stabilit că invocata
protecţie a drepturilor copiilor legitimi care au recepţionat în moştenire averea ca
urmare a acordului încheiat de părinţi la divorţ, nu constituie temei suficient pentru a
contrabalansa dreptul reclamantului născut de la un alt bărbat în perioada când mama
era căsătorită, la averea moştenită de pe urma mamei. În fine, magistraţii europeni
în unanimitate au conchis asupra lipsei raportului rezonabil de proporţionalitate între
mijloacele antrenate de autorităţi şi scopul urmărit, neexistând motive relevante şi
suficiente care ar genera diferenţa de tratament aplicată reclamantului în obţinerea
bunurilor în ordine de succesiune, cu încălcarea art. 1 Protocol 1 şi art. 14 din
Convenţie.
Speţa enunţată denotă faptul că controlul exercitat de organele de la Strasbourg
nu este unul formal, el are în vedere analiza aplicării condiţiilor specifice în care poate
exista o privare de proprietate racordat la situaţia concretă, asta deoarece protecţia
pe care o conferă drepturilor ce intră în domeniul de aplicare al Convenţiei europene
trebuie să fie concretă şi efectivă, nu abstractă şi iluzorie. 27
Speţa Fabris c. Franţei, hotărârea din 07 februarie 2013, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-116716 (vizitat la 20.09.2013).
27
Bîrsan C., Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureşti: C.H. Beck, 2010, p.
1737.
26
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În speţa recentă Gorfunkel c. Rusiei28, CEDO a analizat necesitatea şi
proporţionalitatea ingerinţei autorităţilor naţionale pe terenul art. 1 Protocol 1 prin
casarea neregulamentară a unei hotărâri judecătoreşti definitive. Magistraţii
europeni au conchis că casarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive prin care
reclamantului i-a fost dat câştig de cauză într-o pricină civilă cu Fondul de stat al
pensiilor prin admiterea cererii de revizuire a părţii adverse, a încălcat în mod cert
principiul securităţii raporturilor juridice contrar standardelor inserate în textul art.
6 § 1, în consecinţă condiţionând privarea reclamantului de proprietatea anterior
adjudecată, imixtiunea respectivă a instanţelor judecătoreşti naţionale nesatisfăcând
careva cerinţe relevante şi convingătoare şi nerăspunzând unei nevoi sociale
imperioase.
În această cauză, de principiu, sunt interesante faptele, deşi CEDO a constatat
încălcarea art. 1 Protocol 1 ca consecinţă a stabilirii încălcării procedurale şi
nerespectării regulii fundamentale a securităţii raporturilor juridice şi autorităţii
lucrului judecat, ar fi inedită soluţia Curţii dacă ea s-ar fi referit la fondul speţei. Astfel,
reclamantul-evreu, cetăţean al Israelului, născut în 1928, originar din URSS, care a
imigrat în 1990, a pretins în faţa instanţelor ruseşti interne încălcarea dreptului său la
pensie, din data plecării cu traiul spre patria istorică, dânsul, dar şi soţia sa, eşuând
să mai beneficieze de pensiile de vârstă stabilite şi achitate în mod corespunzător
anterior imigrării. Iniţial, instanţele naţionale i-au dat reclamantului câştig de cauză,
ulterior în urma admiterii cererii de revizuire, acţiunea a fost respinsă din motiv că
solicitantul-pensionar nu este cetăţean şi nu domiciliază pe teritoriul Rusiei, precum
şi nu a beneficiat niciodată de pensie achitată de către statul rus, anterior imigrării
fiindu-i plătită pensia de către URSS.
În acest context menţionăm că, în pofida faptului admiterii plângerii
reclamantului din motive de procedură, ar fi relevant raţionamentul juridic al
magistraţilor europeni dacă în speţă ar fi fost puse şi chestiuni referitoare la fond,
analiza proporţionalităţii imixtiunii în dreptul reclamantului la respectarea bunurilor
sale urmând a fi de principiu diferită de cele dezvoltate în mod habitual.
Într-un final, menţionăm că necesitatea asigurării unui just echilibru
între exigenţele intereselor generale ale comunităţii şi imperativele de apărare a
drepturilor fundamentale ale individului se reflectă de-a lungul a însăşi structurii
art. 1 din Protocolul nr. 1 şi se concretizează în necesitatea existenţei unui raport
rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. De aceea,
în cadrul normei generale enunţate, verificarea unui asemenea echilibru impune un
examen global al diferitelor interese în cauză, ceea ce necesită analiza nu numai a
condiţiilor de acordare a unor despăgubiri în situaţia litigioasă ce apare ca o privare
de proprietate, ci şi a comportamentului părţilor în litigiu, cu includerea activităţii
organelor competente ale statului. 29
Speţa Gorfunkel c. Rusiei, hotărârea din 19 septembrie 2013, publicată pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-126359 (vizitat la 20.09.2013).
29
Bîrsan C. Convenţia europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureşti: C.H. Beck, 2010, p.
28
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Concluzii
Investigaţia teoretico-practică a aplicării principiului proporţionalităţii pentru
justificarea ingerinţelor drepturilor calificate a permis următoarele concluzii:
1) Pe marginea speţelor care vizează dreptul la libertatea de gândire, de
conştiinţă şi de religie, principiul proporţionalităţii vine să asiste în definitivarea
soluţiei finale în speţele în care se pretinde încălcarea dreptului de a-şi manifesta
cultul religios, existând mai multe cauze în care mijloacele utilizate de autorităţile
naţionale au fost găsite suficiente şi proporţionale scopului urmărit, restricţionarea
dreptului prevăzut de art. 9 nefiind considerată contrară spiritului Convenţiei EDO.
2) Dacă ne referim la analiza principiului proporţionalităţii prin prisma
altor drepturi şi libertăţi decât cele calificate, nominalizăm că drepturile de natură
procedurală invocă alteori chestiuni aferente justului echilibru între interesele implicate
la caz, iar dreptul la respectarea bunurilor scoate întotdeauna în evidenţă conflictul
existent între interesele individului de protecţie a proprietăţii sale şi interesele statului
de a-şi implementa politicile şi strategiile inclusiv prin restricţionarea dreptului la
proprietate al unor subiecţi concreţi. În acest sens, pretenţiile formulate în temeiul
art. 1 Protocol 1 de cele mai dese ori se consideră, de către magistraţii europeni, a fi
fundamentate, autorităţile statale eşuând să asigure raportul de proporţionalitate între
interesele concurente.
3) Principiul proporţionalităţii vine să asigure respectarea în fapt a drepturilor
şi libertăţilor convenţional garantate, astfel încât nu doar să fie atins în mod cel mai
raţional echilibrul între interesele concurente, dar şi să fie realizat scopul protecţiei
prin operarea clauzelor derogatorii.
4) Justificarea ingerinţelor în drepturile şi libertăţile garantate de Convenţia
EDO de cele mai dese ori implică o analiză atentă a modalităţii de aplicare a regulii
proporţionalităţii la nivel intern, autorităţile naţionale fiind ţinute să demonstreze în
faţa organelor de supraveghere de la Strasbourg faptul că restricţionarea unui drept
sau a unei libertăţi concrete într-adevăr a fost absolut necesară la cazul speţei şi a
asigurat un echilibru just între mijloacele utilizate şi scopul propus spre realizare,
neaducând atingere însăşi substanţei dreptului restricţionat.

1738.

132 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

UNIVERS JURIDIC

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND
REGLEMENTAREA TENTATIVEI
ÎN NOUL COD PENAL ROMÂN
SOME CONSIDERATIONS IN THE NEW
REGULATORY ATTEMPT ROMANIAN
PENAL CODE
Conf. univ. dr. Ioan MOLNAR1
Rezumat
Studiul prezintă reglementarea tentativei în Noul Cod Penal român şi
evidenţiază elementele de continuitate sau discontinuitate în raport cu aceiaşi
reglementare prevăzută în Codul penal precedent
Cuvinte cheie: infracțiune, tentativă, pedeapsă, desistare, împiedicarea
producerii rezultatului
Résumé
L’étude présente la réglementation de la tentative dans le Nouveau
Cod Pénale roumain et souligne les éléments de continuité ou discontinuité
en rapport avec la même règlementation qui existait dans le Cod Pénale
précèdent.
Mots-clefs: infraction, tentative, punition, désistassions, empêcher produire
le résultat
1. Preliminarii. Necesitatea reglementării tentativei în legislaţia penală se
fundamentează, în principal, pe două considerente:
Primul considerent priveşte răspunsul la întrebarea dacă responsabilitatea celui
care comite o infracţiune trebuie angajată numai dacă infracţiunea a fost săvârşită
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, e-mail: i.molnar2007@
yahoo.com
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integral (infracţiune consumată) sau şi în cazurile în care infracţiunea s-a realizat
parţial, adică a rămas în forma tentativei.
Al doilea considerent care impune reglementarea tentativei se referă la
necesitatea instituirii unui cadru legal care să facă posibilă pedepsirea tentativei,
deoarece normele penale speciale (norme de incriminare şi sancţionare) descriu
faptele considerate infracţiuni în formă consumată, iar pedepsele prevăzute în aceste
norme au în vedere tot această ipoteză.
Dreptul penal contemporan promovează teza reprimării selective a infracţiunii
săvârşite sub forma tentativei din motive care ţin de eficienţa represiunii penale, ca
instrument de apărare a celor mai importante valori sociale.
În raport cu această opţiune, reglementarea condiţiilor de existenţă a tentativei
la o infracţiune şi a pedepselor aplicabile celui care a săvârşit-o este impusă de
exigenţele principiului fundamental referitor la legalitatea incriminării şi legalitatea
pedepsei.
2. Locul şi modul de reglementare a tentativei în sistemul Noului Cod
Penal. Noul Cod Penal, ca de altfel şi codurile precedente, reglementează condiţiile
de existenţă ale tentativei ca şi regimul de sancţionare a acesteia în titlul referitor
la infracţiune ca instituţie fundamentală a dreptului penal. Opţiunea este principial
corectă, având în vedere că tentativa este, înainte de toate, o formă atipică a infracţiunii
care, prin natura sa, evidenţiază o gravitate mai mică în raport cu fapta penală
consumată de care este intrinsec legată, motiv pentru care necesită un tratament
sancţionator mai blând conform principiului proporţionalităţii care guvernează
materia dreptului penal şi implicit represiunea penală.
Ca şi Codul penal anterior, Noul Cod reglementează problematica tentativei
în trei articole. În primul articol (32), sunt fixate condiţiile tentativei şi modalităţile
acesteia. În articolul următor (33), sunt stabilite regulile de pedepsire a tentativei,
iar în articolul următor (34), sunt reglementate desistarea şi împiedicarea producerii
rezultatului considerate şi de Noul Cod penal cauze de nepedepsire a tentativei.
Spre deosebire de Codul penal anterior, Noul Cod prevede dispoziţiile
referitoare la tentativă nu imediat după cele privitoare la noţiunea de infracţiune,
ci după dispoziţiile prin care sunt fixate cauzele care exclud infracţiunea (cauze
justificative sau cauze de neimputabilitate).
Considerăm această opțiune deplin justificată deoarece tentativa, fiind o formă
a infracţiunii, o formă atipică a acesteia, nu poate conceptual exista decât în raport
cu o faptă care îndeplineşte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii aşa cum acestea sunt
prevăzute în art. 15 din Noul Cod penal, iar în raport cu această faptă nu este incidentă
niciuna din cauzele justificative ori de neimputabilitate.
3. Noţiunea, condiţiile şi modalităţile tentativei. Sub acest aspect între
Codul actual şi cel anterior nu există deosebiri esenţiale. Este de evidenţiat, totuşi,
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că, spre deosebire de Codul penal anterior, în Noul Cod tentativa est definită ca fiind
punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, executare care a fost însă
întreruptă sau nu şi-a produs efectul. Înlocuirea expresiei hotărârii folosite de Codul
penal vechi cu expresia intenţiei este menită, aşa cum s-a subliniat în doctrină, să
pună capăt în mod explicit unei controverse care a existat sub imperiul vechiului
Cod penal2. Plecând de la faptul că acest cod definea tentativa ca fiind punerea în
executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea, unii autori au susţinut că tentativa n-ar
fi posibilă decât în cazul infracţiunii care se săvârşeşte cu intenţie directă, neputând
fi vorba de hotărâre în sensul propriu al termenului în cazul infracţiunii săvârşite cu
intenţie indirectă, ipoteză în care autorul nu urmăreşte producerea rezultatului, ci
doar acceptă posibilitatea producerii lui.
Cu privire la condiţiile de existență a tentativei, acestea sunt ca şi în raport cu
reglementarea anterioară (cu precizările făcute în aliniatul precedent) următoarele:
intenţia de a săvârşi infracţiunea, începerea executării şi neproducerea efectului
(urmării). Cu privire la sensul începutului de executare, doctrina, ca şi jurisprudența,
consideră că există un început de executare în toate cazurile în care autorul începe
realizarea acţiunii ce reprezintă elementul material al laturii obiective a infracţiunii
(criteriul formal). Prin extensie, se apreciază că există un început de executare, deci
tentativă, şi în cazurile în care autorul nu a început efectiv realizarea acestei acţiuni,
dar, prin actul său, se apropie de acest moment (criteriul obiectiv). Există potrivit
acestui criteriu tentativă la infracţiunea de furt chiar dacă nu a început acţiunea de
luare în condiţiile prevăzute de art. 228 C. Pen. în situaţia în care autorul a introdus
mâna în buzunarul victimei pentru a-i sustrage un bun sau a pus în paharul din care
urma să consume victima otrava cu intenţia de a-i pricinui moartea.
În doctrina penală românească s-a exprimat şi opinia că tentativa ar putea fi
reţinută în mod excepţional şi în ipoteza unei fapte putative (în baza unui criteriu
subiectiv)3.
Cu privire la delimitarea tentativei de actele preparatorii care, de principiu,
nu sunt incriminate şi sancţionate penal, tendinţa manifestată în doctrina şi legislaţia
contemporană este aceea de a defini tentativa prin referire la definirea începutului de
executare în principal pe criterii obiective 4.
În privinţa modalităţilor sub care legal se poate înfăţişa tentativa, Noul Cod
distinge explicit doar între tentativa întreruptă când actul de executare nu este dus
până la capăt şi tentativa perfectă caracterizată prin executarea integrală a elementului
material, executare care nu este urmată totuşi de producerea efectului (urmării).
S-a renunţat altfel spus la dispoziţia prevăzută de art. 20 alin. (2) din Codul Penal
C. Bulai în lucrarea colectivă: Explicaţii preliminare ale Noului Cod penal, Vol . I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 289; I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal, Partea Generală şi Codul penal – Partea Generală în
vigoare, Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 42-43;
3
În acest sens A. Filipaş, Despre convertirea faptului putativ în tentativă în materia infracţiunilor de omor, R.D.P.
nr. 2/1994, p. 54;
4
J. Pradel, Droit Pénal Comparé, Dalloz, 1995, p. 247.
2
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anterior, dispoziţie care prevedea că există tentativă şi în cazul în care consumarea
infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor
folosite, ori datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârşit actele de executare
obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se află. Această modalitate a
tentativei, cunoscută sub denumirea de tentativă relativ imposibilă a fost preluată din
art. 99 al Codului penal Carol al II-lea. Reglementarea acestei modalităţi a tentativei
în Codul penal din 1936 era justificată deoarece tratamentul sancţionator aplicabil în
această ipoteză era mai blând comparativ cu cel instituit pentru tentativa întreruptă
sau perfectă5.
Având în vedere că tratamentul sancţionator al tentativei în viziunea Codului
penal din 1968 ca şi a celui nou adoptat prin Legea nr. 286/2009 nu este diferenţiat în
funcţie de modalitatea sub care se prezintă tentativa, menţinerea dispoziţiei privitoare
la aşa zisa tentativă relativ imposibilă apare ca inutilă6.
Ca şi în codul anterior, este menținută dispoziția potrivit căreia nu există
tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracţiunii este consecinţa
modului cum a fost concepută executarea (tentativa absolut imposibilă).
4. Pedepsirea tentativei. În art. 33 alin. (1) din Noul Cod penal, se prevede
că tentativa se pedepseşte numai când legea prevede în mod expres aceasta. Aceeaşi
prevedere o regăseam în Codul penal anterior în art. 21 alin. (1). Această prevedere
este într-o anume viziune o condiţie de existenţă a tentativei şi mai puţin o chestiune
privitoare la pedepsirea tentativei. Această observaţie se sprijină pe argumentul
că tentativa ca formă atipică a infracţiunii consumate există în sensul propriu al
termenului doar în măsura în care printr-un text expres prevăzut în partea specială
a Codului penal sau în alte legi cu dispoziţiuni penale se prevede că tentativa la o
anumită infracţiune sau la anumite infracţiuni se pedepseşte. Un asemenea text este,
de altfel, apreciat în doctrină ca fiind expresia opţiunii legiuitorului de a incrimina
tentativa. Aşa se şi explică de altfel folosirea în mod aproape uzual în doctrină a
sintagmei incriminarea şi sancţionarea tentativei.
Regimul legal de sancţionare a tentativei este consacrat în principal în art.
33 alin. (2) Cod penal, în care se prevede că tentativa se sancţionează cu pedeapsa
prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată ale cărei limite se reduc la jumătate.
Când pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, iar
instanţa s-ar orienta spre această pedeapsă, tentativa se sancţionează cu pedeapsa
închisorii de la 10 la 20 de ani.
Principial, Noul Cod penal, ca şi cel precedent, promovează sistemul
diversificării pedepselor în cazul tentativei, în sensul atenuării, adică a reducerii
pedepsei. În raport cu tentativa la infracţiunile pentru care legea prevede o pedeapsă
determinată cu amenda sau închisoarea, limitele pedepsei, în cazul tentativei, se
5
6

V. Dongoroz, Tratat de Drept Penal, Bucureşti, 1939, p. 293;
C. Bulai, op. cit., p. 290.
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reduc, potrivit legii, la jumătate. Dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea
consumată este detenţiunea pe viaţă, tentativa la această infracţiune urmează a fi
pedepsită cu închisoarea între 10 şi 20 de ani şi nu cu închisoare cuprinsă între 10 şi
25 de ani cum prevedea Codul penal anterior.
De asemenea, Noul Cod penal nu mai cuprinde prevederea potrivit căreia
în cazul reducerii pedepsei cu închisoarea cu ½ în cazul pedepsei cu închisoarea
prevăzută pentru infracţiunea consumată, pedeapsa aplicată pentru tentativă nu poate
să coboare sub minimul general al pedepsei închisorii, deoarece această prevedere
nu apare ca necesară.
Deşi principial Codul penal român, ca de altfel majoritatea codurilor penale
contemporane, instituie pentru tentativă un regim sancţionator legal atenuat, de la
această regulă, printr-un artificiu de tehnică legislativă, se poate deroga. Această
derogare îmbracă forma asimilării tentativei infracţiunii consumate. Exemplu de
asemenea cazuri prevăzute atât de Codul penal anterior, cât şi de cel actual sunt:
infracţiunea de atentat care pune în pericol siguranţa statului, de atentat contra unei
colectivităţi, luare de mită, dare de mită şi altele. În cazul acestor infracţiuni, prin
voinţa legiuitorului exprimată explicit în conținutul normelor de incriminare, un act
de conduită care în fapt reprezintă doar un început de executare este juridic asimilat
faptului consumat în sensul propriu al termenului. Aceste infracţiuni sunt cunoscute
în limbajul juridico-penal sub denumirea de infracţiuni de consumare anticipată.
Sub aspectul sancţiunilor aplicabile, limitele pedepselor aplicabile vor fi cele
prevăzute pentru fapta consumată chiar dacă în concret această faptă a rămas în
stadiul de tentativă.
În afara prevederilor cuprinse în art. 33 alin. (2) Cod penal referitoare la
modul în care se aplică pedeapsa pentru o infracţiune rămasă în forma tentativei, în
Codul penal sunt prevăzute şi alte dispoziţii de care trebuie să se ţină seama în cazul
aplicării unei pedepse sau a unei alte sancţiuni penale. În acest sens, spre exemplu,
art. 79 alin. (1) Cod penal prevede că, dacă sunt incidente două sau mai multe cauze
de reducere a pedepsei, se aplică mai întâi dispoziţiile referitoare la tentativă, apoi
cele privind circumstanţele atenuante şi la urmă cele care privesc cazurile speciale
de reducere a pedepsei. De asemenea, art. 128 Cod penal prevede că atunci când sunt
incidente cauze de atenuare, deci şi în ipoteza în care fapta rămasă în forma tentativei,
acest fapt va fi avut în vedere la alegerea măsurii educative ce urmează a fi aplicată
infractorului minor precum şi la proporţionalizarea acesteia în limitele prevăzute
de lege. De asemenea, mecanismul de aplicare a pedepsei principale cu amenda în
cazul persoanei juridice este similar cu cel prevăzut pentru persoana fizică. Pe cale
de consecinţă, dacă infracţiunea care se reţine în sarcina persoanei juridice a rămas
în forma tentativei, limitele pedepsei cu amenda, ca singura pedeapsă principală
aplicabilă în acest caz, vor fi reduse de principiu la jumătate.
Din reglementările Noului Cod penal ca şi a Codului penal anterior, rezultă
explicit sau implicit că tentativa este o cauză de atenuare a răspunderii penale.
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Consecinţele care decurg din această constatare depăşesc uneori problematica
alegerii şi a proporţionalizării pedepsei pentru cel care a săvârşit o infracţiune în
această formă (a tentativei).
În acest sens, spre exemplu, termenele prescripţiei răspunderii penale se
stabilesc în raport cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită
şi care ar urma sa intre sub incidenţa prescripţiei. Codul de procedură penală, de
asemenea reglementează anumite măsuri preventive, cum ar fi: arestarea preventivă,
sub condiţia ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită de cel care
ar putea fi arestat preventiv să fie închisoarea de 5 ani ori mai mare în cazul altor
infracţiuni decât cele expres şi limitativ prevăzute în art. 223 alin. (3) C. proc. pen.
Din perspectiva funcţionării instituţiilor menţionate este deosebit de important
să descifrăm semnificaţia expresiei pedeapsă prevăzută de legea penală. Sub imperiul
Codului penal anterior, în raport cu sensul expresiei, fapta prevăzută de legea penală,
în cazul tentativei, opiniile exprimate în literatura juridică de specialitate au fost
diferite.
După unii autori, în cazul infracţiunii rămase în forma tentativei, prin
pedeapsă prevăzută de legea penală, trebuie să înţelegem pedeapsa prevăzută pentru
infracţiunea consumată, redusă sau, după caz, înlocuită potrivit dispoziţiilor prevăzute
de art. 21 alin. (2) din Codul penal anterior7. Dimpotrivă, în opinia altor autori, prin
pedeapsă prevăzută de legea penală trebuie să înţelegem pedeapsa prevăzută pentru
infracţiunea consumată şi în limitele prevăzute pentru această formă a infracţiunii,
chiar dacă în concret fapta săvârşită a rămas în forma tentativei8.
Noul Cod penal pune capăt acestei dispute prin interpretarea legală a expresiei
pedeapsă prevăzută de lege. În acest sens, în art. 187 se stabileşte că, prin pedeapsa
prevăzută de lege, se înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează
fapta săvârşită în formă consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere
sau de majorare a pedepsei.
Prevederile cuprinse în Codul penal care se referă explicit la stabilirea pedepsei
pentru infracţiunile rămase în forma tentativei vizează îndeobşte pedepsele principale
aplicabile persoanei fizice sau persoanei juridice, precum şi măsurile educative ca
unice sancţiuni aplicabile minorilor infractori. Cu toate acestea, împrejurarea că
infracţiunea săvârşită a rămas în forma tentativei va fi fără îndoială avută în vedere
şi în procesul de individualizare judiciară a pedepsei şi a modului de executare a
acesteia, precum şi în opţiunea instanţei de a opta pentru renunţarea la pedeapsă ori la
amânarea aplicării pedepsei. În egală măsură, împrejurarea în discuţie poate fi avută
în vedere în stabilirea duratei unei pedepse complementare cu durată limitată în timp.
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului. Acestea rămân şi în
Noul Cod penal cauze de nepedepsire a tentativei după modelul codurilor penale
În acest sens, V. Paşca în lucrarea colectivă, Codul penal comentat, Vol. I Partea Generală, Ed. Hamangiu, 2007,
p. 633;
8
C. Bulai, Manual de Drept penal, Partea generală, Ed. All, 1997, p. 334;
7
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româneşti mai vechi, dar şi după modelul unor coduri penale străine9.
Aceste reglementări nu apar ca necesare în raport cu felul în care tentativa
este legal definită. În acest sens, spre exemplu, în Codul penal francez, art. 121 – 5
tentativa este definită ca un început de executare a infracţiunii, executarea care a
fost întreruptă sau nu a produs efecte datorită unor circumstanţe independente de
voinţa autorului. Fiind astfel definită tentativa, în viziunea codului francez tentativa
nu poate exista decât în situaţia în care neproducerea urmării se datorează unor cauze
care nu ţin de voinţa autorului.
În ipoteza în care urmarea infracţiunii nu survine datorită desistării sau
împiedicării voluntare a producerii rezultatului în raport cu legislaţia franceză
nu există tentativă şi ca atare nici temei care să justifice aplicarea unei pedepse
făptuitorului.
Ca şi codul anterior, noul cod prevede că în cazul în care faptele săvârşite până
în momentul desistării sau cel al împiedicării producerii rezultatului constituie o altă
infracţiune se aplică pedeapsa pentru această infracţiune (art. 34 alin. 2).
Cu privire la împiedicarea producerii rezultatului, noul cod prevede că
autorul tentativei va beneficia de impunitate nu doar în situaţia în care împiedicarea
rezultatului este realizată de el însuşi, ci şi în cazul în care el încunoştinţează
autorităţile despre săvârşirea tentativei astfel încât consumarea faptei să poată fi
împiedicată. Această prevedere nouă este în acord cu opinia dominantă exprimată în
doctrină anterior intrării în vigoare a Noului Cod penal, opinie prin care se susţinea
că autorul tentativei va beneficia de impunitate nu doar în ipoteza în care a împiedicat
singur producerea rezultatului, ci şi în ipoteza în care realizează acest lucru prin
concursul autorităţilor.
6. Concluzii. În prezentul studiu am încercat să surprindem modul în care
Noul Cod penal reglementează tentativa evidenţiind atât aspectele identice sau
asemănătoare între reglementarea actuală şi cea anterioară cât elementele de noutate
intervenite.
Putem afirma că reglementarea tentativei în Noul Cod penal se înscrie pe de-o
parte în tradiţiile dreptului penal român, iar pe de altă parte această reglementare este
în armonie cu legislaţia penală europeană.

În acest sens, menţionăm Codul penal spaniol care prevede desistarea şi împiedicarea voluntară a producerii rezultatului şi efectele acestora în art. 16; Codul penal italian reglementează, de asemenea, desistarea şi împiedicarea
voluntară a producerii rezultatului în art. 56.
9
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CAPACITATEA DE A MOȘTENI –
CONDIȚIE GENERALĂ A DREPTULUI
LA MOȘTENIRE
CAPACITY INHERITED - OVERALL
CONDITION RIGHT TO INHERITANCE
Mrd. Alexandru PEICEA1
Rezumat
În materia dreptului la moștenire, capacitatea de a moșteni reprezintă
o condiție generală și pozitivă a dreptului la moștenire alături de vocație. În
afară de cele două condiții generale și pozitive întâlnim și o condiție negativă
a dreptului la moștenire și anume nedemnitatea sau nevrednicia succesorală.
În funcție de existenta lor la momentul deschiderii moștenirii, putem afirma că
există persoane care au sau nu au capacitate succesorală.
Cuvinte cheie: moștenire, capacitate succesorală, patrimoniu, persoană
decedată, moștenitor
Abstract
In matters of inheritance law, the ability to inherit is a positive general
condition and the right to inheritance along vocation. In addition to the two
general conditions and meet positive and negative condition of the right
to inheritance and succession namely disqualification or unworthiness.
Depending on their existence at the time the inheritance, we can say that there
are people who have or do not have capacity to inherit.
Keywords: inheritance, succession capacity, heritage, deceased, heir

N

u putem expune mai în detaliu problemele ridicate de capacitatea de a
moșteni fără a defini moștenirea așa cum este ea reglementată în Codul
Civil actual.
Astfel, conform articolului 953 din Codul Civil, ”moștenirea reprezintă
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transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe
persoane în ființă”.
În doctrina contemporană, au fost însă acceptate mai multe moduri de definire
a moștenirii. În sens larg, moștenirea este de fapt un mod de dobândire a dreptului
de proprietate. În sprijinul acestei teorii, vin prevederile articolului 557 C. Civ.
care statuează că “Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin
convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al
posesiei de bună credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune,
tradițiune precum și prin hotărâre judecătorească, și atunci când ea este translativă de
proprietate prin ea însăși. ”
În sens restrâns, prin moștenire înțelegem transmiterea unei universalități de
bunuri de la o persoană fizică decedată către una sau mai multe persoane care există
la momentul deschiderii moștenirii.
Cu privire la capacitatea de a moșteni, din definiția dată moștenirii de Codul
Civil desprindem mai multe idei. Astfel, putem susține faptul că prin moștenire se
transmite patrimoniul unei persoane către una sau mai multe persoane fizice sau
juridice care există la momentul morții lui de cuius1. Condiția capacității de a moșteni
trebuie îndeplinită atât în cazul moștenirii legale cât și în cazul celei testamentare.
Acest aspect reiese însăși din definiția moștenirii, persoana juridică nu poate fi
moștenită dar poate moșteni o persoană decedată printr-un legat.
Prin capacitate succesorală înțelegem aptitudinea unei persoane fizice sau
juridice de a avea drepturi și obligații pe care le presupune calitatea de moștenitor2.
Nu trebuie confundată astfel capacitatea de exercițiu și nici capacitatea de folosință
cu capacitatea succesorală, acestea fiind enunțate distinct de Codul Civil actual.
Condiția capacității de a moșteni presupune analizarea persoanelor care au
capacitate de a moșteni precum și a persoanelor care nu ai capacitate succesorală.
Persoane care au capacitate succesorală
a) Persoanele fizice în viață la data morții lui de cuius. Persoanele fizice
în viață au capacitate succesorală fără a fi diferențiate pe baza unor criterii legate de
rasă, sex, naționalitate, cetățenie, etnie, cultură, orientare sexuală, opinie, apartenență
politică, avere, origine socială sau religie3. Dovada existenței capacității succesorale
la data deschiderii moștenirii defunctului se face cu actele de stare civilă, iar în cazul
în care cel care l-a moștenit pe de cuius a decedat și el, cu certificatul de deces.
În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească de declarare a morții celui
ce îl moștenește pe defunct, dovada capacității succesorale de la data deschiderii
moștenirii lui de cuius se face chiar cu hotărârea pronunțată de instanță.
1
2
3

E-mail: alexandru.peicea@gmail.com
Articolul 957, alin.(1), Codul Civil Român
Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil – Succesiuni, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 27
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b) Persoanele concepute la data deschiderii moștenirii. Existența unei
persoane fizice începe în momentul nașterii sale și încetează în momentul morții
acesteia. Conform Codului Civil4, copilul nenăscut dar conceput se consideră că există
cu condiția de a se naște viu. Este de reținut faptul că nu este necesar ca acel copil să
fie viabil, singura condiție de îndeplinit în această situație fiind ca acesta să se nască
viu. Cel care are interesul de a dovedi că respectivul copil fusese conceput înainte
de deschiderea moștenirii lui de cuius poate dovedi acest aspect cu orice mijloc de
probă. Codul Civil stabilește o prezumție legală cu privire la perioada concepției5.
Astfel, conform prevederilor Codului Civil, timpul legal al concepțiunii reprezintă
intervalul de timp cuprins între a treia sută și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii
copilului6. Această prezumție are însă un caracter relativ, ea putând fi răsturnată prin
orice mijloace de probă științifice.
c) Persoanele dispărute. Conform reglementărilor Codului Civil, o persoană
dispărută este socotită ca fiind în viață până la momentul intervenției unei hotărâri
judecătorești declarative de moarte7. Din interpretarea acestui text de lege reiese
faptul că persoanele cu privire la care nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească
definitivă de declarare a morții au capacitate succesorală8. În cazul în care, prin orice
mijloc de probă, se dovedește faptul că o persoană dispărută a predecedat defunctului
pe care urmează să îl moștenească, acesteia i se va desființa retroactiv capacitatea
succesorală.
d) Persoanele juridice – pot veni la moștenirea unei persoane fizice decedate
numai în calitate de moștenitor testamentar, niciodată în calitate de moștenitor legal
întrucât numai persoanele fizice pot avea calitatea de moștenitor legal. Persoanele
juridice pot moșteni o persoană fizică decedată dacă există la data deschiderii
moștenirii. Persoanele juridice dobândesc capacitatea succesorală, conform Codului
Civil9, în momentul înregistrării lor, dacă sunt supuse înregistrării, sau de la data
actului de înființare ori de la data autorizării sau constituirii lor.
Capacitatea succesorală este dobândită în cazul fundațiilor testamentare în
momentul deschiderii moștenirii testatorului. Existența capacității de a moșteni în
cazul fundațiilor testamentare nu este condiționată de scopul pentru care au fost
făcute liberalitățile, condiția principală fiind îndeplinită chiar dacă liberalitățile nu
erau necesare pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod legal10.
Ca și în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice le este recunoscută o
capacitate de folosință anticipată. Astfel, persoanele juridice au capacitate de folosință
4
5
6
7
8
9
10

Dumitru Florescu, Drept Succesoral, Editura Universul juridic, București, 2012, p.19
Articolul 36, Codul Civil Român
Liviu Stănciulescu, op. cit., p. 28
Articolul 412 alin.(1), Codul Civil Român
Articolul 53, Codul Civil Român
V. Stoica, L. Dragu – Moștenirea legală, Editura Universul juridic, București, 2012, p. 46
Articolul 205, alin. (1) și alin.(2), Codul Civil Român

142 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

UNIVERS JURIDIC
anticipată (inclusiv capacitate Persoane care nu au capacitate succesorală)
Persoane care nu au capacitate succesorală
a) Predecedații și persoanele juridice care au încetat să mai aibă ființă.
Pentru ca o persoană, fizică sau juridică, să poată veni la moștenirea (legală sau
testamentară) pe care o lasă o persoană fizică decedată trebuie să existe la data
deschiderii moștenirii, adică în momentul morții defunctului. Data deschiderii
moștenirii nu trebuie confundată cu data deschiderii procedurii succesorale notariale.
Per a contrario, rezultă că persoanele fizice predecedate și persoanele juridice care
au încetat să mai fie în ființă până în momentul deschiderii moștenirii celui decedat,
nu au capacitate succesorală.
În cazul predecedaților, însă, descendenții acestora pot veni la moștenirea
celui decedat prin reprezentare succesorală cu condiția ca aceștia să îndeplinească
toate cerințele pentru a-l moșteni pe defunct. Copilul conceput înaintea deschiderii
moștenirii dar născut mort se consideră că nu a existat.
b) Comorienții și codecedații. Doctrina în materia moștenirilor folosește
deseori acești doi termeni pentru a defini persoanele care au decedat în același timp.
Deosebirea între comorienți și codecedați apare în cazul împrejurărilor privitoare la
decesul persoanelor despre care se știe că au decedat în același timp.
Astfel, comorienții sunt persoane decedate în aceeași împrejurare și în legătură
cu care nu se poate stabili că una a supraviețuit alteia, iar codecedații sunt persoanele
decedate în împrejurări diferite dar care datorită naturii împrejurărilor nu se poate
stabili care dintre ele a decedat prima și care a doua.
Asemănarea dintre codecedați și comorienți constă în imposibilitatea
determinării ordinii în care s-au produs decesele persoanelor respective, și deci, a
determinării vocației succesorale11.
În sprijinul celor susținute mai sus, Codul Civil statuează faptul că, „dacă în
cazul morții mai multor persoane, nu se poate stabili că una a supraviețuit alteia,
acestea nu au capacitatea de a se moșteni una pe cealaltă”12.
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CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA FAPTA
VICTIMEI SAU A TERȚULUI, EXERCIȚIUL
DREPTURILOR ȘI ALTE CAUZE DE
EXONERARE DE RĂSPUNDERE,
ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL
CONSIDERATIONS REGARDING THE VICTIM’S
OR THIRD PARTY’S ACT, THE EXERCISE
OF RIGHTS AND OTHER LIABILITY EXEMPTION
CIRCUMSTANCES WITHIN THE NEW CIVIL
Prof. univ. dr. Cristian JORA1
Rezumat
Cauzele exoneratoare de răspundere au fost reglementate în noul Cod
civil, la art. 1351 – 1356, iar legiuitorul a fost preocupat de acele cauze
care exclud însăşi existenţa raportului de cauzalitate, ca o condiţie obiectivă
necesară pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Unele probleme
special se ridică cu privire la fapta victimei sau a terțului, la exercițiul unor
drepturi și cu privire la alte cauze exoneratoare de răspundere.
Cuvinte cheie : răspundere civilă, cauze exoneratoare, fapta victimei sau a
terțului, exercițiul unor drepturi.
Abstract
The causes exempting liability were regulated in the new Civil Code, at
art. 1351 – 1356, and the legislature was concerned regarding the causes that
exclude the very existence of a causal relationship, as a necessary objective
tort liability. Certain particular problems arise with regard to the victim’s or
third party’s act, the exercise of rights and on other liability exempting causes.
Key words: liability, causes exempting liability, victim’s or third party’s act,
exercise of rights.
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1. Reamintim că, în cuprinsul Codului civil român de la 1864, nici fapta
victimei şi nici fapta unei terţe persoane nu erau reglementate in terminis ca şi
cauze exoneratoare de răspundere. Totuși, fapta victimei a fost acceptată ca o cauză
exoneratoare de răspundere, aceasta fiind de natură să înlăture în totalitate răspunderea
civilă delictuală atunci când a contribuit la producerea prejudiciului sau la reducerea
răspunderii, când a acţionat împreună cu fapta autorului, având ca finalitate rezultatul
prejudiciabil.2
Vom analiza reglementările art. 1352 din noul Cod civil, text în conformitate
cu care fapta victimei înseşi şi fapta terţului înlătură răspunderea chiar dacă acestea
nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe acelea ale cazului fortuit, aceasta, însă,
numai în cazurile în care, conform legii sau convenţiei părţilor, cazul fortuit este
exonerator de răspundere şi vom observa că, în conformitate cu voinţa legiuitorului,
fapta victimei sau a unei terţe persoane constituie cauze străine, de natură a elimina
total sau numai parţial răspunderea civilă.3
Conform textului de lege menţionat, răspunderea civilă a pârâtului este
înlăturată în tot sau în parte, în raport cu participarea victimei prejudiciului sau a
unui terţ1 la producerea prejudiciului. Dacă fapta victimei sau a terţului a reprezentat
în exclusivitate cauza producerii prejudiciului, atunci va fi exclusă în totalitate
răspunderea pârâtului. Dacă, însă, alături de fapta victimei sau a terţului, a contribuit
şi pârâtul, răspunderea acestuia va fi diminuată şi se va angaja numai pentru partea
de prejudiciu corespunzătoare culpei sale, iar pentru restul prejudiciului, acesta va fi
suportat, după caz, de către victimă, ori, respectiv, de către terţ.
Fapta victimei nu constituie o circumstanţă exoneratoare de răspundere când
aceasta este imputabilă tot aceluia a cărui răspundere se solicită2 și pentru a exonera
de răspundere este necesar ca fapta victimei să fie ilicită, să fie săvârşită cu vinovăţie
şi să nu fie imputabilă persoanei chemate să răspundă.3
În condițiile legii, pentru înlăturarea răspunderii civile, este necesar ca fapta
victimei sau fapta terţului să îndeplinească cerinţele forţei majore sau ale cazului
fortuit, cu precizarea că, în situaţia cazului fortuit, pentru a opera exonerarea
de răspundere, este necesar ca, potrivit legii sau voinţei părţilor, să se prevadă şi
posibilitatea cazului fortuit de a exonera de răspundere, ca şi în situaţia forţei majore,
adică dacă există imprevizibilitate, invincibilitate şi inevitabilitate.
Se poate, astfel, observa, că, în toate celelalte situaţii în care numai forţa
majoră înlătură răspunderea civilă, pentru a se ajunge la acest efect, este necesar ca
fapta victimei şi fapta terţului să îndeplinească cerinţele forţei majore, în sensul de a
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, cercetător ştiinţific asociat Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române („Dimitrie Cantemir” Christian University Bucharest, partner
Scientific Researcher at the Institute of Judicial Researches „Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian)
2
P. Pricope, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 149.
3
I. Adam, Drept civil.Obligaţiile. Faptul juridic, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2013 p. 331.
1
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fi imprevizibile, absolut invincibile şi inevitabile.4
Are calitatea de victimă persoana care a suferit dauna şi care are abilitarea
legală de a solicita repararea acesteia, având calitatea de creditoare a obligaţiei de
reparaţie.5
Tendinţa dreptului european modern este de a diminua posibilitatea de
exonerare totală a autorului, ca urmare a faptei victimei, aceasta concurând, de obicei,
cu fapta autorului şi conducând la o reducere a daunei, considerându-se că fapta
victimei trebuie să fie serioasă şi flagrant culpabilă, cu scopul de a atrage consecinţe
exoneratoare.6
Referitor la fapta unei terţe persoane, în doctrina mai veche, în materia
răspunderii civile delictuale, au fost identificaţi terţi ale căror fapte aveau ca efect o
împărţire a obligaţiei de răspundere – elevii, ucenicii, minorii, persoana răspunzătoare
fiind ţinută alături de aceştia şi terţi pentru care cel a cărui răspundere se invocă nu
este ţinut să răspundă, faptele acestora exonerându-l de răspundere sau diminuându-i
răspunderea, fără a prezenta importanţă dacă fapta terţului este sau nu culpabilă.7

2. Cu referire la exercițiul unor drepturi, sunt incidente dispozițiile art.
1353 din noul Cod civil, conform cu care, acela care cauzează un prejudiciu, chiar
exercitând drepturile sale, nu are obligaţia de a-l repara, excepţie făcând cazul în care
dreptul este exercitat abuziv.8
Vom avea în vedere exercitarea normală, firească a unor drepturi subiective
civile, în raport cu exercitarea abuzivă a drepturilor. În primul caz, titularul dreptului
nu este ţinut să răspundă pentru prejudiciile cauzate, iar în al doilea caz, deosebit de
situaţia de normalitate a exerciţiului unui drept, dacă apare abuzul de drept, se naşte
şi obligaţia titularului dreptului de reparare a prejudiciului cauzat. Se poate observa
că, la graniţa dintre neresponsabilitate delictuală şi responsabilitate delictuală, se
găseşte abuzul de drept.
Analizând problema abuzului de drept trebuie să pornim de la reglementările
art. 57 din Constituţia României9, text în conformitate cu care cetățenii români,
cetățenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertățile constituționale
cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.
Decretul nr. 31/1954, actualmente abrogat prin prevederile noului Cod civil,
Cu privire la noţiunea de terţ, s-a precizat că este vorba despre orice persoană străină, care a intervenit prin fapta
sa în raportul cauzal al faptei, orice persoană, cu excepţia pârâtului, a victimei şi a celui chemat să răspundă în condiţiile legii, terţ fiind şi orice persoană care a contribuit la producerea prejudiciului în condiţii de natură să-i angajeze
răspunderea (I. Adam, op. cit., p. 328).
5
P. Pricope, op. cit., p. 150, autorul citând M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti,
1972, p. 217, J. Ghestin, G. Viney, P. Jourdain, coord., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e
éd., L.G.D.J, Paris, 2002, p. 254-255.
6
I. Adam, op. cit., p. 330.
7
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile conform noului Cod civil, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2012, p. 446.
8
I. Adam, op. cit., p. 331.
9
A. M. Honoré, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, Torts, Chap. 7, Causation and Remoteness of Damage, Ed. Max Planck Institute, Hamburg, 1971, p. 97, citat de P. Pricope, op. cit., p. 150.
4
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stabilea principiile exercitării drepturilor subiective civile. Conform prevederilor
art. 3 alin. (2) al Decretului nr. 31/1954, drepturile civile puteau fi exercitate numai
potrivit scopului economic şi social al acestora, reglementarea fiind completată cu
prevederile art. 5 şi art. 970 din Codul civil român de la 1864.
În raport de dispozițiile art. 5 din Codul civil român de la 1864, nu se putea
deroga pe cale convenţională de la legile care interesau ordinea publică şi bunele
moravuri, rezultând, de aici, că drepturile subiective civile trebuiau exercitate cu
respectarea dispoziţiilor legale şi a preceptelor moralei. Principiul amintit se regăsea
în mai multe dispoziţii ale vechiului Cod civil, de exemplu, art. 968, care dispunea
că este nelicită cauza unei convenţii dacă este prohibită de legi, când este contrară
bunelor moravuri şi ordinii publice. Tot astfel, art. 970 alin. (1) din Codul civil român
de la 1864 prevedea obligativitatea executării convenţiilor cu bună-credinţă.
Referitor la modul de exercitare a drepturilor subiective civile este necesară
stabilirea limitelor exerciţiului fiecărui drept subiectiv civil, corelat cu problema
abuzului de drept.
Se impune analiza problemei limitelor externe şi a limitelor interne ale
exerciţiului drepturilor subiective civile. Astfel, acela care acţionează prin depăşirea
limitelor externe materiale sau juridice ale drepturilor subiective civile, acţionează
fără drept,10 însă, problema este mai delicată, impunând o analiză complexă, în ce
priveşte limitele interne ale exerciţiului drepturilor subiective civile.
Cu privire la limitele externe şi la limitele interne ale exercitării drepturilor
subiective civile, analiza trebuie pornită de la principiul statuat prin adagiul qui
suo iure utitur, neminem laedit11 şi în legătură cu recunoașterea şi aplicarea acestui
principiu, corelat cu exercitarea abuzivă a drepturilor subiective civile, au fost
elaborate două teorii, teoria subiectivă şi teoria obiectivă.
Conform teoriei subiective, prezintă importanţă deosebită intenția de a vătăma,
de a dăuna altuia, ceea ce determină schimbarea caracterului actului, iar acela care îl
săvârşeşte nu mai poate invoca principiul de drept amintit mai sus. Astfel fiind, s-a
precizat că un act care urmăreşte a dăuna altcuiva, fără a exista un interes serios şi
legitim, nu poate constitui exerciţiul licit al unui drept, deoarece există un caracter
antisocial al scopului urmărit.12
În acest fel se subliniază necesitatea studierii raportului dintre drept şi morală,
M. Eliescu, op. cit., p. 214, p. 215, autor citat de P. Pricope, op. cit., p. 151.
Cu privire la formularea de către legiuitor a art. 1353 din noul Cod civil, s-a apreciat că asemenea reglementare
este suficient de abstractă şi lasă definirea abuzului şi raportarea acestuia la unele repere privind exerciţiul „normal”
al dreptului, în sarcina doctrinei şi a jurisprudenţei (P. Pricope, op. cit., p. 57).
12
Constituţia României din 1991 a fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României
nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de
Consiliul Legislativ în temeiul art. 152 din Constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă
numerotare. Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul naţional din
18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru
confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei
României.
10
11
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sens în care abuzul de drept se înfăţişează ca un conflict între un drept pozitiv
aparţinând unei persoane şi o obligaţie morală, deoarece exercitându-şi un drept, o
persoană nu-şi respectă obligaţia morală pe care o are, ipoteza fiind aceea a unui act
înfăptuit în exerciţiul normal al unui drept, însă cu intenţia de a dăuna cuiva și fără a
prezenta un avantaj în favoarea titularului dreptului.13
În ce privește teoria obiectivă, s-a arătat că titularul dreptului nu trebuie să-l
exercite într-un mod care ar dăuna altuia şi fără să existe un interes apreciabil pentru
sine, actul abuziv deosebindu-se de actul săvârşit fără drept, întrucât, în primul
caz, se evidenţiază producerea unei pagube, iar în cel de-al doilea, se pot solicita
despăgubiri, chiar dacă nu se constată producerea unei pagube.14
Însă, simpla intenţie de a dăuna nu poate constitui unicul criteriu în cazul
abuzului de drept, nici criteriul lipsei de interes al titularului dreptului şi nici criteriul
interesului legitim, producându-se o lărgire a noţiunii abuzului de drept, în sensul
că acesta ar putea cuprinde unele acte săvârşite cu intenţie, dar şi acte săvârşite din
culpă gravă sau chiar din culpă uşoară, fiind necesar a se aprecia, în fiecare caz
în parte, separat, interesul care se acordă exerciţiului dreptului şi măsura în care
titularul acelui drept acţionează cu răutate sau intempestiv.15
Într-o altă opinie, intenția de a vătăma nu mai constituie un criteriu pentru
determinarea abuzului de drept, prezentând interes numai dacă, dintre diferitele
conduite cuplabile care antrenează răspunderea, trebuie reţinută deturnarea dreptului
de la finalitatea acestuia sau absenţa unor motive legitime.16
De asemenea, s-a mai precizat că abuzul de drept poate fi considerat un
procedeu de echitate moderatoare, la dispoziţia judecătorului, cu scopul de a impune
titularilor drepturilor subiective o moderaţie în exercitarea drepturilor, urmărinduse prevenirea exceselor, însă fără a exista criterii prestabilite şi drepturi subiective
sustrase apriori controlului judecătoresc.17
Pentru evidenţierea abuzului de drept au fost propuse mai multe criterii,
anume, intenţia de a dăuna, exerciţiul anormal al unui drept, lipsa unui interes legitim,
deturnarea dreptului de la finalitatea sa şi, totodată, pentru a ne afla în prezenţa
abuzului de drept este necesar ca exercitarea drepturilor subiective civile să nu se
facă în cadrul limitelor stabilite de lege, exercitarea drepturilor subiective civile să
nu recunoască drepturile celorlalţi, să nu le respecte, ba, dimpotrivă, să le încalce, iar
exercitarea drepturilor subiective civile să se facă cu încălcarea normelor moralei şi
a ordinei publice.18
P.M. Cosmovici, Introducere în dreptul civil, Edit. ALL, Bucureşti, 1993, p. 79.
S-a subliniat că în doctrina franceză situaţia de prejudiciere prin exercitarea unui drept subiectiv civil exonerează
de răspundere, deoarece legea însăşi acceptă o asemenea circumstanţă exoneratoare, permiţând producerea prejudiciului (P. Pricope, op. cit., p. 56, autorul citând J. Ghestin, G. Viney, P.Jourdain, coord, op. cit., pp. 563-564; B. Stark,
H. Roland, L. Boyer, Obligations, 1. Responsabilité delictuelle, Ed. Litec, 4e éd, Paris, 1991, p. 154).
15
G. Ripert, La reglè morale dans les obligations civiles, LGDJ, Paris, 1935, autorul citând Saleilles, De l`abus de
droit, Bulletin de la Société d`études legislatives, 190, 5, pp. 339, 345, 348.
16
P.M. Cosmovici, op. cit., pp. 79 - 80.
17
L. Josserand, De l`esprit des droits et de leur relativité (Théorie dite de l`abus de droit), Paris, 1927, pp. 292, 296.
18
R. Demogue, Traité des obligations en général, Vol. IV, I, Paris, Librairie A. Rousseau et Cie., 1924, pp. 365, 372
13
14
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Înaintea adoptării noului Cod civil, s-a precizat că exercitarea drepturilor
subiective civile trebuie să respecte mai multe principii, anume: drepturile să fie
exercitate numai conform scopului lor economic şi social, acestea fiind exercitate
numai în limitele lor (externe – de ordin material şi de ordin juridic), în exercitarea
drepturilor orice persoană să respecte legea şi regulile de convieţuire socială şi, în
sfârşit, drepturile subiective civile să fie exercitate cu bună-credinţă, aceste principii
fiind cumulative.19
Urmare a adoptării noului Cod civil, s-a precizat că exercitarea unui drept
subiectiv civil are în vedere respectarea aceloraşi principii precizate anterior, cu
anumite nuanţări, în funcție de reglementările mult mai amănunţite introduse de
către legiuitorul creator al noului Cod. S-a precizat că dreptul subiectiv civil trebuie
exercitat cu respectarea dispoziţiilor legii şi moralei – art. 14 alin. (1) din noul Cod
civil; acesta trebuie exercitat în limitele sale externe, de ordin material şi de ordin
juridic; dreptul subiectiv civil trebuie exercitat în limitele sale interne, adică numai
potrivit scopului economic şi social în vederea căruia este recunoscut de lege şi nu
pentru a vătăma sau păgubi pe cineva ori în mod excesiv şi nerezonabil, contrar
bunei-credinţe – art. 15 din noul Cod civil şi, în sfârşit, dreptul subiectiv civil trebuie
exercitat cu bună-credinţă – art. 57 din Constituția României şi art. 14 alin. (1) din
noul Cod civil –, recunoscându-se că aceste patru principii sunt cumulative şi numai
respectându-le se poate aplica principiul statuat prin adagiul qui suo iure utitur,
neminem laedit.20
Cu referire la dispozițiile art. 14 din noul Cod civil, se evidenţiază conceptul
de bună-credinţă în exercitarea drepturilor subiective civile,21 textul actualului nostru
Cod civil reproducând prevederile art. 7 ale Codului civil din Quebec. S-a arătat
că buna-credinţă trebuie să se înscrie într-o sferă largă, determinată de respectarea
riguroasă a datoriilor morale şi ale justiţiei,22 conceptul juridic de bună-credinţă
constând în exprimarea consimţământului, în momentul realizării declaraţiei de
voinţă, iar valorile morale înglobate astfel sunt incluse în componenţa raportului
juridic, convertindu-se în valori juridice care compun noţiunea juridică a buneicredinţe.23 Astfel, se ajunge la concluzia că noţiunea juridică de bună-credinţă unică
şi complexă prezintă, ca elemente constitutive, intenţia dreaptă, diligenţa, liceitatea
şi urm.
19
B. Starck, Essai d`une théorie générale de la responsabilité civile considerée en sa double fonction de garantie
et de peine privée, Paris, L. Rodstein, 1947, pp. 199 – 202, 446.
20
J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations T. IV, Paris, Thémis, 1969, p. 343.
21
P.M. Cosmovici, op. cit., p. 83.
22
A. Pop, Gh. Beleiu, Curs de drept civil. Partea generală, Universitatea Bucureşti, 1973, pp. 176 – 177; Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil,ediţia a V-a revăzută şi adăugită de M.
Nicolae şi P. Truşcă, Şansa SRL, Bucureşti, 1998, p. 89; P. Truşcă, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana
fizică. Persoana juridică, Universul Juridic, Bucureşti, 2005, pp. 74 – 75; A. Cojocaru, Drept civil. Partea generală,
Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pp. 90 – 92; P.M. Cosmovici, coordonator, Gh. Beleiu, O. Calmuschi, O. Căpăţână, A. Cojocaru, T. Pop, O. Sachelarie, Tratat de drept civil. Vol. I Partea generală, Edit. Academiei, Bucureşti,
1989, pp. 75 – 76.
23
G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Edit. Hamangiu,
Bucureşti, 2011, p. 65.
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şi abţinerea de la cauzarea unui prejudiciu, subliniind activitatea onestă, loială şi de
totală încredere reciprocă în ce privește încheierea şi executarea actelor juridice.
Buna-credinţă reprezintă convingerea conformităţii actelor şi faptelor unei
persoane cu dreptul şi morala, fiind „...o atitudine psihică, starea care procură pacea
sufletească, rectitudinea etică a conştiinţei de sine...”24
Va exista abuzul de drept atunci când titularul acestuia îl deturnează de la
finalitatea lui, cu rea credinţă şi abuzul de drept nu înseamnă depăşirea limitelor
exterioare, de ordin material sau juridic, ale acelui drept, ci numai depăşirea limitelor
interne ale dreptului subiectiv civil, considerându-se că existenţa dreptului subiectiv
civil nu trebuie confundată cu modul în care este exercitat un drept civil care există.25
S-a precizat, astfel, că abuzul de drept presupune două elemente constitutive
și anume: un element subiectiv, reprezentând exercitarea cu rea-credinţă a dreptului
subiectiv civil şi un element obiectiv, constând în deturnarea dreptului subiectiv de
la scopul pentru care a fost recunoscut, de la finalitatea legală; autorii au menționat
că pentru caracterizarea exercitării abuzive a unui drept subiectiv civil trebuie să
fie îndeplinite mai multe cerinţe, anume: să existe un drept subiectiv civil, autorul
abuzului să fie titularul acestuia şi să fie capabil să îl exercite, dreptul să fie dirijat
spre realizarea unui alt scop, altul decât acela pentru care a fost recunoscut de lege,
autorul urmărind să vatăme sau să păgubească pe cineva sau să-şi exercite dreptul
într-un mod excesiv şi nerezonabil şi, în fine, dreptul să fie exercitat cu rea-credinţă.26
Chiar dacă în noul Cod civil abuzul de drept este reglementat mai amănunţit,
totuşi au existat unele critici cu privire la anumite aspecte la care s-a oprit legiuitorul,
27
importantă fiind, în opinia noastră, propunerea formulată de autorul amintit ca art.
15 din noul Cod civil să prevadă „exercitarea excesivă şi nerezonabilă a dreptului,
contrar exigenţelor bunei-credinţe, constituie abuz de drept”.

3. Cu privire la alte cauze de exonerare de răspundere, amintim prevederile
art. 1354 din noul Cod civil, în conformitate cu care victima prejudiciului nu poate
obţine repararea prejudiciului cauzat de persoana care i-a acordat ajutor în mod
dezinteresat sau de lucrul, animalul ori edificiul de care s-a folosit cu titlu gratuit,
decât numai atunci când dovedeşte intenţia sau culpa gravă a aceluia care, potrivit
legii, ar fi fost chemat să răspundă.
Aceste dispoziții legale conţin două situaţii în care victima prejudiciului nu
poate obţine repararea prejudiciului, anume: în primul rând, atunci când prejudiciul
a fost cauzat de către persoana care i-a acordat ajutor în mod dezinteresat şi, în al
doilea rând, atunci când este vorba despre prejudiciul cauzat de lucrul, animalul sau
edificiul de care victima prejudiciului s-a folosit cu titlu gratuit.
Cu privire la buna-credinţă în noul Cod civil, a se vedea M. Uliescu,coordonator, Noul Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul I. Cartea I şi Cartea a II-a (art 1 – 534), Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 90-102.
25
A.A. Volanski, Essai d´une dèfinition expressive du droit basée sur l´idée de bonne foi, Librairie de juririsprudence ancienne et moderne, Paris, 1930, citat de M. Uliescu, op. cit., p. 91.
26
M. Uliescu, op. cit., p. 93.
27
S. Neculaescu, în M. Uliescu, coordonator, op. cit., p. 113.
24

150 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

UNIVERS JURIDIC
În cazul în care cel chemat să răspundă pentru fapta proprie sau pentru
prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale sau de ruina edificiului a dat
dovadă de culpă gravă în modul în care a acţionat sau a săvârşit fapta cu intenţie,
atunci victima prejudiciului are posibilitatea să invoce răspunderea civilă delictuală
a celui chemat să răspundă.
Cu referire la transmisiunea folosinței independente a lucrului, în reglementarea
Codului civil român de la 1864, s-a făcut distincție între paza juridică a structurii
lucrului şi paza juridică a folosinței acestuia, arătându-se că în cazul în care
proprietarul lucrului a transmis numai folosința acestuia, către o altă persoană, acesta
continuă să fie răspunzător pentru toate prejudiciile care îşi au originea în structura
lucrului, fiind vorba despre viciile acestei structuri, aici operand o scindare a pazei
juridice a lucrului în paza structurii (care rămâne la proprietar) şi paza folosinţei
lucrului (paza comportamentului), care se strămută la acela care a primit autoritatea
asupra lucrului.28
În situaţia în care o persoană a fost transportată gratuit cu un autovehicul, prin
bunăvoinţa conducătorului acestuia şi a fost victima unui accident, sub reglementarea
vechiului Cod civil a dat naştere unor opinii diferite.
Conform unui punct de vedere29, s-a susținut că persoana care a fost transportată
benevol şi a fost victima unui accident, suferind, astfel, un prejudiciu, ar putea solicita
despăgubiri de la cel care avea paza juridică a lucrului, numai în temeiul răspunderii
pentru fapta proprie (art. 998-999 din Codul civil de la 1864 - art. 1357 din noul Cod
civil) şi nu invocând, ca temei juridic, răspunderea pentru lucruri în general.
Pentru a se angaja răspunderea celui care exercită paza juridică, este necesar
ca victima să dovedească vinovăția acestuia.
Asemenea soluție ar rezulta din aceea că, dacă ar suporta răspunderea pe
temeiul angajării răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, atunci,
aceasta fiind o răspundere agravată, situaţia aceluia care are paza juridică ar fi
îngreunată, în ciuda faptului că acesta a dorit să procure cu titlu gratuit un serviciu
victimei, iar acela care a acceptat să călătorească gratuit, a acceptat să suporte şi
eventualele riscuri ce ar putea rezulta din asemenea serviciu care i-a fost făcut.30
După o altă opinie exprimată în doctrină,31 transportul gratuit s-ar fi efectuat
în baza unei convenţii între cel ce are paza juridică şi victima prejudiciului, iar
răspunderea civilă este, în acest caz, contractuală, rezultată din contractul cu titlu
gratuit, angajându-se răspunderea aceluia care a efectuat transportul, dacă victima
face dovada culpei acestuia. S-a considerat că prevederea legală [art. 1000 alin. (1)
din Codul civil de la 1864] nu făcea nicio distincţie după cum folosirea lucrului a
G. Boroi, C.A. Anghelescu, op. cit., p. 65.
Idem, op. cit., p. 66; În acelaşi sens, a se vedea şi C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele în
reglementarea noului Cod civil, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2012, pp. 105 – 109.122. Cu pivire la abuzul de drept,
a se vedea şi S. Neculaescu, în Colectiv, coordonator M. Uliescu, Noul Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul I.
Cartea I şi Cartea a II-a (art 1 – 534), Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp. 103 -132.
30
S. Neculaescu, în Colectiv, coordonator M. Uliescu, op. cit.Vol. I, pp. 131 – 132.
31
C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 292, autorii citând M. Eliescu, op. cit., p. 342-343.
28
29
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avut loc benevol sau oneros, iar folosirea lucrului prin îngăduinţa paznicului juridic
nu este de natură să înlăture dreptul acesteia de a beneficia de prevederile art. 1000
alin. (1) din Codul civil de la 1864.32
Într-o altă opinie33, s-a susținut că răspunderea aceluia care are paza juridică
a lucrului se angajează pe temeiul răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri
în general – art. 1376 din noul Cod civil, respectiv art. 1000 alin. (1) din Codul civil
român de la 1864 –, deoarece nu se poate admite ideea înlăturării prezumției de culpă
ca efect al consimțământului presupus al victimei de a suferi singură prejudiciile
produse.
În aplicarea prevederilor art. 1354 din noul Cod civil, se poate observa că
regula introdusă de legiuitor a fost aceea conform căreia victima prejudiciului nu
poate solicita reparaţie de la persoana care i-a acordat ajutor dezinteresat sau de la cel
care are paza juridică a animalului, lucrului sau edificiului de care s-a folosit cu titlu
gratuit. Dacă, însă, poate dovedi că cel care ar fi fost chemat să răspundă a acţionat
fie cu intenţie, fie din culpă gravă, atunci se poate solicita angajarea răspunderii sale
civile delictuale.

4. În materia răspunderii civile delictuale, conform prevederilor art. 1355 din

noul Cod civil, prin convenţii sau acte unilaterale nu se poate înlătura sau limita
răspunderea pentru prejudiciul material cauzat altcuiva printr-o faptă săvârşită cu
intenţie sau din culpă gravă, fiind, însă, valabile clauzele care exclud răspunderea
pentru prejudiciile cauzate bunurilor victimei prin imprudenţă sau neglijenţă. Alin.
(3) al aceluiaşi articol prevede că răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrităţii
fizice sau psihice sau sănătăţii nu poate fi nici înlăturată, nici diminuată, decât în
condiţiile legii.
În fine, ultimul alineat al articolului amintit mai prevede că declaraţia de
acceptare a riscului producerii unui prejudiciu nu constituie, prin ea însăşi, renunţarea
victimei la dreptul de a obţine plata despăgubirilor.
Se poate observa că legiuitorul nu a făcut distincţie, în textul evocat, între
răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă contractuală și se mai observă că
victima nu este de acord să i se producă un prejudiciu, ci este de acord cu săvârșirea
unei fapte, cu desfăşurarea unei activităţi care, prin natura ei şi prin împrejurările
săvârșirii acesteia, ar putea produce un prejudiciu, victima asumându-şi numai un
eventual risc în ce priveşte rezultatul nedorit şi neaşteptat al faptei ce încuviinţează
a se săvârşi. În acest sens, exprimarea consimţământului valorează clauză de
nerăspundere, conform convenției dintre autorul prejudiciului şi victimă.
S-a precizat că, urmare voinței victimei, o faptă care, în alte condiţii, ar fi fost
considerată faptă ilicită, “este dezbrăcată de caracterul său illicit” şi, în acest mod,
devine licită, având ca urmare exonerarea de răspundere civilă.34
32
33
34

M. Eliescu, op. cit., pp. 363-366.
T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 245.
I. Adam, op. cit., p. 298.
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În reglementarea Codului civil roman de la 1864, deşi iniţial clauzele de
nerăspundere nu au fost acceptate, doctrina juridică, totuşi, a admis că este valabilă
o clauză de nerăspundere atunci când fapta prejudiciabilă a fost săvârşită numai cu o
culpă uşoară şi numai atunci când era adusă atingere bunurilor victimei, fiind lovită
de nulitate absolută orice clauză prin care victima consimţea la înlăturarea răspunderii
pentru fapta prejudiciabilă săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.35
A fost exprimată şi opinia conform căreia, şi în cazul încălcării unor drepturi
personale nepatrimoniale, pot fi valabile clauzele care înlătură sau diminuează
răspunderea, cu condiţia de a fi vorba despre vătămări care sunt lipsite de gravitate
sau atunci când clauzele ar fi îndreptăţite prin scopul lor.36 În acest sens, s-a amintit
posibilitatea recunoaşterii ca valabile a clauzelor privind înlăturarea răspunderii
pentru producerea unor prejudicii constând în vătămări corporale uşoare, cum ar fi în
cazul accidentării sportivilor în cadrul unei competiţii37, cu respectarea regulamentelor
sau atunci când asemenea clauze ar fi îndreptăţite prin scopul acestora, luându-se ca
exemplu acceptarea unei operaţii chirurgicale în scopul prelevării sau transplantării
de organe38.
Convenţiile de nerăspundere, în situaţiile permise de lege, au fost considerate
valabile numai atunci când consimţământul privind săvârşirea faptei care ar putea
produce un prejudiciu, întruneşte cumulativ mai multe condiţii39, anume :
- să fie dat de către titularul dreptului sau, atunci când legea o prevede expres,
de către un reprezentant al acestuia;
- consimţământul să fie informat şi liber exprimat;
- să privească drepturi asupra cărora să se poată dispune – drepturi asupra
bunurilor şi, numai în anumite limite, drepturi personale nepatrimoniale, de exemplu,
dreptul la integritate corporală, dreptul la sănătate;
- să nu existe limite sau interdicţii stabilite de lege, de natură să excludă
consimţământul la săvârşirea faptei respective.
A fost subliniată importanţa coroborării textului art. 1355 din noul Cod civil,
cu prevederile art. 22 din noul Cod penal.40 Art. 22 din noul Cod penal prevede că
este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei
vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau
pusă în pericol, deci numai dacă aceasta avea abilitarea legală de a dispune de această
valoare socială.
Însă, consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul
infracţiunilor contra vieţii, precum şi atunci când legea exclude efectul justificativ al
acestuia, astfel cum prevede alin. (2) al art. 22 din noul Cod penal.
35
36
37
38
39
40

C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p.182.
Idem, op. cit., p. 182; M. Eliescu, op. cit., p. 162.
În acest sens, I. Adam, op. cit., p. 299, autorul citând Trib. Jud. Covasna, dec. nr. 179/1980, RRD nr. 2/1981, p. 66.
Idem, op. cit., p. 300.
L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 433.
Idem, op. cit., p. 434.
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S-a precizat că, în sistemele de drept german, constituie cauză exoneratoare
de răspundere consimțământul victimei, fie expres, fie tacit, luându-se ca exemplu,
consimțământul tacit al fotbaliștilor cu privire la orice eventuale accidente suferite în
cursul normal al jocului, consimțământ ce nu se extinde la accidentările anormale ca
tip sau gravitate, raportat la regulile jocului.41
În aceste sisteme de drept, în lipsa acordului victimei, simpla acceptare a
riscului de a suferi o vătămare nu este de natură să justifice actul ilicit, însă, instanțele
pot limita cererea de despăgubire, având în vedere culpa concurentă a victimei,
considerându-se că „asumarea riscului” are în vedere aceea că victima prejudiciului,
în mod voluntar, fiind în cunoștință de cauză, a acceptat poziția sa, cu privire la care
exista posibilitatea producerii unui prejudiciu, astfel încât acţiunea acesteia a stat la
originea prejudiciului.42
Au fost evocate şi sistemele de drept francez şi belgian, care, ca principiu,
nu recunosc valoarea exoneratoare de răspundere a consimțământului victimei, dar
jurisprudența a fost aceea care a utilizat argumentul consimțământului victimei ca
şi cauză exoneratoare sau a avut în vedere un asemenea argument când a stabilit
cuantumul obligației de despăgubire.43

5. Reglementarea anunțurilor privitoare la răspundere o regăsim la art. 1356
din noul Cod civil, text care conține două alineate, primul, cu privire la răspunderea
contractuală, iar cel de-al doilea are în vedere răspunderea civilă delictuală.
În condiţiile alin. (1) al articolului evocat, un anunț care exclude sau limitează
răspunderea contractuală, indiferent dacă acesta este sau nu adus la cunoștința
publicului, nu produce efecte, decât dacă acela care îl invocă face dovada că cel
prejudiciat cunoştea existenţa anunţului la momentul încheierii contractului.
Se poate observa că anunţul este producător de efecte juridice şi exonerează
de răspundere numai dacă este adus la cunoştinţa publicului şi numai dacă acela
care îl invocă este în măsură să probeze că cel prejudiciat avea cunoştinţă despre
existenţa anunţului, adică dacă acesta din urmă era informat cu privire la posibilitatea
producerii unui prejudiciu.
Referitor la angajarea răspunderii civile delictuale, alin (2) al articolului
menţionat prevede că printr-un anunţ nu poate fi exclusă sau limitată răspunderea
delictuală pentru prejudiciile cauzate victimei, însă, un asemenea anunţ poate valora
semnalare a unui pericol, fiind aplicabile, după împrejurări, prevederile art. 1371
alin. (1) din același Cod, în conformitate cu care, atunci când victima a contribuit cu
intenţie sau din culpă la cauzarea sau la mărirea prejudiciului ori nu le-a evitat, în
tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru
partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o.
P. Pricope, op. cit., p. 62, autorul citând J. Limpens, R.Kruithof, A, Meinertzhagen-Limpens, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XI, Torts, Chap. 2, Liability of one´s own act, Ed. Max Planck Institute,
Hamburg, 1979, p. 89.
42
Idem, op. cit., pp. 62-63, autorul citând J. Limpens, R.Kruithof, A, Meinertzhagen-Limpens, op. cit., pp. 89-90.
43
Idem, op. cit., p. 63, autorul citând J. Gestin, G. Viney, P. Jourdain, coord., op. cit., p. 583.
41
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PRINCIPIUL DREPTULUI
LA UN PROCES ECHITABIL
ȘI LA SOLUȚIONAREA CAUZELOR
ÎNTR-UN TERMEN OPTIM ȘI PREVIZIBIL
PRINCIPLE OF THE RIGHT TO A FAIR
TRIAL AND SETTLEMENT OF CASES
WITHIN OPTIMUM AND FORESEEABLE
Rezumat

Mrd. Alexandru PEICEA1

Principiul dreptului la un proces echitabil era reglementat și în vechiul
Cod de Procedură Civilă. Acest principiu are o greutate însemnată în sistemul
judiciar românesc, el prezentând un sistem de garanții prin care persoanelor
care apelează la ajutorul justiției, pentru soluționarea unui litigiu, le sunt
apărate și respectate drepturile fundamentale în justiție. Principiul dreptului
la un proces echitabil are rolul de a accentua încrederea tuturor persoanelor
în justiție, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului fiind cea care
consolidează acest aspect.
Cuvinte cheie: echitate, sistem de garanții procesuale, egalitatea armelor,
jurisprudența C.E.D.O
Abstract
The principle of the right to a fair trial was regulated in the old Code
of Civil Procedure. This principle has a significant weight in the Romanian
judicial system, giving it a system of guarantees that persons who resort to the
judiciary to resolve a dispute are protected and respected fundamental rights
in court. The principle of the right to a fair trial is designed to enhance the
confidence of all persons in court, the European Court of Human Rights is one
that reinforces this.
Keywords: fairness, procedural guarantees system, equality of arms, ECHR
jurisprudence
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C

onform Codului de Procedură Civilă, “orice persoană are dreptul la
judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim și previzibil, de
către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. În acest scop, instanța
este datoare să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea
cu celeritate a judecății. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător și în faza
executării silite”1.
Din interpretarea articolului 6 din Noul Cod de Procedura Civilă, putem afirma
că se desprind o serie de prevederi de care justițiabilii au dreptul să uzeze și anume:
dreptul la judecarea cauzei într-un mod echitabil în termen optim și previzibil și
dreptul la o instanță independentă și imparțială.
Principiul echității în sistemul de drept românesc presupune ca, în cadrul
unui proces, niciuna dintru părți să nu fie prejudiciată sau dezavantajată în raport
cu cealaltă parte. La nivel național, principiul potrivit căruia părțile au dreptul la un
proces echitabil este consacrat chiar de Legea Fundamentală în articolul 21 alineatul
3. La nivel internațional, principiul mai sus menționat este reglementat în Convenția
Europeană a Drepturilor Omului (articolul 6 punctul 1) și Pactul Internațional cu
privire la drepturile civile și politice (articolul 14 punctul 1).
“Orice persoană are dreptul să-i fie examinată cauza sa în fond echitabil, de
către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va decide asupra
drepturilor și obligațiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricărei acuzații in materie
penală îndreptată împotriva ei. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în public, dar
accesul în sala de ședință poate fi interzis presei sau publicului în timpul întregului
sau a unei părți din proces, în interesul moralității, ordinii publice sau al securității
naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția
vieții private a părților la proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară de
către tribunal, când, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să
aducă atingere intereselor justiției”2.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat faptul că două persoane
nu pot beneficia de un proces echitabil dacă una dintre ele se află pe o poziție mai
avantajoasă față de cealaltă parte.
Chiar dacă C.E.D.O. nu oferă o definiție clară a ceea ce înseamnă echitabil,
putem trage concluzia că o procedură echitabilă presupune existența unor garanții
procesuale care să asigure, atât în materie civilă cat și în materie penală respectarea
drepturilor conferite de lege: dreptul la apărare, respectarea contradictorialității și
respectarea egalității între justițiabili cu privire la toate mijloacele procesuale de
care aceștia se pot prevala3. Conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor
Omului, în legătură cu dreptul la un proces echitabil, distingem următoarele garanții4:
1
2
3
4

E-mail: alexandru.peicea@gmail.com
Codul de Procedură Civilă, articolul 6
Cauza Manoilescu și Dobrescu contra României și Rusiei, în Themis, nr. 3/2005
Evelina Oprina - Instituții de drept procesual civil, Vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 25
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a) Principiul contradictorialității, în virtutea căruia judecătorul are obligația de
a veghea ca toate elementele care ar putea influența soluționarea cauzei pe fond să fie
dezbătute în contradictoriu de către părți;
b) Egalitatea armelor, în virtutea căreia părțile au acces la dosarul cauzei, au
dreptul de a combate argumentele invocate de partea adversă, au dreptul să propună
experții;
c) Administrarea probelor;
d) Motivarea hotărârilor;
e) Publicitatea dezbaterilor și a pronunțării hotărârii5.
Prin analizarea articolului 6 alineatul 1 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului, putem desprinde exigențele pe care aceasta le consacră6, și anume:
a) Accesul la justiție;
b) Cauza să fie examinată în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil;
c) Examinarea cauzei să se facă de către un tribunal independent și imparțial,
stabilit prin lege;
d) Hotărârea să fie pronunțată în public.
Și în materie penală, în virtutea articolului 6 alineatul 1, Curtea Europeană
a Drepturilor Omului a consacrat un sistem de garanții procesuale prin intermediul
căruia se asigură dreptul oricărui participant la un proces penal echitabil. Garanțiile
procesuale în materie penală sunt7:
a) Prezumția de nevinovăție;
b) Egalitatea armelor;
c) Principiul contradictorialității;
d) Motivarea hotărârilor și dreptul la tăcere al acuzatului;
e) Publicitatea procesului;
f) Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzației și acordarea timpului
și facilităților necesare construirii unei apărări solide;
g) Dreptul la apărare.
Astfel putem afirma faptul că există similitudini între procesul civil și procesul
penal cu privire la acest sistem de garanții, egalitatea armelor, publicitatea procesului
și principiul contradictorialității regăsindu-se și în materie civilă.
Nici Constituția României nu lămurește clar termenul de proces echitabil deși,
în articolul 21 alineatul 3, face referire la această sintagmă. Termenul de echitabil
înseamnă orientat spre adevăr, just, drept, nepărtinitor8. Echitatea, în sistemul de drept
românesc presupune ca participanții la proces, să se situeze pe o poziție de egalitate.
Evelina Oprina, op. cit. , p. 26
Curtea a arătat că publicitatea dezbaterilor și a pronunțării hotărârilor este menită să asigure justițiabililor dreptul
la un proces echitabil și siguranța că în cauzele în care sunt părți nu se pronunță sentințe sau decizii arbitrare.
7
Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu – Drept Procesual Civil, Drept Execuțional
Civil, Arbitraj, Drept Notarial, Ed. Național, București, 2013, p. 46
8
Bogdan David, Dreptul la un proces echitabil, Revista de Drept Public, martie 2014, Sesiunea științifică “Caracterul regimurilor poltice românești în epoca contemporană și problematica drepturilor omului consfințite în
constituție” p. 236-241
5
6
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Conform Pactului Internațional cu privire la drepturile civile și politice, ratificat de
România la 31 octombrie 1974, “orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află
să fie examinat în mod echitabil și public de către un tribunal competent, independent
și imparțial, stabilit prin lege, care să decidă asupra contestațiilor privind drepturile și
obligațiile sale cu caracter civil”9.
Cu privire la examinarea unei cereri în termen optim și previzibil, în
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a apreciat faptul că această
examinare nu poate fi analizată in abstracto, ci trebuie să se raporteze la fiecare caz
ținându-se seama de anumite criterii: durata procedurii, natura pretențiilor formulate
de către părți, miza litigiului, complexitatea procesului. Convenția Europeană a
Drepturilor omului a subliniat faptul că înfăptuirea justiției fără întârziere prezintă
o deosebită importanță, nerespectarea acestei cerințe putând atrage ineficacitatea și
decredibilizarea actului de justiție10.
Codul de Procedură Civilă consacră în mod expres principiul celerității sau
al soluționării cauzelor într-un termen optim și previzibil dar, în afară de această
reglementare expresă, există și o serie de articole prin care se urmărește realizarea
acestui principiu, astfel:
a) citația și celelalte acte de procedură, sub sancțiunea nulității, vor fi înmânate
părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de judecată. În cazuri urgente sau atunci
când legea prevede în mod expres, judecătorul poate dispune scurtarea termenului de
înmânare a citației ori actului de procedură, despre aceasta făcându-se mențiune în
citație sau în actul de procedură11;
b) termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice,
din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți. Completul de judecată învestit cu
soluționarea cauzei, hotărăște în camera de consiliu, fără citarea părților. Părțile vor
fi citate de îndată pentru noul termen fixat12;
c) contestația în anulare se judecă de urgență și cu precădere13.
d) cu privire la procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată,
completul învestit aleatoriu cu judecarea cauzei verifică de îndată regularitatea
cererii.
Principiul celerității este consacrat, chiar dacă nu expres, și în alte acte
normative cum ar fi, de exemplu, Ordonanța Guvernului 2/2001 privind Regimul
Juridic al Contravențiilor care prevede că plângerile împotriva proceselor-verbale de
constatare şi sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere14.

9
10
11
12
13

Dicționarul Explicativ al Limbii Române
Articolul 16, punctul 1 – Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice
Cauza Oliveira Modesto contra Portugaliei rezumată de I.Olteanu, în Juridica nr. 5/2000, p. IV
Articolul 159, Codul de Procedură Civilă
Articolul 230, Codul de Procedură Civilă

14

Articolul 508, Codul de Procedură Civilă
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RELEVANŢA DREPTURILOR
CONSUMATORILOR DIN PUNCTUL
DE VEDERE AL CALITĂŢII VIEŢII
CONSUMER’S RIGHTS RELEVANCY
IN TERMS OF QUALITY OF LIFE
Dr. Silvia ZAHARIA1
Rezumat
În contextual prezentării noastre, am încercat să subliniem posibile
conexiuni dintre conceptul de „calitate a vieții” și domeniul drepturilor
consumatorului.
,,Dreptul consumatorului” poate fi analizat atât în ceea ce privește
reglementarea legală dar şi din punct de vedere doctrinar, pornindu-se de la
principalele școli care stau la baza fundamentării sale. Astfel, au fost avute în
vedere teoriile dezvoltate de către cei doi reprezentanți marcanți ai doctrinei
juridice străine. Apoi, am subliniat principalele drepturi ale consumatorilor
reglementate de către legiuitorul român, fără a omite şi noile tendințe în UE,
şi aici ne referim la directiva privind drepturile consumatorilor.
Finalul studiului este marcat de o prezentare a strategiei U.E. pentru
o politică de protecție a consumatorilor şi o scurtă trecere în revistă a
problematicii legate de mijloacele alternative de soluționare a disputelor
dintre consumatori şi profesioniști (ADR).
Cuvinte cheie: calitatea vieţii, noțiunea de consumator(abordare doctrinară şi
reglementare legală), drepturile consumatorilor, mijloace alternative de soluționare
a disputelor (ADR)
Abstract
Our presentation tries to emphasize the possible connections between
the concept of „quality of life” and the consumer’s rights domain. The
,,consumer” notion has been approached both in terms of doctrinal and legal
1

Lector universitar, „Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir”;
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regulation starting from the founding schools of the consumer law, having in
mind the theories expressed by the two leading representatives of foreign legal
doctrine.
Subsequently we pointed out the main consumer rights enacted by the
Romanian legislator, without omitting new trends in the E.U. in respect of a
directive on consumer rights. The end of our study is marked by a presentation
of the European Commission’s Strategy for Consumers and a brief overview
of the issue of alternative means of settling disputes between consumers and
traders (A.D.R.).
Keywords: quality of life, the notion of consumer (and doctrinaire approach
to legal regulation), consumer rights, alternative means of dispute resolution (ADR).
1. În demersul nostru încercăm o abordare a două problematici care
aparent ar putea fi paralele, dar, dintr-o perspectivă analitică, opinăm noi, că
ele converg spre un rezultat comun.
Astfel, conceptul de calitate a vieţii considerat ca fiind unul evaluativ adică
„rezultanta raportării condiţiilor de viaţă şi a activităţilor care compun viaţa umană, la
necesităţile, valorile, aspiraţiile umane2” se află într-o strânsă legătură cu modalitatea
în care sunt reglementate drepturile consumatorului. De altfel, chiar şi din punct de
vedere istoric, preocupările pentru aceste două domenii într-un fel coincid, întrucât
anii ‘60 sunt decisivi în dezvoltarea problematicii celor două componente de referinţă.
După cum se știe, „tematica calităţii vieţii s-a dezvoltat rapid în anii ‘60, ca o
reacţie la criza abundenţei în ţările dezvoltate. Pe de o parte, anii ‘60 au conştientizat
efectele devastatoare ale creşterii economice asupra mediului. Pe de artă parte, s-a
conturat estimarea că prosperitatea economică nu asigură automat, prin ea însăşi,
şi prosperitatea umană. Presupoziţia conform căreia creşterea economică duce prin
ea însăşi direct şi neproblematic la o creştere a bunăstării colective este supusă la
multiple critici. În societăţile dezvoltate, se simte tot mai mult nevoia unui corector
al creşterii economice, tematica calităţii vieţii îndeplinind o asemenea funcţie3”.
Putem considera, din anumite puncte de vedere, că un corector al acestor
relaţii economice îl reprezintă şi recunoaşterea drepturilor consumatorului, întrucât
existenţa contractelor de adeziune care începeau să ocupe un loc tot mai important
în realitatea juridică a impus intervenţia statului în reechilibrarea raportului juridic
născut între consumator şi operatorul economic.4
http://www.dictsociologie.netfirms.com/C/CTermeni/CalitateaVietii.htm ;
Ibidem;
4
Vom utiliza acest termen de „operator economic” întrucât legislaţia în domeniu l-a impus după o lungă perioadă
de căutări. Astfel, primele reglementări în domeniu şi aici avem în vedere O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor a utilizat noţiunea de agent economic. Apoi, legislaţia adoptată a preluat cu mici excepţii această denumire,
mai puţin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
care, după cum lesne se poate sesiza, utilizează noţiunea de profesionist. Modificările ulterioare ale O.G. nr. 21/1992
şi apoi adoptarea celorlalte acte normative cu incidenţă în domeniu au consacrat termenul de operator economic. De
altfel, necesitatea unităţii terminologice în aproape toate domeniile dreptului consumatorului a făcut obiectul unei
2
3
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Din perspectivă istorică, putem afirma că un rol decisiv l-a avut președintele
Statelor Unite ale Americii, John F. Kennedy, care, la 15 martie 1962, în discursul
ţinut „Asupra protecţiei intereselor consumatorului” a enunțat cele patru drepturi
principale ale acestuia, respectiv: dreptul la siguranţă, dreptul la informare, dreptul
de a alege şi dreptul de a fi auzit5.
In cei 30 de ani scurşi de la discursul președintelui Kennedy, grupurile de
presiune ale consumatorilor, legiuitorii statali, oficialitățile de aplicare a legii şi
instanțele judecătoreşti au recunoscut un al cincilea drept, dreptul consumatorului de
a fi despăgubit de către un comerciant care l-a determinat să încheie un contract, cu
încălcarea unuia din drepturile deja enunţate.
Plecând din S.U.A., mişcarea s-a propagat, începând cu anii 1960-1970, în
diverse state europene (Suedia, Danemarca, Marea Britanie, Germania, Belgia, Franţa,
Ţările de Jos), unde au fost promulgate legi care vizau protecția consumatorului,
Spania şi Portugalia făcând-o cu câţiva ani mai târziu.
Această mișcare generală a fost consacrată, începând cu anul 1975, de Comisia
Comunităţii europene, care a adoptat un „Program pentru o politică de protecţie şi
informare a consumatorilor”, pentru ca, apoi, în 1985, Organizaţia Naţiunilor Unite
să elaboreze „Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor”, document
programatic, al cărui spirit se regăseşte în toate legislaţiile naţionale care au
reglementat, apoi, acest fascicol de relaţii sociale, ţara noastră nefăcând excepţie.
În România, o legislație în acest domeniu o regăsim de abia după anul 1990,
adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992,6 privind protecţia consumatorilor,
reprezentând primul act care a statuat, în ţara noastră, drepturile consumatorilor,
cadrul instituţional şi asociativ în care acestea pot fi exercitate şi apărate, precum şi
sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale. Faptul că un prim act
normativ care să reglementeze acest domeniu îl avem doar din 1992 este explicabil,
datorită istoricului economiei româneşti. Într-o economie planificată, protecţia
consumatorului este mai greu de realizat, dacă nu chiar imposibil, dar o economie de
piaţă permite şi chiar cere reglementarea acestui domeniu, pe cât de difuz, pe atât
de sensibil.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost modificată şi aprobată prin Legea
nr. 11/1994, permițând apoi adoptarea unor acte normative cu incidenţă în domeniu,
absolut necesare, unei reglementări uniforme şi complete a domeniului. O.G. nr.
21/1992 a suferit de-a lungul timpului numeroase modificări impuse sau de realităţile
social-economice româneşti, dar şi de necesitatea armonizării dispoziţiilor naţionale
cu cele existente la nivelul Uniunii Europene. Mai mult, cadrul legal s-a îmbunătăţit
cărţi verzi tocmai în acest sens;
5
Puplic papers of the Presidents of the United States, John F. Kennedy, containing public messages, speeches and
statements of the President, January 1 to December 31, 1962, p. 235-245 (textul este reprodus în E.VON HIPPEL,
1986, p. 281-290);
6
O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
212 din 28 august 1992, apoi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în Monitorul Oficial
al României,Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994,ultima republicare fiind cea din M.Of. nr.208/28.03.2007;
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permanent prin transpunerea directivelor Uniunii Europene dar şi prin intrarea de
drept în legislaţia naţională a Regulamentelor, de la data la care România a devenit
stat membru al Uniunii Europene.
2. Întrebarea firească care se impune este aceea a titularului normei de
protecţie, adică cine este consumatorul?
2.1. Întrebarea poate primi atât un răspuns doctrinar cât şi unul din
prisma reglementărilor legale, în contextul dat. Astfel, aşa cum am mai arătat
şi cu alte ocazii7, din punct de vedere teoretic, se impun două concepții asupra
conturării noţiunii de consumator.
Prima este cea dezvoltată de profesorul Jean Calais-Auloy şi cea de a doua
aparţine profesorului Thierry Bourgoignie, ei fiind de altfel şi cei care au fundamentat
dreptul consumatorului ca ramură de drept de sine stătătoare.
Jean Calais Auloy defineşte consumatorii ca fiind „persoanele care procură
sau utilizează bunuri sau servicii pentru un scop neprofesional, adică pentru uzul
său personal.8”.
După cum lesne putem sesiza, această părere tinde spre consacrarea unei
concepţii stricte a conceptului de consumator, privit ca persoană fizică, care îşi procură
pentru uzul său propriu sau familial bunuri şi servicii, în antiteză cu persoana juridică
care are un scop profesional şi care, întotdeauna, va fi exclusă regulilor protectoare,
în favoare „profanului.”
O altă părere, opinăm noi mult mai largă, este exprimată de profesorul Thierry
Bourgoignie 9 care, acceptând definiția, deja, consacrată de doctrină10, susţine că
aceasta ar trebui să aibă în vedere patru elemente esențiale, care au menirea de a
particulariza şi individualiza consumatorul faţă de celelalte persoane.
Primul aspect care se relevă este acela că autorul mai sus citat, atunci când
dezvoltă problematica drepturilor consumatorului are în vedere întotdeauna o politică
de protecţie a intereselor consumatorilor.11
În opinia sa, majoritatea autorilor care s-au oprit asupra domeniului au avut
în vedere actele de consum pe care le realizează consumatorii şi nu consumatorul
însuşi.12 Actele de consum ar fi acele acte juridice sau materiale prin care bunurile sau
serviciile se opresc din circuitul lor comercial, fiind dobândite de către destinatarul
În acest sens a se vedea Silvia Zaharia, „Ghidul Mediatorului – Mijloace de soluţionare alternativă a disputelor
dintre consumatori şi operatorii economici” realizat în cadrul Programului PHARE 2006/018-147.05.01.04 „Asistenţă în întărirea mişcării consumatoriste în România, p. 15-33, Bucureşti, 2009;
8
Jean Calais-Auloy, „Droit de la consommation”, ed. 6, Dalloz, 2003, p. 3;
9
Thierry Bourgoignie, “Fundamentele, caracteristicile şi instrumentele politicii şi dreptului consumatorilor în
Uniunea Euroopeană”, Centre de Droit de la Consommation, Universitatea Catolică Louvain la Neuve, Belgia,
1996;
10
„In general prin „consumator” se înţelege persoana fizică care foloseşte, în scop particular şi neprofesional,
produse şi servicii oferite pe piaţă de producători, vânzători şi furnizorii de servicii.”
11
Thierry Bourgoignie, Elements pour une thoerie…. op. cit. p.45
12
M. Fallon, Le droit des raports internationaux de consummation, Journ. Dr. Int. 1984, p. 767-768;
7
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final. Prezentarea consumatorului ca destinatarul final al bunurilor sau serviciilor
relevă o manieră obiectivă de abordare a subiectului. Noţiunea actului de consum
prezintă un avantaj de generalitate şi de supleţe. Actul poate fi juridic sau poate fi un
simplu act material. Criteriul reţinut nu este cel al contractului de consumaţie13 care
este extrem de restrictiv şi se referă doar la calitatea de consumator a unei persoane
care dobândeşte bunuri, sau, în mod general, la persoana care con tractează. In
acest fel, toate problemele legate de locul şi natura actului nu pun în discuţie scopul
profesional (sau nu) al celui care îl face, ci doar calitatea subiectului care îşi exprimă
acordul de voinţă cu privire la actul juridic în acuză.
O astfel de concepție obiectivă asupra conceptului de consumator, permite
includerea în sfera sa şi a „profesioniștilor” atunci când ei dobândesc bunuri sau
servicii pentru activitatea lor proprie.
Doar o abordare subiectivă a conceptului de consumator poate explica locul şi
rolul său în acest ciclu economic pe care bunurile îl parcurg.
În primul rând, dreptul consumatorului nu trebuie privit doar ca o protecţie
a „cumpărătorului” şi, deci, ca un drept contractual, el aplicându-se pentru toate
operațiunile efectuate de consumatori.
În al doilea rând, normele de protecţie a consumatorilor se aplică tuturor
raporturilor juridice care au ca obiect bunurile, mobile şi imobile, precum şi tuturor
serviciilor, indiferent de natura acestora, cu condiţia, ca una dintre părţile raportului
juridic să fie consumator.
Un al treilea element care ar trebui avut în vedere este acela al dimensiunii
colective a conceptului. Astfel, consumatorul, privit în mod izolat, nu corespunde
realităţii, întrucât funcţia de consum pe care o realizează constă într-un conglomerat
de acte realizate individual şi repetate de un conglomerat de indivizi. În pofida
faptului că el participă singur la această funcţie, el împărtăşeşte, de cel mai multe
ori şi interese colective, similare, dar disparate, cu indivizi care formează grupul
consumatorilor.
Din aceste motive, orice reglementare a drepturilor consumatorilor va trebui
să aibă în vedere și dimensiunea colectivă a conceptului.
Natura colectivă a dreptului consumatorului explică şi instrumentele colective
care sunt reglementate în vederea garantării lui (de exemplu dreptul asociaţiilor
pentru protecţia consumatorilor de a formula acţiuni colective în justiţie).
Un al patrulea element important, pe care îl ridică definiţia consumatorului,
este acela de concept unic, dar difuz. Prin urmare, grupul consumatorilor este, prin
natura lui, eterogen.
„Natura difuză a conceptului de consumator nu este în contradicţie cu
specificitatea funcţiei de consum. Atunci când consumă, consumatorul nu acţionează
ca un producător, muncitor sau cetăţean, dar ambiguitatea se naşte din faptul că
13

Recunoscut de doctrina franceză; vezi în acest sens Jean Calais-Auloy, op. cit., p.33;
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producătorul, muncitorul, cetățeanul sunt de asemenea consumatori.”14
Acest lucru explică dificultățile de organizare ale acestor interese colective şi
gruparea lor.
Eterogenitatea consumatorilor, ca grup, îi împiedică să aibă o imagine comună
şi unică, fapt ce face imposibilă ideea unui „consumator diligent şi critic”, care este
o abstracție periculoasă.
In această opinie, definiţia conceptului de consumator trebuie să fie, în mod
necesar, legată de contextul sferei consumului. Realitățile economice, sociale,
culturale fac ca acţiunea diferitelor categorii de indivizi, implicaţi în sfera consumului,
să nu fie aceeaşi. Soluțiile adoptate pentru fiecare categorie în parte de consumatori
trebuie să aibă în vedere posibilităţile economice ale acestora şi să nu se refere numai
la niște grupuri privilegiate datorită nivelului lor de venit, cultură şi educație, care
sunt într-o poziție mai bună, şi , care se pot proteja singuri.
„Altfel, dreptul consumatorului însuși ar deveni o nouă cauză a inegalităţii
sociale.”15
Nu putem însă să facem abstracţie de faptul că, de curând, în doctrina europeană
s-a susţinut unitatea conceptului de consumator, ”tinzând chiar spre universalitate”,
chiar dacă acesta diferă de la o ţară la alta, la fel ca şi politicile de protecţie care sunt
dedicate lui.
„Totuși, consumatorii sunt de obicei definiți într-o manieră unitară (adică fără
excepţii locale), iar protecţia lor este de obicei exprimată în termeni universali, pe o
scală universală a nivelului de protecţie.
Un exemplu grăitor îl constituie conceptul dezvoltat de către Curtea Europeană
de Justiţie şi de legislativul european, de consumator mediu”16.
Fără îndoială, autorul mai sus citat, se referă la statutul consumatorului, în
contextul Uniunii Europene, normele de protecţie fiind minime şi rezultând din
aquis-ul Uniunii Europene, fiecărui stat membru revenindu-i obligaţia de a transpune
directivele privitoare la protecţia consumatorului în legislaţia naţională, putând
stabili un nivel de protecţie mai ridicat decât cel impus.
Şi în România este reglementată noțiunea de consumator mediu, el fiind definit
de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în
relaţia cu consumatorii17 astfel: “consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat,
atent şi precaut, ținând seama de factorii sociali, culturali şi lingvistici”(art. 2 lit. m).
Existența conceptului în legislaţia naţională este o consecință a transpunerii
prevederilor Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa
Thierry Bourgoignie, op. cit. p. 8;
Ibidem ;
16
Martijn Hesselink, „Studii de drept comparat”, „Dreptul european al contractelor: o chestiune de protecţie a
consumatorului, de cetăţenie sau de justiţie?, Editura THEMIS CART, p.153;
17
Publicată în M.Of. Partea I. nr. 899 din 28.12.2007, cu modificările ulterioare;
14
15
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internă faţă de consumatori(…)18 care, pentru prima dată, are în vedere consumatorul
mediu, această noțiune fiind generată de nevoia unei raportări la un criteriu obiectiv,
dat fiind diversitatea grupului de consumatori.
Totuşi, în ceea ce ne priveşte, această abstractizare este una necesară dacă
avem în vedere eterogenitatea grupului de consumatori, dar atâta timp cât nici la
nivelul Uniunii Europene, şi în consecință, nici la nivel naţional, nu găsim o definiție
unitară a acestui concept, nevoia precizării consumatorului mediu apare ca fiind
necesară, dar nu suficientă.
Chiar dacă acceptăm existența consumatorului mediu, opinia profesorului
Thierry Bourgoignie, cu privire la natura colectivă şi difuză a consumatorilor, nu
trebuie neglijată, mai ales atunci când, dreptul subiectiv al acestuia nu este respectat.
2.2. Din punctul de vedere al reglementării legale, în România, noțiunea
de consumator a fost pentru prima dată definită de O.G. nr. 21/1992 privind
protecţia consumatorilor, definiţia suferind numeroase modificări de-a lungul
timpului rezultate chiar de modificările actului normativ, mai sus, amintit.
Prevederile art. 2 din O.G. nr. 21/1992 definesc consumatorul ca fiind o
„persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără,
dobândeşte, utilizează ori consumă produse ori servicii, în afara activităţii sale
profesionale.”
Din definiție rezultă două elemente:
Primul, consumatorul este întotdeauna, o persoană fizică sau un grup de
persoane fizice, constituite în asociații per a contrario persoana juridică cu excepţia
asociaţiilor va fi exclusă, întotdeauna, din conținutul conceptului, indiferent în ce
scop ar dobândi bunuri sau ar beneficia de servicii.
Al doilea element este acela că persoana fizică sau grupul de persoane
constituite în asociaţii cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă, în afara activităţii
profesionale, produse sau beneficiază de servicii de la operatorii economici.
De altfel, noţiunea de consumator nu este definită doar în O.G. nr. 21/1992
privind protecţia consumatorului, ci o găsim şi în celelalte acte normative cu incidenţă
în domeniu. Ceea ce este însă caracteristic pentru tot acest segment de acte normative
este lipsa unității conceptuale. Deşi, în esenţă, elementele definiției se păstrează,
totuși anumite particularități apar, în anumite cazuri, fapt ce ar impune, în opinia
noastră, o reglementare unică. Aceea problemă nu este specifică doar legislaţiei
române, ci se întâlnește în mai toate legislaţiile statelor membre U.E., iar această
realitate poate fi explicată ca o consecință a transpunerii în legislaţiile naţionale a
directivelor europene.
Acest aspect a fost avut în vedere chiar de către Comisie care, în Cartea verde
18

Publicată în JOUE L149/22 din 11.6.2005;
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privind revizuirea aquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor19 la pct. 4.1. pune
aceeaşi problemă. Astfel, se menționează că, în mod curent, definițiile de consumator
şi profesionist nu sunt coerente, fapt ce determină o serioasă problemă în aplicarea
acestora.
Actul mai sus menţionat, oferă două variante la care statele membre au fost
chemate să răspundă, astfel:
- se va face o aliniere a definițiilor existente în aquis-ul comunitar, fără
schimbarea domeniului lor de aplicare. Consumatorii vor fi definiţi ca persoane
fizice, acţionând în scopuri care sunt în afara ocupaţiei, afacerii sau profesiei lor;
- sensul noţiunii de consumator va fi extins, astfel încât, să includă persoanele
fizice care acţionează în scopuri direcţionate, în principal, în afara ocupaţiei, afacerii
sau profesiei lor. În funcţie de modul în care statele membre vor dori modificarea, se
vor lua măsurile legislative care se impun.
Opinăm, că o reglementare unitară a conceptelor ar fi benefică nu numai
din punct de vedere teoretic, dar mai ales, din cerinţe de ordin practic. De altfel,
cu aceeaşi problemă se confruntă mai toate legislaţiile statelor membre, fapt ce
a determinat anumiți autori20 să sublinieze lipsa de consecvenţă a legiuitorilor în
definirea conceptului21, ceea ce poate naște o dificultate a stabilirii sferei de abordare,
nu numai a conceptului, dar şi a titularului dreptului.
În ceea ce priveşte aspectele de tehnică legislativă, se subliniază că fiecare
dintre legiuitori naţionali, atunci când au armonizat legislaţia, în special, noţiunea
de consumator, au introdus în dreptul naţional o definiție unitară, care se regăseşte
în numeroasele legi privind protecţia consumatorilor, sau au ales varianta de a
particulariza pentru fiecare lege, definiţia noţiunii în cauză.
3. Principalele drepturi ale consumatorilor consacrate de legislaţia
română
O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor în art. 3 sunt reglementate,
pentru prima dată, principalele drepturi ale consumatorilor, respectiv:
„a) de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se
presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea
ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
b) de a fi informați complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esențiale
ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu
acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educați în calitatea
Bruxelles, COM (2006), p.8;
Norbert Reich et Nans Micklitz, Consumer Legislation in the EC countries. A comparative analysis, Van Nostrand Reinhold, London, New Zork, 1980,p.11;
21
În acest sens a se vedea „Compendum CE de Droit de la consommation” realizat de Universitatea Bielefeld,
disponibil pe site-ul: http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comparative_
analysis_fr_final.pdf ;
19
20
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lor de consumatori;
c) de a avea acces la piețe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii
de calitate;
d) de a fi despăgubiți pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare
a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;
e) de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor
lor”.
Legea nr. 294/2004 ce poartă de numirea de Codul Consumului22 preia aceste
cinci drepturi dar mai adaugă încă două cu relevanţă, mai ales, sub aspectul protecţiei
intereselor economice ale consumatorilor şi anume:
a. “de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se
presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea
ori să le aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime;
b. de a fi informaţi complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale
ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu
acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea
lor de consumatori;
c. de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii
de calitate;
d. de a fi despăgubiţi în mod real şi corespunzător pentru pagubele generate
de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop
mijloace prevăzute de lege;
e. de a se organiza în asociaţii ale consumatorilor, în scopul apărării
drepturilor şi intereselor lor;
f. de a refuza încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform
prevederilor legale în vigoare;
g. de a nu li se interzice de către un operator economic să obţină un beneficiu
prevăzut în mod expres de lege”23.
Din analiza comparativă a celor două texte de lege, se poate lesne sesiza grija
legiuitorului pentru protejarea intereselor economice ale consumatorilor, mai ales în
contractele de adeziune pe care acesta le încheie cu operatorii economici.
O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, modificată şi aprobată
prin Legea nr. 11/1994, reprezintă actul normativ cadru care a permis adoptarea
ulterioară a altor reglementări care au dezvoltat din, punctul de vedere legislativ,
fiecare drept consacrat. Astfel, vom da doar cu titlu de exemplu, dreptul la siguranţă
al consumatorului, care a fost completat prin prevederile Legii nr. 245/2004 privind
securitatea generală a produselor24 şi, în pofida faptului că doctrina face o diferenţiere
clară între securitatea produselor şi calitatea acestora, nu putem totuşi să nu amintim
Republicată în M.Of. nr. 224/24.03.2008;
Art. 27 din Legea nr. 296/2004 Codul consumului, republicată în M.Of. nr. 224/24.03.2008 modificată prin Legea
nr. 161/2010;
24
Republicată în M.Of. nr. 360/9.05.2008, cu modificările ulterioare;
22
23
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reglementarea ce ţine de garanţiile oferite consumatorului după vânzarea produselor,
respectiv Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate
acestora25.
Dreptul la informare al consumatorului se bucură de o bogată reglementare sub
aspectul normelor privitoare la etichetarea produselor precum şi indicarea preţurilor
(H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite
consumatorilor spre vânzare26).
Protecţia intereselor economice ale consumatorilor îşi găsește temeiul legal
într-o multitudine de acte normative, respectiv: Legea nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori27, Legea nr.
365/2002 privind comerţul electronic28, O.U.G. nr. 14/16 februarie 2011pentru
protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea
dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii
de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru
produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de
schimb29.
Dreptul consumatorului de a fi despăgubit pentru prejudiciile suferite, de
asemenea, a fost reglementat printr-un act normativ special şi anume: Legea nr.
240/2004 privind răspunderea producătorului pentru pagubele generate de produsele
cu defecte30.
Sunt doar câteva exemple de acte normative care constituie sediul legal al
domeniului protecţiei consumatorilor în România.
4. Revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor a început
în 2006 şi vizează doar o parte din directivele privind protecţia consumatorului
fapt ce a generat iniţiativa, la nivelul Uniunii Europene, adoptării Directivei
2011/83 UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind drepturile
consumatorilor31.
Obiectivul directivei este acela „de a contribui la buna funcționare a pieței
interne și de a realiza un nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin apropierea
anumitor aspecte ale actelor cu putere de lege și ale actelor administrative ale
statelor membre privind contractele dintre consumatori şi comercianți”.
Ceea ce se impune a fi reliefat este faptul că în textul directivei sunt redefinite
aproape toate noțiunile dreptului consumatorului, cum ar fi de exemplu: noţiunea
de consumator şi cea de comerciant, noţiunea de contract de vânzare, contract de
25
26
27
28
29
30
31

Republicată în M.Of. nr. 347/6.05.2008, cu modificările ulterioare;
Republicată în M.Of. nr. 643/9.09.2008, cu modificările ulterioare;
Republicată în M.Of. nr. 305/18.04. 2008;
Republicată în M.Of. nr.959/29.11.2006;
Publicată în M.Of. nr.134/22 .02. 2011;
Republicată în M.Of. nr. 313/22.04.2008;
Publicată în JOUE L304/64 din 22.11.2011;
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

171

UNIVERS JURIDIC
prestări servicii, contractul la distanță, contract negociat în afara spaţiului comercial.
Opinăm că, această reașezare terminologică este absolut necesară şi ea vine şi
ca un rezultat al consultărilor avute cu statele membre în vederea revizuirii acquisului Uniunii Europene.
Ca domeniu de aplicare, directiva „se aplică, conform condițiilor și în limitele
stabilite în dispozițiile sale, oricărui contract încheiat între un comerciant și un
consumator. Ea se aplică și contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice
sau încălzirii centralizate, inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste
utilități sunt furnizate pe bază contractuală”.
Întrucât textul directivei vizează acele contracte, în care consumatorului i se
recunoaște un „drept de retragere” din contractele încheiate la distanță precum şi a
celor încheiate în afara spatiilor comerciale, într-un anumit termen, în sensul în care,
prin acest drept să se asigure o protecţie maximă a titularului dreptului, dar şi pentru
a preveni eventualele abuzuri de drept.
De altfel, directiva a fost transpusă în legislaţia naţională prin O.U.G. nr. 34/2014
privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
precum şi de modificare a unor acte în domeniul protecţiei consumatorilor32.
Aşa după cum lesne putem reține din chiar titlul actului normativ, mai sus
citat, el are funcţia de reglementare a domeniului de referință dar şi de abrogare şi
de modificare a unor acte normative privind protecţia consumatorilor în România.
Astfel, prezenta ordonanță abrogă vechea reglementare privind contractele încheiate
în afara spatiilor comerciale33 precum şi regimul juridic al contractelor încheiate la
distanță de către consumatori34.
Fără a ne propune a realiza o analiză a O.U.G.nr.34/2014, dorim doar să
reţinem, ca o noutate a reglementării, faptul că, legiuitorul nu mai foloseşte noţiunea
de comerciant deşi ea este reţinută in terminis în contextul directivei privind
drepturile consumatorilor, ci utilizează şi definește noţiunea de profesionist. La o
analiză succintă a terminologiei am putea critica legiuitorul român de nerespectarea
noțiunilor utilizate de către legiuitorul european, știut fiind că orice transpunere a
directivei se face cu respectarea noțiunilor intrinseci acesteia.
Întrucât în dreptul noţional, prin apariţia noului Cod civil a fost consacrată
noţiunea de profesionist, în detrimentul celei de comerciant, pe cale de consecinţă şi
actele normative cu incidenţă în domeniu au trebuit să respecte noua terminologie.
Deşi, în opinia noastră, extinderea noţiunii de profesionist peste limitele avute
iniţial în primele directive privind protecţia consumatorilor nu este tocmai corectă,
având în vedere reglementarea dată de Codul civil, nu putem decât să achiesăm la
demersul legiuitorului naţional.
5. Textul directivei privind drepturile consumatorilor răspunde şi
32
33
34

Publicată în M.Of. nr.427 din 11. iunie 2014;
O.G. nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale;
O.G. nr. 130 privind regimul juridic al contractelor la distanţă;
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dezideratelor Strategiei U.E. pentru politica de protecţie a consumatorilor
2007-2013 a Comisiei Europene35 care enunţă trei obiective principale şi anume:
- să ofere mai multă putere consumatorilor U.E. printr-o informare corectă, prin
transparența pieței şi prin încrederea care decurge din protecţia eficientă a acestora;
- să amelioreze bunăstarea consumatorilor în materie de prețuri, de posibilitatea
de alegere, de calitate şi de siguranţă (Bunăstarea consumatorilor este în centrul
atenției pe piețele performante);
- să protejeze consumatorii cu eficacitate împotriva riscurilor şi ameninţărilor
serioase.
Aceste obiective s-au realizat, în primul rând, prin revizuirea acquis-ului în
domeniul protecţiei consumatorilor, apoi, prin adoptarea noii directive precum şi prin
dezvoltarea unor mijloace alternative de soluționare a disputelor dintre consumatori
şi comercianți (ADR).
În acest sens, Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie
de consum36 şi a Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi al Consiliului
privind mijloacele de soluționare alternativă a litigiilor în materie de consum37
demonstrează efortul legiuitorului european de a reglementa şi a conferi statelor
membre dreptul de a dispune de cât mai variate mijloace de soluționare alternativă a
disputelor dintre consumatori şi comercianți.
Din tot ceea ce am prezentat până acum, putem lesne sesiza, că domeniul
protecţiei consumatorilor, prin reglementările sale, reprezintă acel corectiv necesar
în vederea asigurării calității vieţii omului, chiar dacă grupul consumatorilor apare
ca unul eterogen, cuprinzând în egală măsură, atât persoane mai instruite sau mai
puțin instruite, mai bogate sau mai sărace din punct de vedere material şi, nu în
ultimul rând, cu un nivel aspiraţional foarte diferit. În pofida tuturor acestor diferențe,
protecţia trebuie să fie aceeaşi, întrucât numai în acest fel norma de drept își poate
justifica rațiunea pentru care a fost edictată.

Comunicare Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European COM
(2007)99 final;
36
Publicat în JOUE L165 din 18.6.2013;
37
Publicată în JOUE L165 din 18.6.2013.
35
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UNELE CONSIDERAȚII
PRIVIND STRATEGIA DE APĂRARE
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI (2010)
SOME CONSIDERATIONS
ON THE NATIONAL DEFENCE
STRATEGY OF ROMANIA (2010)
Iulian Cezar PETCU1

Abstract
This article represents a point of view on National Defence Strategy
of Romania (NDSR), adopted in 2010. This current NDSR was criticized for
using the word Defence instead of Security in its title and for considering
mass-media as a factor of a societal vulnerability.
The main idea is that national security should be treated and assured
both as an objective indicator and as a subjective personal citizen’s perception.

Key Words: Grand Strategy, High Politics, White Chart, Security, Soft
Power, NATO Summit, NATO Concept, Smart Defense, Comprehensive Security
I. INTRODUCERE

I

ndiferent ce denumire poartă (Cartă albă, Concept de securitate, Strategie
de apărare, Strategie de securitate, Politică de apărare și securitate etc.),
Strategia de Apărare Națională a României (SANR) este un produs intelectual
doctrinar programatic de cel mai înalt nivel și de cea mai mare importanță practică
pentru conducerea unui stat, pentru orientarea strategică a asigurării securității,
independenței, suveranității și integrității naționale, a siguranței și bunăstării
cetățenilor țării respective, fiind denumit și Grand Strategy sau High Politics.

Doctorand, Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, PhD Student Iulian Cezar PETCU, “Carol I” National
Defence University
1

174 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

II. COMPONENTELE SISTEMULUI NAȚIONAL DE SECURITATE

Sistemul de Securitate Națională a României are trei tipuri de componente
(reprezentate fiecare de instituțiile corespunzătoare):
1. Componente structurale:
- Apărarea militară
- Siguranță (Intelligence, Counter-Intelligence și Private Security)
- Ordine publică, siguranța cetățeanului, urgențe civile (aproximativ ceea ce
în SUA se numește Homeland Security).
2. Componente funcționale:
- Managementul crizelor (pentru toate cele de mai sus împreună).
3. Componente sectoriale:
- Securitate sectorială (socială, politică, militară, economică, informatică,
financiar-bancară, energetică, alimentară, ecologică, a transporturilor, a afacerilor
etc.).

III. O ABORDARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI
INTERDISCIPLINARĂ ÎN ELABORAREA SANR

Complexitatea Sistemului de Securitate al României, prezentat sintetic mai sus,
impune în mod obiectiv o abordare interinstituțională și interdisciplinară a elaborării
SANR. Scopul acestei abordări este crearea cadrului conceptual (doctrinar) și a celui
acțional (real) privind articularea unor mecanisme funcționale în asigurarea unei
apărări eficiente a țării și a unei securități naționale depline, în toate componentele
sale, demonstrabilă atât obiectiv, prin indicatori măsurabili, cât și subiectiv, printr-o
percepție, stare pshihosociologică și reprezentare socială pozitivă, în condițiile unei
societăți democratice.
SANR se elaborează și se prezintă Parlamentului de către președintele
României, în cel mult șase luni de la depunerea jurământului la preluarea mandatului,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 473 din 2004.
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IV. PRINCIPALELE PĂRȚI ALE SANR (2010)

Strategia Națională de Apărare din vara anului 2010 are drept subtitlu Pentru
o Românie care garantează securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare și
cuprinde următoarele părți principale:
- CUVÂNT ÎNAINTE al președintelui României, dl. Traian Băsescu.
- INTRODUCERE
- CONTINUITATE ȘI ADAPTARE
- INTERESE, VALORI ȘI OBIECTIVE NAȚIONALE DE SECURITATE
- PRINCIPIILE ȘI CARACTERISTICILE STRATEGIEI NAȚIONALE DE
APĂRARE
- MEDIUL INTERNAȚIONALE DE SECURITATE
- RISCURI, AMENINȚĂRI, VULNERABILITĂȚI
- APĂRAREA ROMÂNIEI – DIRECȚII DE ACȚIUNE EXTERNE ȘI
INTERNE

Organizarea unei asemenea strategii se poate face fie pe domenii de activitate
(cele 5 de la punctele 1, 2 și 3 de la cap. I), fie pe instituțiile lor corespunzătoare
(ministere, agenții, servicii, inspectorate, companii), propunând în sinteză în
Strategie și detaliat în legislația subsecventă, forme bine articulate și fiabile de
cooperare eficientă.
În mod pur exemplificativ, prezentăm obiectivele naționale de securitate
cuprinse în SANR din 2010:
- apărarea și promovarea drepturilor omului și întărirea principiilor de drept
internațional ca fundamente ale stabilității și securității internaționale;
- promovarea drepturilor românilor de pretutindeni;
- asigurarea unui climat de pace, de stabilitate și securitate în vecinătatea
României;
- respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;
- continuarea procesului de modernizare a României;
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- o mai mare eficiență în funcționarea instituțiilor statului;
- asigurarea unei capacități de apărare armată necesară atât garantării
intereselor naționale, cât și respectării obligațiilor internaționale ce ne revin în
calitate de membru al NATO și UE;
- creșterea influenței internaționale a României;
- dezvoltarea capacităților naționale de gestionare a crizelor interne și
internaționale;
- dezvoltarea capacităților naționale de gestionare a urgențelor civile, în special
cele legate de calamități naturale sau pandemii;
- creșterea influenței internaționale a NATO și UE în paralel cu consolidarea
cooperării dintre ele, ca și a celei dintre SUA și aliații europeni;
- dezvoltarea unei economii competitive, durabile și inclusive, în conformitate
cu Strategia Europa 2020 a UE;
- asigurarea securității energetice;
- asigurarea securității cibernetice.

V. NOUTĂȚILE ȘI ELEMENTELE CONTROVERSATE DIN SANR
(2010)

- SANR din 2010 a iscat de la bun început discuții aprinse între specialiști
despre includerea în titlu a termenului de Apărare în locul celui de Securitate, știind
că termenul de securitate este mai cuprinzător, incluzându-l și pe cel de apărare,
așa cum am arătat și noi la pct. I de mai sus. De altfel, este sarcina MApN să
elaboreze Strategia de Apărare. De asemenea, toate strategiile din 1990 încoace, cu
excepția celei din 1994 (Concepția integrată de securitate), neasumată politic, și
anume cele din 1999, 2001 și 2006, s-au numit Strategii Naționale de Securitate.
Orice sensibilitate exagerată și inutilă a autorilor SANR din 2010 privind folosirea
termenului de securitate ar fi trebuit să se estompeze cu atât mai mult cu cât ne
îndepărtăm de perioada comunistă, dar tendința autorilor strategiei pare inversă.
- Dacă ne uităm cu atenție la subtitlu, Strategia de Apărare Națională este
pentru o Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generațiilor viitoare,
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nicidecum a celor prezente, care în calitate de cetățeni și contribuabili au și ei dreptul
la o viață protejată și prosperă.
- Includerea presei (“fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de
a denigra instituții ale statului, prin răspândirea de informații false despre activitatea
acestora; presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea
obținerii de avantaje de natură economică sau în relația cu instituții ale statului”)
printre vulnerabilitățile (amenințări interne) generatoare de insecuritate în România,
fapt criticat de instituțiile mass-media interne și internaționale, partidele de opoziție,
organizațiile civice și instituțiile europene.
VI. SMART POWER ȘI SMART DEFENCE: NECESITATEA
INCLUDERII NOULUI CONCEPT NATO ÎN VIITOAREA STRATEGIE DE
APĂRARE NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

VI.1. Ecuația Hard Power + Soft Power = Smart Power a căpătat contur
după introducerea în discursul public de specialitate a noțiunii de Soft Power de
către profesorul Joseph S. Nye III de la Universitatea Harvard din Statele Unite
prin lucrarea sa din anul 1990 (Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power), concept dezvoltat apoi în lucrările ulterioare din 2004 și 2011 (Soft Power:
The Means To Success In World Politics respectiv The Future of Power). Lansat
inițial în literatura din domeniul politicii și relațiilor internaționale, acest concept a
căpătat înțelesuri foarte temeinice și semnificative în mai multe domenii, nevizate
inițial de autor, cum ar fi și acela al activității de securitate și apărare.
Joseph S. Nye III n-a văzut Soft Power în opoziție cu realismul politic, și nici
nu l-a confundat cu idealismul sau liberalismul. Cu alte cuvinte, Soft Power este mai
curând un concept practic instrumental decât un curent doctrinar sau ideologic, mai
direct, este o formă de putere destinată atingerii scopurilor propuse.
Joseph S. Nye III a simțit că, după terminarea Războiului Rece, cooperarea
(ca element principal al Soft Power) trebuie să înlocuiască confruntarea între țările
aflate până atunci pe poziții adverse ireductibile, maniheiste. Alte mijloace din sfera
Soft Power au început a fi considerate cele calitative, invizibile, intangibile, prin
dezvoltări conceptuale ulterioare, în aplicarea celor 3 domenii principale indicate de
autor (cultură, valori politice și politici publice):
- Sistemul politic și social seducător prin: democrație, libertate, etică și
integritate, respectarea drepturilor omului, egalitate de șanse, oportunități de
dezvoltare personală, respectul și securitatea persoanei, protecția mediului etc.;
- Diplomația tradițională (în special activitățile de tratative, negociere,
conciliere, mediere, bune oficii pentru rezolvarea conflictelor, precum și formele
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novatoare, de exemplu Ping-Pong Diplomacy și Panda Diplomacy, promovate de
China), Diplomația publică și Noua diplomație, practicate în aceleași scopuri și
idealuri de pace și bună înțelegere;
- Activitatea de cooperare și conlucrare în intelligence;
- Activitatea culturală, artistică, religioasă, de divertisment și sportivă;
- Activitatea educațională și științifică;
- Mass-media și comunicațiile strategice globale;
- Asistența financiară, comerțul și investițiile internaționale;
- Acțiunile de lobby și advocacy pentru influențarea deciziilor liderilor, în
general criticate însă datorită caracterului lor netransparent;
etc.;

- Acțiunile civice, umanitare, de instaurare a păcii, de protecție a mediului,

- Ratingul de țară, competitivitatea, imaginea, atractivitatea, prestigiul și
influența țării în străinătate, ceea ce generează excepționalism (ca indicator sintetic
dezirabil de Soft Power);
- Astfel, Hard Power a început a fi definit după 1990 (și mai ales după 2004)
prin contrast cu Soft Power, grupând toți factorii tradiționali de putere: mărime
suprafață, număr populație, armată, poliție, jandarmerie, volum resurse naturale sau
producție, etc. (factori cantitativi, vizibili, tangibili);
- În acest fel, Smart Power a fost definit în consecință ca o îmbinare inteligentă
a celor două grupe de factori, reprezentând o sinergie a tuturor acestor factori,
sinergie fără de care întreaga construcție statală sau organizațională se sprijină pe
un singur picior, este slabă, nesigură și dezechilibrată, deci neviabilă, vulnerabilă și
neperformantă.
VI.2. Un exemplu foarte sugestiv provenit din conceptele de Soft Power și
Smart Power este conceptul derivat, aplicativ, de Smart Defence, propulsat în spațiul
public drept noul concept strategic al NATO de Summit-ul NATO de la Lisabona
(19-20 noiembrie 2010), care reprezintă o nouă concepție de realizare a mijloacelor
și capabilităților de apărare comună: prin dezvoltarea culturii de cooperare, prin
viziune pe termen lung, prin coordonarea și armonizarea eforturilor și resurselor,
pentru evitarea risipei de resurse și a paralelismelor în înzestrarea partenerilor din
alianță și pentru creșterea eficienței în realizarea securității colective.
Acest nou concept va trebui inclus în noua SANR din anul 2015, care este
sarcina președintelui care va fi ales în noiembrie 2014 în condițiile dinamicii rapide
a mediului internațional de securitate al României.
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Acest concept nu a fost inclus în SANR din 2010 deoarece aceasta a fost
elaborată oarecum pripit, în vara lui 2010, înaintea publicării Strategiei de Securitate
a SUA a președintelui Obama în toamna 2010 și înaintea summit-ului de la Lisabona
(19-20 noiembrie 2010), unde s-a lansat acest concept.
VII. UN PUNCT DE VEDERE PERSONAL PENTRU ELABORAREA
SANR 2015

Ideea centrală care m-ar călăuzi pe mine în elaborarea Strategiei de Securitate
Naţională a României în 2015, considerând că în acea perioadă conflictul din
Ucraina va fi rezolvat, deci în condiții de pace�, ar fi aceea că în realizarea securităţii
naţionale preponderente sunt cauzele interne faţă de cele externe, iar pe plan intern
trebuie pornit de la nivelul individului în asigurarea securităţii sub toate aspectele
ei obiective şi de percepţie subiectivă (siguranţă și apărare naţională, protecţie,
ordine publică, urgenţe civile, managementul crizelor etc.), printr-o bună guvernare,
creşterea nivelului de educaţie şi reducerea sărăciei.
Şi aceasta deoarece un stat care are o populaţie la nivel individual şi colectiv
nemulţumită, săracă, needucată, oprimată, stă pe baze slabe. În schimb, o populaţie
educată şi prosperă înţelege mai bine realităţile, îşi cunoaşte şi îşi îndeplineşte mai
bine obligaţiile civice şi patriotice, este mai responsabilă, mai emancipată, mai loială
şi mai dispusă să contribuie la realizarea securităţii naţionale.
Aceasta reprezintă de fapt esența a ceea ce numim securitate comprehensivă,
adică acea securitate națională care se asigură cu un larg consens social, pornind
de la nevoile de securitate ale cetățeanului, ținând seama în egală măsură atât de
percepția obiectivă, cât și de percepția subiectivă a acestuia.
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NEGOCIERILE SECRETE
SINO-AMERICANE DIN PERIOADA
RĂZBOIULUI RECE. (1) CONTEXTUL
ISTORIC ȘI GEOPOLITIC
THE SINO-US SECRET NEGOTIATIONS DURING
THE COLD WAR PERIOD.
(1) THEIR HISTORICAL AND GEOPOLITICAL
BACKGROUND

Iulian Cezar PETCU1
Abstract
This article, published in 4 parts, presents the background, principles,
role of Romania, Lessons Learned and importance for contemporary world
order of the sino-US secret negotiations held between 1968 and 1979.
In this first part we present the national exceptionalism of the two parties
as a potential barrier to their mutual understanding, the general historical
and geopolitical background (The Cold War) of that period, the climate and
context of the mutual relations, and the realistic & non-ideological principles
mutually agreed upon as a sound basis for the success of their negotiations.
Key Words: Secret negotiations, diplomacy, realism, non-ideological
approach, superpower, World Order, Cold War, national exceptionalism.
1. INTRODUCERE

N

egocierile secrete-sino americane s-au desfășurat începând cu anul 1968
(când au debutat tratativele la nivel de ambasadori de la Varșovia) până
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în anul 1979, când s-au finalizat prin Comunicatul comun de la Shanghai, cunoscând
un vârf de intensitate și importanță în perioada 1971-1973.
Începutul acestor negocieri s-a făcut într-o perioadă istorică și geopolitică
foarte complicată, marcată de mari tensiuni și frământări între țările componente
ale celor 2 blocuri politico-militare opuse, dacă ar fi să menționăm doar invadarea
Cehoslovaciei de către URSS (august 1968), conflictele israeliano-arabe (cum ar
fi cel din 1967) și războiul americano-vietnamez (început în 1964 și aflat în plină
desfășurare la acea dată).
După cum vom arăta și la Concluzii, negocierile secrete (diplomația secretă),
deși blamate și propuse la interzicere de către președintele Woodrow Wilson în cele
14 puncte ale sale de la terminarea Primului Război Mondial, au jucat, în acest caz,
un rol pozitiv în detensionarea relațiilor Est-Vest, în scoaterea R. P. Chineze din
relativul anonimat de putere locală și propulsarea ei printre superputerile globale și
în configurarea lumii multipolare actuale.
Între cele două puteri (SUA și R. P. Chineză), aflate de cele două părți opuse
ale mesei de negocieri, un element major era pe cale să le împiedice înțelegerea:
excepționalismul național, în variantă americană, respectiv chineză.
2. DESPRE EXCEPȚIONALISMUL NAȚIONAL
Excepționalismul reprezintă percepția că o țară, societate, instituție, mișcare
sau perioadă istorică este “excepțională” (unică, neobișnuită, extraordinară)
într-un mod în care aceasta nu se conformează regulilor obișnuite sau principiilor
generale.� Folosită în acest sens, noțiunea reflectă o credință formată de experiența
trăită, ideologie, cadre perceptuale sau perspective influențate de cunoașterea (sau
lipsa acesteia) circumstanțelor istorice sau contemporane comparative.
a. Excepționalismul american
Pornim la drum, enunţând o axiomă. America – ţara promisă, axă a mitologiei
moderne – a jucat un dublu rol: pe de o parte, cel de liman, de ţintă a unor aspiraţii; pe
de altă parte, cel de forţă justiţiară, având menirea de a repara mai cu seamă societăţi
în vremuri de criză.
Noțiunea de excepționalism american a fost introdusă pentru prima oară de
Alexis de Tocqueville în cartea sa «Democraţia în America» (1835), urmare a vizitei
sale de mai mulți ani în această țară.
Alexis de Tocqueville, acest aristocrat francez, a fundamentat teoria
excepţionalismului american, conform căreia evoluţia istorică, instituţiile politice şi
religioase, conferă Americii – ţară de imigranţi, făuritoarea unei exemplare democraţii
moderne – un loc aparte, o nişă specială în peisajul politic mondial. Termenul a
căpătat valoare de circulaţie abia după cel de-al Doilea Război Mondial, fiind adoptat
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de neoconservatori şi, evident, respins de liberali.�
1 - Se evidenţiaza, în primul rând, un aspect teologic al excepţionalismului.
Reverendul John Winthrop (1588-1649) vedea în comunitatea puritană din Noua
Anglie acea «Cetate de pe colină», exemplu pentru toate celelalte popoare, iar mai
târziu (savanţi precum Robert Bellah vorbeau de o religie civilă), o componentă a
sistemului american. Ei se refereau la acel sistem de valori fundamentale americane
(Ziua Independenţei, modul de viaţă american, credinţa în democraţie şi în drepturi
umane inalienabile) pe care cetăţenii SUA le cultivau cu o fervoare cvasi-religioasă.
2 - Egalitarismul americanilor, multietnicitatea si pluralismul cultural îl iritau
la culme pe Hitler, care nu îşi ascundea ura pentru această societate inferioară sub
raport rasial, «pe jumătate iudaizată, pe jumătate negroidă».
3 - În sfârsit, se cuvine amintit conceptul de « frontieră », sau altfel spus
«Teza lui Turner ». Istoricul care purta acest nume sublinia însemnătatea devizei :
«Go West, Young Man!» (Îndreaptă-te spre vest, tinere!), adică spre acele pământuri
încă neocupate și neorganizate. Teritoriul era atât de vast încât nu era vorba, decât
ocazional, de conflicte cu populaţia locală, adică indienii nord-americani – puţini la
număr. Englezii, care părăsiseră Europa mai cu seamǎ din motive religioase, apoi
irlandezii, germanii, italienii, polonezii, românii și mulţi alţi europeni, nevoiţi să-şi
părăsească continentul natal din cauza greutăţilor sau, pur si simplu, a foametei, au
împins frontiera tot mai departe, spre Oceanul Pacific. Această mobilitate a marcat
mentalitatea americană, cu creativitatea, neastâmpărul şi cu tenacitatea ei.
Excepționalismul american se manifestă pe scena relațiilor internaționale prin
asumarea unei misiuni sacre de eliberare a popoarelor de sub oprimarea dictaturilor,
prin ducerea democrației până la marginile Pământului, promovând valorile înalte de
libertate, democrație, egalitate, libera întreprindere.
b. Excepționalismul chinez
Excepționalismului american i se așeza, de cealaltă parte a mesei de negociere,
un alt excepționalism, deopotrivă unic, grandios și original: excepționalismul chinez.
Ținând cont de ponderea autorității infailibile, imperiale, din simbolica
complexă a dragonului, ne gândim cu îndreptățire că va fi un an special pentru China,
care este acum cel mai puternic dintre „dragonii“ din partea de Extremului Orient al
lumii. Un an în care vom simţi, aşadar, cum „excepţionalismul chinez“, manifest în
trecut, renaște într-o împrimăvărată, avântată afirmare identitară. Vechea creditare a
modelului chinez al existenţei umane ca perfect, ca unic în lume este reacomodată la
ideea că naţiunea chineză are caracteristici de excepţie și un destin deosebit.
Vom constata, astfel, cum interesului tot mai sporit pentru lumea chineză i
se răspunde cu strategii sofisticate de definire de sine, între care popularizarea
confucianismului ocupă deja un loc important, cu încredinţarea că învăţăturile
confucianiste capătă o nouă relevanţă nu doar pentru chinezi şi zona Asiei de Est, ci
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şi pentru Occidentul aflat în criză.2
Ca şi în secolul al XVIII-lea, când misionarii creştini aduc cultura chineză în
perimetrul cunoașterii Europei, cartea de identitate poartă tot numele lui Confucius.
Şi tot ca atunci, vom asista poate la un nou val de sinofilie, declanșat acum de
uluitorul succes economic, de modelul alternativ al unei modernizări care nu a
eliminat valorile tradiţionale.
Căci, de fapt, efortul de încorporare a tradiţiei n-a părăsit China nici în
momentele de radicală discontinuitate, precum cel al intelectualilor iconoclaşti,
care au înfăptuit reforma din 4 mai 1919, n-a dispărut nici măcar din gândirea lui
Mao Zedong, care găsea esenţa confucianismului compatibilă cu comunismul.
Redescoperirea acestei esenţe pozitive are loc treptat, după revoluţia culturală, când
se produce şi în China continentală o reevaluare a virtuţilor etice, aşa cum se întâmpla
deja în Taiwan, unde noii confucianiști declanşaseră mult mai devreme o adevărată
mişcare de renaştere a valorilor etico-religioase şi spirituale ale confucianismului
(vezi Manifestul din 1958, care pleda pentru recuperarea moştenirii culturii chineze,
dar şi pentru semnificaţia interculturală a confucianismului pe scena lumii). Teza
centrală a acestui proces recuperator este aceea că există în tradiţie elemente
valoroase, compatibile cu lumea modernă. Că vechile obiective ale „întăririi statului
şi îmbogățirii poporului“ pot fi atinse prin adecvarea interesului individual la cel
colectiv şi prin cultivarea responsabilității, a atenției şi a grijii față de celălalt.
Asistăm, de fapt, la o dublă legitimare a unui Confucius, şi modern (pentru
construcţia propriei societăţi, în interior, şi pentru a susţine, prin comparaţie,
alternativa), şi postmodern (dată fiind doza de universalism dezvoltată pe fundalul
originalei concepţii a „lumii subcereşti“, unde „toţi oamenii sunt fraţi“).
Un Confucius reconstruit ca bun şi pentru democraţia liberală, şi pentru armonia
internaţională, deci capabil de o benefică versatilitate, cu un sistem de gândire de
o ostensivitate care ajunge până la încorporarea unor valori considerate odinioară
incompatibile cu orientarea sa, precum profitul material sau drepturile omului
(nelimitat, deci, doar la îndatoririle specifice sistemului ritualist). Un confucianism,
în mod paradoxal „weberian“, remaniat pe calea comerţului şi a raţionalizării.
Virtutea maximă promovată de Confucius, umanitatea superioară – ren – este
reafirmată ca îmbinare dintre personalitatea morală şi responsabilitatea socială, o
formă de realizare umană deplină, a cărei autenticitate se confirmă prin autocontrol şi
sancţiune socială. În această dinamică interior-exterior, surprinsă în celebra formulăprogram „în interior înţelept, în afară rege“, socialul, politicul reprezintă extensia
sinelui.
Nu este de mirare, aşadar, că noi conceptualizări precum „confucianism
capitalist“, „etica economică confucianistă“, „antreprenor confucianist“ şi, ei bine,
da, celebra „guvernare morală“ – de zhi – trezită din hibernare sunt lansate nu doar în
mediul academic, unde studiile de confucianism proliferează, ci devin operante chiar
2
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în practica politică.
În Ghidul pentru educație patriotică al Comitetului Central al P. C. Chinez,
din 1994, sunt listate valorile confucianiste cu suport instituţional, între care, după
empatia şi dragostea specifice umanităţii superioare, sunt amintite pietatea filială,
loialitatea, reciprocitatea, respectul, bizuirea pe sine, modestia, moderația, hărnicia…
Ideologia comunistă se combină astfel cu succes cu acea confucianistă.
Eforturile care se fac pentru popularizarea confucianismului în interior merg
până la reluarea practicii de educare a copiilor prin recitarea textelor canonice ale
Marelui Cod chinez, creditate şi pentru formarea deprinderilor cognitive. Profesoara
Yu Dan, de la Universitatea de Pedagogie din Beijing, întreprinde la televiziunea
națională o muncă de popularizare a cărţilor confucianiste, însoţite de comentarii larg
accesibile şi de anecdote menite să le reactualizeze.
În exterior, pe măsura proeminenţei internaţionale a Chinei, demersurile
proiectului Soft Power au depăşit promovarea „valorilor asiatice“ structurate pe
nucleul confucianist şi se insistă acum pe capacitatea de dialog a confucianismului,
pe dimensiunea sa pacifistă. În acest proces, numele lui Confucius a devenit nu doar
un brand infailibil al Chinei, ci şi emblema unei soluţii bune pentru toţi, a căii corecte
de a trăi în lume. Vacuumului moral al lumii de azi i se propune ca remediu un
Confucius global.3
În relațiile internaționale, excepționalismul chinez se manifestă printr-o
mare putere de reformare, creativitate, flexibilitate, pacifism binevoitor și
inclusivism armonios. Rămânând bazat pe realități concrete, excepționalismul
chinez este construit prin amalgamarea faptelor concrete cu miturile prin utilizarea
selectivă a vastelor experiențe istorice și culturale ale Chinei. Excepționalismul
chinez nu determină politicile chineze, dar făcând parte din viziunile generale ale
intelectualilor, guvernanților și poporului, le inspiră în mod generos.� Mai departe,
ideile excepționalismului chinez pot fi integrate într-o serie de norme orientative
pentru politica externă chineză.4
Excepționalismul chinez s-a manifestat în decursul istoriei prin considerarea
tuturor celorlalte popoare, mai apropiate sau mai depărtate din punct de vedere
geografic, drept barbari, care aveau nevoie de asimilarea culturii chineze pentru a se
civiliza. Aceasta oferea Imperiului Chinei o preeminență, o superioritate subînțeleasă,
apriori, față de celelalte țări, care nu putea fi pusă în discuție. Ea se manifesta prin
considerarea de către chinezi a comerțului cu acestea ca pe un tribut pe care celelalte
țări îl plăteau Chinei; raporturile comerciale între chinezi și barbari nu se desfășurau
pe picior de egalitate, ci doar prin bunăvoința conducerii față de aceștia.
China nu cucerea popoarele din jur sau popoarele invadatoare ale teritoriului
său prin expansiune sau prin lupte distrugătoare cu acestea, ci printr-o veritabilă
implozie, prin absorbție, prin asimilare, în decursul a câteva generații. Explicația cea
http://www.acum.tv/articol/14500/
http://www.observatorcultural.ro/Anul-Dragonului-Anul-Chinei-confucianiste*articleID_26505-articles_details.
html
3
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mai adecvată dată acestui fenomen este superioritatea culturii și civilizației chineze
în raport cu toate celelalte popoare.
China era denumită, încă de acum 5.000 de ani, Toate Câte Sunt Sub Cer,
absolut atoatecuprinzătoare și suficientă sieși, sau Regatul de Mijloc, din centrul
Lumii. Împăratul era denumit Fiul Cerului, el avea un Mandat divin de adus la
îndeplinire pe Pământ; fiecare dinastie imperială chineză era denumită Dinastia
celestă, care guverna din imperiala Curte celestă.
Ca personalități, istoria Chinei se sprijină pe împărat (ca simbol al puterii) și
pe Confucius, marele filosof, pedagog și moralist. Ca strategie, politica împărăției
chineze s-a inspirat din celebra scriere a lui Sun Tsu Arta războiului și pe filosofia
jocului wei qi, denumit impropriu și șahul chinezesc, strămoșul jocului japonez de
go. Ambele surse nu propovăduiesc confruntarea directă, ci pe cea indirectă, prin
învăluire și încercuire, prin construirea unui mediu strategic și fizic ostil adversarului,
prin crearea condițiilor ca adversarul să fie copleșit, în primul rând psihologic, și să
cedeze de la sine, în mod natural, de preferat fără luptă.
În mod complementar, gândirea strategică chineză este inspirată de scrierile
lui Lao Tsu (Tao Te Ching) și Cartea schimbărilor (I Ching).
3. CONTEXTUL ÎNCEPERII NEGOCIERILOR ÎN ANUL 1971
Excepționalismul național al celor două super-puteri nu a reprezentat însă deloc
un stimulent în amorsarea și desfășurarea negocierilor, ci a constituit mai curând
o frână, un factor inhibitor al acestora, ceea ce arată cu atât mai mult dificultățile
majore peste care au trecut cu viziune, responsabilitate, flexibilitate și bună-credință
reprezentanții celor două părți: din partea SUA, președintele Richard Nixon și Henry
Kissinger – consilier pentru securitate națională și secretar de stat, iar din partea
Republicii Populare Chineze, președintele Mao Tse Tung și Zhou Enlai, primulministru.
Negocierile preliminarii începuseră la nivel de ambasadori în anul 1968 și s-au
desfășurat în Polonia, dar relațiile diplomatice erau reci, cele două țări aflându-se
într-o țară de izolare diplomatică reciprocă. Practic nu erau ambasade ale celor două
țări la Washington și Beijing, ci doar niște Birouri de Legătură (Liaison Offices), de
fapt “stații de antenă” ale CIA, ambasada americană fiind la Taipei, în Taiwan. Totuși,
partea americană a acordat o mare atenție relațiilor cu R.P. Chineză, reprezentanții
americani fiind personalități importante ale establishmentului (politic) american
(George Herbert Walker Bush în perioada 1974-1976, devenit ulterior director CIA,
senator, vicepreședinte și președinte al SUA, și, din 1976, Tom Gates, fost secretar al
Apărării) care au acționat ca niște ambasadori de facto.5
La data începerii efective a negocierilor secrete (iulie 1971), situația prezenței
http://www.observatorcultural.ro/Anul-Dragonului-Anul-Chinei-confucianiste*articleID_26505-articles_details.
html
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americane în Asia Centrală și de Sud-Est era foarte complicată, SUA aflându-se
practic într-un mare impas general în zonă, implicată în războiul fără speranță de
succes cu Vietnamul și atacarea Cambodgiei (aliatul Vietnamului) la granițele Chinei.
Alte probleme litigioase între China și Statele Unite (de exemplu, revoluția
chineză din 1949, problema Taiwanului, care cunoscuse 2 runde de confruntări
militare – 1954 și 1958, sau războiul Coreei, 1950-1953) făcuseră ca relațiile politice
și diplomatice reciproce să fie înghețate, practic inexistente timp de 20 de ani.6
China nu avea nici ea o situație politică internă și geostrategică prea bună:
după ratarea “Marelui Salt Înainte” și adâncirea sărăciei, se afla într-o anarhică și
distrugătoare Revoluție Culturală, iar președintele Mao se confrunta cu o opoziție
internă condusă de propria soție (“Banda celor Patru”); pe plan extern, avea relații
ideologice, politice și militare tensionate cu URSS (avuseseră loc violente ciocniri
pe frontiera comună pe râul Ussuri în vara anului 1969, pretextul constituindu-l
ocuparea de către chinezi a insulei Zhenbao/Damanskii revendicată de ambele părți)
și se simțea încercuită de aceasta (URSS și Mongolia la nord, Coreea de Nord la
est, Vietnamul la sud) și de alți adversari (Japonia, Coreea de Sud, India), împotriva
principiilor sale tradiționale din Arta războiului de Sun Tsu și ale jocului antic de wei
qi. Existau desigur și problemele litigioase cu SUA, amintite mai sus.
Pe de altă parte, în cadrul concepției triunghiulare a geopoliticii relațiilor
dintre cele 3 superputeri mondiale ale momentului (SUA, URSS, Republica Populară
Chineză), atât China cât și SUA urmăreau atât optimizarea relațiilor dintre ele și
blocarea avansării URSS în lume, cât și învrăjbirea celorlalte două țări una contra
alteia. Astfel, SUA avea relații bilaterale cu URSS și China mult mai bune decât
aveau cele două țări între ele, deși acestea făceau parte din același bloc comunist.
În fine, China era o putere în mare și îngrijorătoare ascensiune demografică,
numărând aproape 800.000.000 locuitori în 1968, ceea ce nu trebuia sub nici o formă
neglijat pentru menținerea echilibrului pe plan mondial.
4. PRINCIPIILE CARE AU STAT LA BAZA NEGOCIERILOR SINOAMERICANE
Statele Unite și China și-au desfășurat negocierile prin asumarea reciprocă a 5
principii care au constituit o platformă minimală de înțelegere și cooperare.
Cele 5 principii, acceptate ca bază de discuții și de partea chineză, la propunerea
SUA, au fost:
n Proclamarea politicii unei singure Chine;
n Angajamentul SUA de a nu sprijini mișcările de independență din Taiwan;
n Angajamentul SUA de a descuraja orice manevră japoneză care ar viza
Taiwanul;
n Susținerea oricărei soluționări pașnice a conflictului dintre Beijing și Taipei.
6
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n Angajamentul față de o continuă normalizare a relațiilor bilaterale.
Astfel, părțile au abordat negocierile propriu-zise cu bună-credință, cu
pragmatism și fără prejudecăți ideologice, ceea ce le-a asigurat succesul.7
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EUROREGIONALIZAREA –
UN CONCEPT PRESANT,
CU ORIZONTURI COMPLICATE
EUROREGIONALISATION –
UN CONCEPT PRESSANT,
AVEC DES HORIZONS COMPLIQUEES
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1
Rezumat
Politica europeană de dezvoltare a regiunilor constituie o modalitate
de corectare a disparităților și de susținere a dezvoltării durabile. Este
o politică a coerenței integrării într-un spațiu al unor mari proiecte, dar
și al unor efecte dramatice ale vremurilor trecute. Europa este deopotrivă
continentul performanței cognitive, tehnologice și culturale, un izvor de
civilizație modernă, cu valori ancestrale, dar și un creuzet cu idealuri în
așteptare. Unora dintre idealurile naționale, încă nerealizate pe deplin în
toate țările europene, li se opun idealurile unei construcții europene durabile,
dar încă neresimțite semnificativ ca idealuri-forță în orizontul de așteptare
al oamenilor și al națiunilor europene. Unui proces încă neîncheiat – cel al
consolidării națiunilor – i se opune un proces încă neasimilat pe deplin în
conștiința devenirii – cel al regiunilor. Astfel, politica dezvoltării regionale
pare a eluda națiunile, adică statele naționale, care sunt, de fapt, entitățile
de bază ale Uniunii, sau de a dezvolta și implementa politici și strategii
paralele. Asamblarea acestor componente – state și regiuni –, ambele ca niște
fotografii mișcate, deși realizează suprapuneri și consonanțe, păstrează încă
incertitudini și incoerențe strategice. Dar, cu toate acestea, proiectul unității
europene – proiect viabil și necesar – este unul care se realizează pas cu pas,
iar dezvoltarea regională face parte intrinsecă din arhitectura interioară a
devenirii europene în epoca globalizării.
Cuvinte-cheie: politica europeană de dezvoltare regională, regiuni de
dezvoltare, coerență, euroregiuni, agenție de dezvoltare regională
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Résumé
La politique européenne de développement des régions est une modalité
de réduire des différences entre des régions et de soutenir le développement
durable. C’est un politique de la cohérence de l’intégration dans espace
des grandes projetés, mais aussi des certaines effets dramatiques des temps
passés. L’Europe est, en même temps, le continent de la performance
cognitive, technologique et culturelle, une source de civilisation moderne,
avec de valeurs ancestrales, mais aussi un creuset avec des idéaux en attente.
Aux certaines de ces idéaux nationaux encore non réalisés pleinement dans
toutes les pays européenne, on y oppose les idéaux d’une construction
européennes durable, mais encore incompréhensible comme des idéaux-force
sur l’horizon d’attente des gens et de nations européennes. A un processus qui
n’est pas encore fini – celui de la consolidation des nations –, on en oppose un
processus que la conscience de la devienne n’a pas assimilé pleinement, celui
des régions. Ainsi, la politique de développement régionale semble éluder
les nations, c’est-à-dire les Etats Nationaux, qui sont, à vrai dire, des entités
fondamentales de l’Union, ou de développer et implémenter des politiques et
de stratégies parallèles. Assembler ces composantes – Etats et Régions – tous
les deux comme des photos déplacées, même-ci on réalise superpositions et
consonances, garde encore des incertitudes et des incohérences stratégiques.
Mais, en dépit de tout ça, le projet de l’unité européenne – un projet viable
et nécessaire – est l’un qui se réalise pas à pas, et le développement régional
fait partie de l’architecture intérieure de la transformation européenne dans
l’époque de la mondialisation.
Mots-clefs : politique européennes de développements régionaux, régions de
développement, euro-régions, agence de développement régionale
INTRODUCERE

C

ontinentul european se dorește a fi și a deveni altceva decât a fost el de-a
lungul veacurilor, prin accentuarea luminilor și estomparea sau uitarea
umbrelor. Pentru că, aici, pe acest pământ deopotrivă binecuvântat și blestemat, s-au
aprins, încă din negura istoriei, luminile conștiinței, științei și dezvoltării durabile
și, în același timp, cerul și pământul s-au umplut de umbrele săgeților luptelor care
întunecau soarele, de focurile bombardelor și de glasul tunurilor care au ucis milioane
de vieți. Europa a fost un pământ al luminilor științei și culturii, dar și un tărâm al
celor mai cumplite războaie (dintre cele cunoscute) care au existat vreodată pe planeta
Pământ. Nici un european din arealul țărilor europene de elită nu mai dorește și nu
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mai acceptă ca Parisul, Berlinul, Londra, Roma și alte strălucite capitale europene să
fie bombardate și distruse. Mulți dintre europeni cred că vinovate de aceste dezastre
omucigașe nu sunt numai oamenii și ambițiile lor deșarte de putere, bani și influență,
ci… și statele, mai precis, statele naționale, că epoca națiunilor a fost o epocă a
războaielor distrugătoare, a frontierelor ofensive, agresive. De aceea, Europa, dacă
vrea să mai existe sub semnul duratei și să nu devină un deșert nuclear, este bine
să uite de vocațiile ei belicoase, să-l lase în pace pe zeul Marte și să se reunifice
pe structura marilor ei valori și marilor ei repere politice, economice, științifice și
culturale. Jean Monnet și generația lui au visat o Europă Unită și prosperă, o Europă
a Europenilor, a tuturor europenilor, care să fie egali, respectați și fericiți. Unii au
înțeles această Europă Unită ca un fel de Statele Unite ale Europei, alții au înțeles – și
înțeleg și azi – un fel de federalizare a Europei cu tot ce decurge de aici.
După război, Europa distrusă a așteptat ajutorul Americii prospere, al unei
Americi care ieșise din război cu 250.000 de militari mai puțin, dar bogată și prosperă,
în timp ce Europa pierduse peste 40 de milioane de oameni, iar o parte din marile
ei orașe deveniseră ruine. Planul Marshall a contribuit, deopotrivă, la dezvoltarea
economică rapidă a Europei de Vest și, evident, la prosperitatea în continuare a
Statelor Unite ale Americii. Mai mult, americanii au încurajat reconcilierea francogermană și realizarea primelor proiecte de unitate a continentului european, chiar
dacă prin inima Europei de Vest, adică prin inima Germaniei trecea linia frontului
Războiului Rece, iar continentul european era departe de a visa vreodată că este
posibilă unitatea sa de la Atlantic la Ural. Și nici acum Europa nu poate visa la așa
ceva, pentru că așa ceva ar însemna divizarea Rusiei și Turciei, singurele state care
se întind pe două continente, adică în Europa și în Asia.
Și totuși, europenii de Vest au realizat Uniunea Europeană, la care, iată,
au aderat, în parte, și statele din Estul continentului, foste socialiste. Dar efectele
remanente ale imperiilor de odinioară, lăcomia unora dintre state în detrimentul
altora au făcut ca statele din Europa – cel mai teribil și mai avansat continent al lumii
– să fie departe de a avea același nivel de dezvoltare și aceleași standarde de viață.
Din acest amalgam, nu se poate realiza, cât ai bate din palme, o entitate de entități,
durabilă și prosperă. Unitarul continent european este, chiar din punct de vedere
civilizațional, extrem de diversificat. Aproape fiecare popor din Europa își afirmă și
își demonstrează propriul său trend civilizațional, propria sa istorie eroică, unică și
irepetabilă, propriile sale izvoare – și ele unice și irepetabile – și, mai ales, propriul
său drept la identitate, ca și cum doar el și numai el ar avea drept la strălucire sub
soarele civilizației pământene. Dramele istoriei, nedreptățile și fantasmele sunt atât
de mari, încât va fi nevoie de încă o istorie pentru a înțelege cât de cât istoria unei
lumi – istoria dramatică și eroică a lumii europene – care s-a plămădit în eforturile
uriașe ale construcției durabile, dar și creuzetele războaielor, năvălirilor, migrațiilor
și catastrofelor de tot felul. De la rezistența în fața migrațiilor populațiilor războinice
din foaierul perturbator, care se întindea undeva, între nordul Mării Caspice și
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Extremul Orient, la Cruciade, de la căderea Imperiului Roman și a Bizanțiului la
negura migăloasă a Evului Mediu, de la Renaștere la Prima Revoluție TehnicoȘtiințifică și, în fine, la cele trei Războaie Mondiale – două fierbinți și unul rece –,
Europa a trecut cam prin tot ce a trecut civilizația pământeană cunoscută până azi.
Și, deși a supraviețuit, Europa este încă departe de a se fi adunat de pe drumurile sale
presărate cu drame și sânge, cu lauri și morminte, cu vise și dezamăgiri. Dar de aici
nu rezultă că un astfel de ideal n-ar fi posibil. Rezultă doar că, până acum, n-a fost
nici măcar un ideal al tuturor europenilor. Și, din păcate, nici astăzi nu se poate vorbi
de un astfel de ideal acceptat de toată lumea și transformat într-un modus vivendi.
Europa de azi – ca și cea de ieri – este o Europă a dezvoltării inegale a statelor
și regiunilor, o Europă a frontierelor amestecate, contestate și foarte greu acceptate.
Ar fi de-ajuns o singură scânteie, ca butoiul cu pulbere istorică încă nealterată să se
aprindă și să redistrugă tot ce încă n-a fost distrus, dar și tot ce s-a construit între
timp cu atât efort și cu atâta migală de cei care au crezut într-o unitate a continentului
european.
Situația actuală din Ucraina, reanexarea peninsulei Crimeea de către Rusia,
pretențiile Ucrainei la teritorii care nu i-au aparținut niciodată (Ucraina nefiind
niciodată o țară închegată și durabilă, cu excepția a 2-3 ani după Primul Război
Mondial și a perioadei sovietice, ci un spațiu totdeauna fragmentat și sfâșiat),
temerea statelor baltice – aceste perle ale unei civilizații zbuciumate – de o nouă
invazie rusă (Rusia fiind interesată și de culoarul strategic baltic, ca ieșire la oceanul
cald), rănile necicatrizate ale Poloniei, ale României, ale spațiului balcanic nu sunt
fantasme, ci realități extrem de dure, iar redeschiderea faliei strategice Marea Neagră
– Marea Baltică, exact prin inima geografică a Europei, arată că nu este de glumit
nici cu prezentul, nici cu trecutul. Nu se poate trece cu buldozerul peste rănile încă
nevindecate ale istoriei.
Uniunea Europeană vrea mult și multe. Vrea unitate, dar o astfel de unitate
nu există decât în foarte puține puncte, cele mai importante dintre ele fiind, de fapt,
geopolitice, în sensul că, provocărilor de mâine nu le poate rezista decât un spațiu
european unitar, organizat, închegat, puternic, performant și prosper, dar condițiile
interne sunt atât de diferite, încât este extrem de dificil să se poate închega, din
fuioarele de nisip mișcător (care reprezintă condiția celor mai multe dintre statele
europene), un granit european monolitic și indestructibil, care să reziste tsunami-ului
geopolitic de mâine, din epoca globalizării.
Toți europenii știu acest lucru, iar unii îl simt chiar pe pielea lor, întrucât, în
procesul de integrare europeană, unele dintre statele care au avut șansa să fie primite
în comunitate, în loc să o ducă mai bine și să resimtă umărul puternic al comunității,
o duc mult mai rău, iar șansele de redresare sunt din ce în ce mai mici. Unul dintre
aceste state ajunse la periferia continentului european este și România noastră, spațiul
în care trăiește cel mai vechi și cel mai statornic popor din Europa, cel care a rezistat
eroic tuturor vremurilor din cețurile istoriei până la marile conflagrații mondiale în
192 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
care și noi, așa cum am putut, am ținut, cu demnitate și eroism, frontul…
…În procesul de trecere de la un regim totalitar la unul democratic, țara noastră
și-a distrus aproape complet industria petroliferă, industria constructoare de mașini,
inclusiv pe cea de mașini agricole, institutele de cercetare, industria ușoară, industria
de apărare, agricultura, învățământul, infrastructura. Flota comercială a fost alungată
din Marea Neagră și dată altora pe gratis, într-un proces de privatizare lipsit de orice
noimă, echivalent cu hoția și prostia, șantierele navale de asemenea, simbolurile țării
au fost terfelite, clanurile mafiote au prosperat, clasa politică a dat cea mai cumplită
lecție de neprofesionalism și nepatriotism din câte au existat vreodată pe pământul lui
Decebal, puterea discreționară a înlocuit legea, iar cele mai multe dintre instituțiile
democratice s-au caricaturizat pur și simplu. Nivelul de educație a scăzut dramatic,
migrația s-a multiplicat – câteva milioane de români lucrează în străinătate, cei mai
mulți ca slugi umile, pe câteva sute de euro –, forța de muncă supercalificată a emigrat
aproape în întregime, numărul populației a scăzut în doar două decenii cu aproape
două milioane, infracționalitatea a proliferat, fenomenul corupției s-a multiplicat.
Cu alte cuvinte, intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană n-a adus
nici prosperitate, nici libertate, nici securitate, ci doar oportunități pentru jefuirea
discreționară a țării de către cine a vrut și cum a vrut și distrugerea economiei
naționale. Umbrela NATO nu a servit pentru concentrarea efortului pe construirea
unei economii performante și a unui sistem de securitate integrat în care România, a
șaptea țară ca mărime din Uniunea Europeană, să fie efectiv o forță modernă, cu o
capacitate mai mare sau măcar egală cu cea de dinainte de integrarea în NATO și în
UE, ci, dimpotrivă, a distrus tot ce existat înainte, creând dependențe umilitoare, pe
termen foarte lung și de nici un folos.
Nivelul de provocări, pericole și amenințări la adresa securității (economice,
sociale, politice, informaționale, ecologice, sanitare, educaționale etc.) și apărării
țării a crescut imens, în timp ce vulnerabilitățile la acestea au crescut și ele în
progresie geometrică, transformând țara, prin înstrăinarea economiei, a pământului,
a resurselor, infrastructurii și serviciilor, într-un șvaițer de insecuritate, într-o regiune
adusă la stadiul plugului de lemn, în care au prosperat criminalitatea organizată,
hoția, corupția, voluntarismul, arbitrariul, incompetența și prostia.
Nihil humani a me alienum puto se potrivește fiecăruia dintre cei care, unși
aleși, s-au prevalat de dreptul de a nu le lipsi nimic din ceea ce omul josnic are
din belșug (lăcomie, viclenie, aroganță, înșelăciune, egoism, hoție și perversitate). E
drept, unii dintre aceștia sunt azi, în dosarele pe rol ale DNA, dar recuperarea pagubei
imense pe care au produs-o pentru un secol de acum încolo rămâne o chestiune de
viitor, care, probabil, se va prescrie (sau nu), dar căile acestea sunt atât de încurcate,
încât nici Dumnezeu nu le mai poate dezlega. Hoțul neprins rămâne negustor cinstit,
iar negustorul, oricât ar fi el de cinstit, va suporta de-acum încolo, sine die, bănuiala
de hoț neprins.
Europenii vor să facă din Europa cea mai puternică economie a lumii, să
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ridice toate statele și toate regiunile la rang de excelență, fără să înțeleagă că, înainte
de a idealiza, trebuie să existe idealuri comune care să inflameze toate ungherele
continentului, la care inima să vibreze, sufletul să se înalțe și suspiciunea să dispară.
Or, la ora actuală, europenii nu au nici un ideal comun, nici un orizont de așteptare
pentru care să lupte, pentru care să-și dea viața, pentru care să simtă umărul celuilalt.
Nimic nu-i scoate pe europeni în stradă, nici măcar lupta pentru combaterea
terorismului. Cei un milion de oameni care au mărșăluit la Paris sub deviza ”Je suis
Charlie”, solidari cu cei 13 ziariști uciși de teroriștii islamici, au rămas doar ei, pentru
că, alt milion, care nici măcar nu s-a obosit să facă un marș de zece metri, a scris,
ici-acolo, „Je ne suis pas Charlie”. Între aceștia din urmă, se află, desigur și câțiva
români care nu au putut accepta caricaturizarea de către aceeași publicație a dramei
românilor nevoiți să emigreze din țara lor în căutarea unui loc de muncă, pentru a
supraviețui acestor vremuri ticăloase.
Neînțeleasa grabă a globalizării este la fel de stupidă și de lipsită de ideal
ca însăși izolarea existențială din vremea lui Heidegger, de unde rezultă că marile
idealuri din mințile unora sunt departe de a fi idealuri și pentru omul de rând, nevoit
să-și care tot mai singur, dar tot mai dependent, eul, familia, strada, istoria și pietroiul
prin ceața unor proiecte care mai degrabă orbesc decât luminează.
Orice ins care-și cară pietroiul său înțelege că epoca globalizării a început
demult şi progresează foarte rapid, dar nu are aproape nicio legătură cu pietroiul
lui. Procesul acesta numit globalizare sau mondializare este un efect al efectelor
cunoaşterii, iar rețeaua din zilele noastre – cea mai mare realizare a tuturor timpurilor
– amplifică acest proces şi îl accelerează. Toți alergăm ca nebunii, conduși de un
Mesia invizibil, printre nodurile de rețea, spre o zonă a entropiei zero, adică spre
înlăturarea oricărei nedeterminări, ridicarea zidului din „Ce formidabilă harababură”
a lui Eugen Ionesco și auto-orbirea în lumina de dincolo de el. Pentru că entropie zero
nu înseamnă luminare, ci lumină orbitoare, adică moarte. Efectul final al globalizării
poate fi această „moarte orbitoare” sau o nouă fragmentare, adică o nouă întoarcere în
haos. Pentru că lanțul efectelor şi comportamentul statelor şi entităților în acest marş
forţat spre… entropie zero înseamnă, în cele din urmă, moartea lor sau reconstrucția
lor pe alte criterii și în cu totul alte dimensiuni.
Ca întotdeauna, zonele cele mai afectate de acest marș spre nicăieri – sub
crucea informației, a bunăstării, a libertății și a cogniției – sunt zonele sărace, zonele
cu decalaje foarte mari, zonele frustrate, zonele care trăiesc sub sceptrul nedreptății
istoriei și sub efectul presiunilor puterii absolute, zonele în care, pentru unii, unii sunt
totdeauna mumă, iar pentru alții, și unii și alții sunt totdeauna ciumă, în care DA și
NU nu se întâlnesc, nu comunică și nu permit, în nici un fel, scala lui POATE.
Continentul european face parte pe deplin din această ultimă categorie.
Deși el, acest continent, a creat civilizația tehnologică și informațională modernă,
marile performanțe din civilizația cunoașterii, tot el menține, de veacuri, prejudecăți
și decalaje, orgolii și fantasme, privilegii și frustrări. Decalajele sunt foarte mari.
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Atât între regiunile din interiorul statelor, cât și dintre diferitele regiuni europene
transfrontaliere. Uneori, regiunile sunt înțelese ca părți constitutive ale statelor,
alteori, ele sunt înțelese ca zone mai mari sau mai mici, unele transfrontaliere, care
se disting prin dezvoltare slabă, prejudecăți, decalaje față de restul regiunilor etc.
Acest amestec constituie o foarte mare problemă atât pentru Uniunea Europeană,
pentru politicile ei de orice fel, cât și pentru statele europene.
Sistemul internațional, pe planeta Pământ, se bazează pe state suverane, este
alcătuit din state suverane, chiar dacă suveranitatea, azi, nu mai este cea din secolul al
XVIII-lea, ci una care se bazează pe interdependențe, este o suveranitate predominant
interdependentă. Dar când, în pofida dreptului internațional, înțelegi acest principiu
esențial în funcționarea omenirii ca pe unul nociv și nesigur și consideri că statul
național – echivalent cu entitatea de bază a sistemului hominienilor care trăiesc pe
planeta Pământ – este vinovat de toate războaiele și nenorocirile care s-au abătut
asupra omenirii, e greu de spus care ar putea fi rațiunea unor astfel de afirmații, în
afară de aceea de a distruge unele state neperformante sau prost conduse, în favoarea
altora mai performante și mai bine conduse. Cam în aceiași termeni gândeau și unii
dintre geopoliticienii începutului veacului al XX-lea care promovau teoria spațiului
vital sau a spațiului de viață pe seama popoarelor cu resurse, foarte capabile, dar
prost conduse…
Cel mai performat continent de pe planeta Pământ este și campion al zonelor
mozaicate, al problemelor nesoluționate, al decalajelor și efectelor de falie, al
vulnerabilităților la amenințări și provocări de toate felurile. Acest proces de
amalgamare al spațiului european, al populațiilor europene și sistemelor valorilor
europene nu este doar unul firesc, rezultat din mișcarea naturală a populațiilor, ci
și unul accelerat, forțat, cu efecte în lanț, foarte greu de gestionat și foarte greu
previzibile.
Această amalgamare asimetrică și conflictuală are cel puțin patru dimensiuni:
- zonele sărace sau slab dezvoltate din interiorul statelor europene, rămase așa
din vremea imperiilor sau din perioadele imediat următoare, ca urmare a unor politici
de dezvoltare discriminatorii, neglijente sau greșite;
- zonele sărace sau slab dezvoltate transfrontaliere situate, de regulă, pe fostele
falii strategice dintre marile imperii (Balcani, Caucaz, zona transnistreană);
- zonele delimitate de religii, secte, conflicte etnico-religioase și alte motive,
care se găsesc în multe dintre statele europene, inclusiv în Marea Britanie, în Italia,
în Spania, în Franța, în Turcia, în Serbia, în România etc.);
- zonele devenite exclusive sau dominate de imigranți, îndeosebi de islamiști,
situate în unele cartiere din mari orașe europene, unde domină deja Sharia și în care
populația autohtonă și chiar autoritățile nu au acces de facto sau pur și simplu evită
să se ducă sa, în cazul autorităților, să intervină acolo.
În afară de faptul că aproape toate aceste zone sunt sărace sau slab dezvoltate,
ele generează un tip de conflictualitate endogenă foarte greu de gestionat și
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favorizează dezvoltarea unor rețele ale criminalității organizate transfrontaliere și
chiar a unor rețele teroriste.
Europa nu este însă indiferentă la aceste provocări și nici la noile ei
vulnerabilități, care sunt din ce în ce mai numeroase și din ce în ce mai complexe.
Dar politicile care se inventează, programele care se elaborează, strategiile care le
pun în operă și acțiunile care le materializează nu sunt ușor de înfăptuit, iar faptele
nu sunt ușor de analizat, cunoscut, gestionat și asamblat.
De la început, trebuie spus că politicile europene de dezvoltare a regiunilor,
conceptele și strategiile care le însoțesc și le pun în operă sunt necesare și, într-un
fel, prioritare. Dacă roțile nu au toate obezile și toate spițele la locul lor sau nu le au
deloc, căruța nu se poate urni din loc. Sau, chiar dacă se urnește, după câteva zeci
de metri se va dezmembra. E drept, deocamdată această căruță europeană comună
este doar în construcție. În acest timp, cea veche, formată din țările occidentale,
merge înainte, prin spațiul Shengen și prin alte spații cunoscute, dar cea comună,
care ar trebui să constituie adevăratul motor al noii configurații europene, poartă
amprenta dulgherului leneș, a rotarului nepriceput și, mai mult, este percepută de
unele state europene drept „cal troian”, al altor state europene care, în acest mod,
vor să dezmembreze unitatea statelor rezultate din Primul Război Mondial și să-și
mărească arealul, puterea și influenta sau pur și simplu să revină la ceea ce a fost
cândva, chiar dacă epoca aceea este demult depășită.
Conceptul european de dezvoltare a regiunilor dorește să scoată continentul
din aceste temeri, fantasme și paradoxuri și să-l aducă la nivelul de competitivitate şi
de civilizație pe care Europa l-a creat şi l-a exportat în toată lumea. La urma urmei,
civilizația nord-americană de azi, ca şi cea sud-americană şi cea australiană își au
originea pe continentul european.
Efectele generate deopotrivă de conceptul de dezvoltare a regiunilor şi de
punerea lui în operă sunt mult mai complexe decât se așteaptă. Pentru că nu toată
lumea vede în acest concept un lucru foarte bun. Unele cercuri europene privesc
acest concept ca un atentat la suveranitatea politică a statelor, altele ca pe un mod de
a realiza ceea ce nu se poate realiza pe alte căi privind separatismul, fragmentarea sau
chiar distrugerea unor state.
Ar putea exista, desigur, alternative la regionalizare, în sensul consolidării
statului politic şi sprijinirii acestuia pentru a-şi ridica el regiunile. Există însă
suspiciunea derapării spre o competiție neloială între state pentru fondurile europene,
precum şi pentru soluționarea altor probleme teritoriale sau de altă natură, la ora
actuală înghețate de cerințele solidarității europene şi de alte interese. Războaiele
din fosta Iugoslavie, situaţia din Caucaz şi cea din Transnistria, reconfigurările
geopolitice pe criterii de resurse energetice şi de strategii emergente de putere şi
influență, de repoziționare geostrategică şi de parteneriat sunt dovezi că politica
regiunilor, ca şi alte politici europene, cum ar fi cea de securitate şi apărare, cea de
vecinătate, cea energetică etc., produc efecte complexe, unele benefice şi necesare,
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altele nedorite, colaterale şi chiar imprevizibile.
Mai mult, politicile europene de dezvoltare regională, în pofida pilonului trei
al Uniunii, sunt depășite sau puse în dificultate de imigrațiile masive, de schimbarea
structurii populațiilor, de dinamica fără precedent a acțiunilor teroriste și rețelelor
criminalității grave, de fenomenul corupției, de lipsa informațiilor necesare, de
dificultățile de cooperare, de insuficiența unor baze de date, de imposibilitatea
menținerii inițiativei strategice în combaterea acestor fenomene și de asigurarea
condițiilor necesare pentru elaborarea eră a strategiilor necesare aplicării politicilor
europene de dezvoltare regională.
La drept vorbind, în lipsa unor flexibilități și a unor oportunități coerente, este
posibil ca însuși conceptul de dezvoltare a regiunilor și cel de solidaritate europeană
în acest sens să fie deturnate sau să capete dimensiuni de solidaritate partajată, de
solidaritate preferențială sau, și mai rău, de desolidarizare sau de nonsolidaritate,
întrucât, așa cum se spune „Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă”, iar cei
interesați pot deturna unele din fondurile alocate sau chiar compromite aceste
inițiative generoase.
Desigur, inițiativele de dezvoltare oarecum forțată a regiunilor rămase în
urmă sunt un fel de politici și strategii compensatorii care să permită o solidaritate
europeană între și pentru acele state care nu au atins nivelul de competență necesar
unei integrări europene firești și durabile. Dacă nu sunt însă bine gândite, ci doar
lăsate pe mâna birocraților și a celor care nu înțeleg pe deplin aceste procese, ele pot
face mai mult rău decât bine, aducând, în loc de armonie, suspiciune, neîncredere
și dezbinare. Este posibil ca însuşi conceptul de solidaritate europeană în politica
regiunilor, ca şi în celelalte tipuri de politici să lase loc, nolens, volens, şi unei marje
de solidaritate partajată, care să reconfigureze, pe alte grile, decalajele și să le
mențină într-o marjă care să permită manipulări interesate.
Credem că politica de dezvoltare a regiunilor, de care se vorbește pentru
prima dată coerent într-un capitol al Tratatului de la Maastricht, prezintă un orizont
de așteptare generos dar încă tulbure, în care revanșarzii văd o oportunitate de
dezmembrare asimetrică a unor state naționale, iar optimiștii șansa forțării unei
solidarități posibile, de rutină, fără idealuri fulminante.
1. POLITICA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PEDR).
COERENȚE ȘI SUBTILITĂȚI
În cele 28 de state membre ale Uniunii Europene se află 323 regiuni vizate de
PEDR. Aceste regiuni nu au același nivel de dezvoltare, iar Comisia Europeană, prin
Direcția Generală a Politicii Regionale (DGPR), și-a propus să soluționeze această
problemă. O hartă a regiunilor din Uniunea Europeană – termen al unei coerențe
paralele, care, vrând să ajute, complică politicile de dezvoltare ale statelor membre
ale Uniunii – nu arată deloc foarte bine. Regiunile care se suprapun peste unitățile
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administrative ale statelor din Vestul Europei sunt cele mai dezvoltate și, colorate, cu
mici excepții, par cam la fel, în timp ce regiunile situate în statele din Estul Europei
par, aproape toate, subdezvoltate sau, în orice caz, departe de standardele europene,
fie și dacă se are în vedere un singur indicator: PIB-ul pe cap de locuitor.
Politica europeană a regiunilor își propune să găsească acele soluții care
să reducă decalajele dintre acestea, în principal printr-un transfer de resurse de la
regiunile cele mai dezvoltate către cele care au nevoie de ajutor, dar și prin alocarea
de fonduri europene în acest sens (fonduri care se colectează, prioritar, tot de la
regiunile și de la statele bogate). Este o politică generoasă, de coeziune și solidaritate,
care vizează, în final, realizarea unui spațiu european integrat, elevat și prosper,
lăsând pentru istorie evenimentele, împrejurările și dramele care au mozaicat atât de
accentuat continentul nostru.
Tratatul de la Lisabona se preocupă mai îndeaproape de aceste regiuni vizate
de politica europeană de coeziune și are în vedere următoarele tipologii zonale: zone
rurale; zone în care se operează o tranziție industrială; zone afectate de un handicap
natural sau demografic grav permanent.
Politica europeană de dezvoltare a regiunilor se concentrează pe trei mari
obiective-cheie: convergență, competitivitate regională, cooperare între teritoriile
europene.
Convergența presupune, în primul rând, reducerea disparităților dintre
diferitele regiuni, îndeosebi în ceea ce privește dimensiunea financiară și economică,
adică a deosebirilor mari dintre acele zone în care PIB-ul pe locuitor este mai mic
de 75 % din media europeană și cele în care PIB-ul este de câteva ori mai mare.
Convergența are, în structura sa de rezistență, un efort de cunoaștere, de înțelegere și
de solidaritate, un orizont de asamblare a valorilor și de armonizare semnificativă și
dinamică a intereselor, chiar dacă discrepanțele sunt mari și liniile-forță de conexiune
minime sau chiar absente. Presiunile secolelor de conflicte, războaie și separatisme
de tot felul nu sunt doar remanente și nesemnificative, nu sunt doar amintiri neplăcute
sau fantasme, ci și realități și efecte ce vin dintr-o memorie colectivă foarte grav
afectată de dramele trecutului, din hărțuirea prezentului prin crize de tot felul și din
percepția destul de confuză a viitorului. Realitățile cooperative, societatea de consum
(care se cere cât mai repede înlocuită cu o societate a cunoașterii), fizionomiile de
rețea și presiunile financiare – cele care aduc istoria în ponoare – nu pot estompa
efectele umbrelor, chiar dacă creează noi exigențe, noi perspective, noi tentații și noi
orizonturi de așteptare. Existențialismului de odinioară, din vremea lu Heidegger și
Jaspers, prin care omul era un fel de aruncat în lume, uitat și înstrăinat, i se opune
expansionismul și centrismul de astăzi, consumatoristul, camătărismul oficial și
sufocarea financiară și informațională a omului, cu și prin efectul de rețea, scoaterea
din umbră și situarea lui în văzul nevăzut al unei lumi invizibile în și ploile acide ale
razelor nocive și luminilor întunecate. Carpen Diem pare filosofia acestor vremuri,
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dar fantasmele istoriei și orizonturile neliniștite regenerează un nou existențialism,
de data aceasta centrat pe globalizare și pierdere a intimității și identității. Acestei
realități, Uniunea Europeană încearcă să-i impună noi politici de recuperare a
regiunilor și estompare a diferențelor, prin cunoaștere, solidaritate și acțiune, dar
și printr-un management corespunzător și performant al convergenței, îndeosebi pe
piloni statistici și financiari.
Potrivit statisticilor Eurostat, România și Bulgaria au avut, în 2013, cel mai
mic PIB pe cap de locuitor din cadrul Uniunii. Și în ceea ce privește PIB-ul pe cap de
locuitor exprimat în puterea de cumpărare (paritatea puterii de cumpărare standard –
PPS), Bulgaria și România se află cam la jumătate față de media europeană la acest
indicator. În 2013, consumul individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat
în PPS a fost, în Bulgaria, de 49%, iar în Luxemburg de 139%. În același an, la
acest indicator, România a realizat 57%, în creștere cu două procente față de anul
precedent, dar tot în zona foarte săracă a Uniunii.
Iată, mai jos, graficul cu cele opt țări care realizează un PIB pe cap de locuitor
de 47-70% din media europeană: Bulgaria 47%; România 54%; Croația 61%; Letonia
67%; Ungaria 67%; Polonia 68%; Estonia 72%; Lituania 74% și cu primele opt țări
care se situează peste media UE: Finlanda 112%; Belgia 119%; Germania 124%;
Danemarca 125%; Irlanda 126%; Olanda 127%; Austria 129%; Luxemburg 264%
din media europeană.
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Figura nr. 1 Situația celor 8 țări situate pe ultimele locuri în ceea ce privește PIB-ul
pe cap de locuitor, comparativ cu primele opt țări care se află în vârful PIB pe cap de locuitor
din UE. (În realizarea acestei diagrame au fost folosite datele de la Eurostat, prezentate în
Anexa nr. 1)
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După cum rezultă din această diagramă, cele opt țări cele mai sărace sunt,
toate, sub jumătate din PIB-ul european pe cap de locuitor, iar cele mai bogate opt
țări se situează deasupra mediei europene, Luxemburgul realizând 204,6 față de
următoarea clasată – Austria – în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Dintre
primele opt țări, lipsesc Franța, Marea Britanie și Italia, țări cu un potențial deosebit.
Desigur, ridicarea țărilor sărace (mai exact, sărăcite și prost conduse) nu se poate
face pe seama Luxemburgului, dar țările bogate din UE, îndeosebi regiunile cele mai
bogate ale acestora, contribuie efectiv la ameliorarea acestei situații, ceea ce ar putea,
în timp, să denatureze obiectivul convergenței în unul al divergenței, întrucât, într-o
societate în care bogăția, bunăstarea și securitatea sunt scopuri supreme, nimănui
nu-i convine să finanțeze sărăcia.
În Anexa nr. 1, se prezintă PIB-ul european pe cap de locuitor în 2013 în țările
membre ale UE
Competitivitatea regională este, poate, singurul obiectiv care nu se bazează
pe solidaritate, ci pe creștere competențelor regiunilor. Or, se știe, regiunile nu pot
avea competențe în sine, iar UE nu poate sprijini aceste regiuni, oricât de porniți ar
fi unii dintre arhitecții actuali ai UE împotriva națiunilor, decât în, prin și cu sprijinul
efectiv al statelor de drept. Or situarea obiectivului competitivității regionale în afara
competitivității naționale a statelor din care fac parte aceste regiuni pare bizară, fie și
datorită faptului că și statele contribuie, prin bugete proprii, la finanțarea regiunilor de
dezvoltare de pe teritoriul lor. Încurajarea competitivității regionale din perspectivă
națională și, în același timp, europeană este însă cu totul altceva, întrucât politicile
naționale și cele europene în ceea ce privește dezvoltarea unor regiuni sunt sau par
a fi benefice. Rămân însă cel puțin două întrebări importante: De ce aceste regiuni
nu corespund cu diviziunile administrative ale statelor? Nu cumva această nouă
partajare a teritoriului european va genera noi provocări greu de gestionat, sau, mai
degrabă, va degenera în noi vulnerabilități, ca efect al slăbirii coeziunii statelor și
transferului de suveranitate către structuri suprastatele neagreate de populații, de
națiuni și de culturile milenare ale unora dintre statele europene?
Desigur, există destule răspunsuri, omenirea nu duce lipsă de așa-ceva, întrucât
argumente pro sau contra sunt câte minți există și sunt dispuse să le caute și să le
formuleze. Dar epoca națiunilor nu a ajuns încă la limita maximei competențe și
nu a intrat în cea a incompetenței. Și, de aceea, forțarea notei în ceea ce privește
politicile regionale – un fel imixtiune europeană în treburile statelor, dar cu concursul
și prin mijloacele acestora – poate să genereze noi situații conflictuale și noi evoluții
imprevizibile și periculoase. Există deja politici și strategii subversive din partea
unor grupuri de interes și a unor grupuri revanșarde care doresc divizarea sau
distrugerea unor state. Explozia din Ucraina (stat care nu face parte din Uniunea
Europeană, dar care aspiră, într-un fel, prin opțiunea majorității populației, îndeosebi
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prin cea a regiunilor din vestul Ucrainei, spre integrare europeană) a arătat care este,
de fapt, realitatea în zonele de falii strategice generate de imperiile de odinioară,
de politicile expansioniste, de dominare și dictat. Aceste politici, chiar dacă sunt
serios diminuate de puterea financiară, haotică și conflictuală, nu și-au uitat încă
orizonturile de așteptare. De asemenea, implozia Iugoslaviei de la finele mileniului
doi arată că identitățile nu pot fi nici amestecate, nici distruse.
Cooperarea teritorială europeană este un obiectiv cel puțin interesant
și necesar, dar și un concept care are în conținutul lui o antinomie. Pe de o parte,
scopul Uniunii Europene este realizarea acelei unități economice, politice, sociale,
cognitive și teritoriale care să asigure valorificarea eficientă a întregului potențial și
regenerarea, pe criteriile unității și identității, a unei cogniții care să continue tradiția
europeană, aceea de a fi, ca întotdeauna, în vârful competiției mondiale. Pe de altă
parte, UE are nevoie de o cooperare transfrontalieră funcțională, care să asigure un
management eficient al frontierelor, transformându-le, treptat (și chiar forțat) din linii
sau zone care, vreme îndelungată au separat și au opus, în linii care să identifice, să
unească, să coaguleze și să integreze în același concept și în același areal spațiul
european sau cel puțin pe cel al Uniunii Europene.
Uneori, acestui concept de largă deschidere, i se opun istoria, identitățile
nefinisate, entitățile care nu doresc să dispară prin unificare, revanșarzii și, evident,
rețelele criminalităţii organizate transfrontaliere, care urmăresc să valorifice acest
concept în interes propriu, dar care, în cele din urmă, va duce la distrugerea oricărei
identități sau la includerea lor, ca surse, în rețelele controlate de mafie și de lumea
interlopă.
Uniunea Europeană are de luptat cu identități, entități, complexe și complexități,
fantasme, resentimente și incertitudini care se opun unității, nivelării și lipsei de ideal.
De aceea, cooperarea teritorială – exprimată, între altele, și prin filosofia pilonului
trei: administrație și securitate internă și materializat în crearea spațiului Shengen
– trebuie înțeleasă ca un mecanism de construcție a integralității europene, chiar
dacă un astfel de obiectiv nu se poate realiza doar prin fixarea unor coordonate și
impunerea unei voințe. Nu se poate trece cu buldozerul, fie el și european, peste
grădinile delicate construite de identitățile europene în toate ungherele continentului
timp de mii de ani. Este nevoie de altceva: de cunoaștere, respect, apă, soare, răbdare
și flori.
Pentru dezvoltarea regiunilor, UE a creat trei categorii de fonduri importante:
fondul european de dezvoltare economică regională (FEDER); fondul social
european (FSE); fondul de coeziune.
Fondul european de dezvoltare economică regional (FEDER) este, poate,
cel mai important și vizează, așa cum îi este și denumirea, dezvoltarea economică
armonioasă a tuturor regiunilor, coeziunea economică și, pe această bază, și socială
a Uniunii. Acest lucru se realizează prin efortul economic și financiar solidar al
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UE și al statelor care compun Uniunea de a corecta dezechilibrele regionale. Acest
fond este sunt destinat pentru realizarea tuturor celor trei obiective ale PEDR și
vizează modernizarea economiilor respectivelor regiuni, diversificarea structurilor
economice, valorificarea potențialului existent, dezvoltarea durabilă și crearea unor
locuri de muncă necesare, bine retribuite și durabile.
Fondul social european (FSE) vizează, în general, sprijinirea oamenilor și a
societății. Acest fond asigură actualizarea și modernizarea întreprinderilor, pregătirea
continuă a personalului, integrarea socială a persoanelor defavorizate, perfecționarea
învățământului și a sistemelor educaționale, precum și realizarea infrastructurilor
necesare și modernizarea celor care deja există. Acest fond este destinat proiectelor
ce țin de convergență și de competitivitate regională.
Fondul de coeziune este folosit îndeosebi pentru protecția mediului și a
rețelelor europene de transport. De acest fond beneficiază statele Uniunii Europene
al căror PIB pe locuitor este sub 90% din PIB-ul mediu al UE. Este vorba de cele
12 state europene care au aderat la Uniune după 2004, la care se adaugă Portugalia,
Grecia și temporar Spania.
Desigur, în folosirea acestor fonduri sunt implicate nu doar regiunile și
structurile care pun în operă acest proiect, ci și statele în cauză, întrucât ele sunt
cele care, într-o formă sau alta, în pofida acelor aspecte controversate ale politicii
europene de dezvoltare a regiunilor, beneficiază de efectele lor pozitive și suportă
efectele colaterale. Dar, orice s-ar spune, această politică are, cel puțin în intenție, un
scop integrativ, de convergență, și nu unul dezintegrativ, de divergență.
La baza oricărei dezvoltări se află, cum bine se știe, cultura acelei entităţi,
modul în care aceasta se înscrie și se asamblează în cultura europeană şi universală,
coerența și consonanța culturală, cunoaşterea, ca proces complex și durabil, şi
dezvoltarea economică. Aceste componente sunt foarte importante și, pentru a
susține o construcție durabilă, trebuie să se armonizeze în permanență, într-un spațiu
ontologic și gnoseologic dinamic și complex, dar cu repere clare, inconfundabile,
singurul în măsură să genereze valori consistente și nedepreciabile. Măsurile care
se iau pentru dezvoltarea economică – foarte necesare și complicate – nu au efectul
scontat dacă zona respectivă nu încadrează efortul economic și financiar într-o cultură
economică şi socială consistentă, într-un nivel elevat al cogniției, înțelepciunii și
managementului performant.
Regiunile care compun Uniunea Europeană, ca și unitățile administrative ale
statelor, nu sunt omogene, ci, dimpotrivă, destul de eterogene, diferențele dintre ele
fiind încă foarte mari. Cea mai bogată regiune, în sens economic, este cea a Londrei,
cu 290 % din media produsului intern brut (PIB) al UE pe cap de locuitor, iar cea
mai săracă este cea situată în nord-estul României, cu 23 % din media UE, ceea
ce înseamnă (în Regiunea de dezvoltare Nord-Est din țara noastră) 6.900 euro pe
cap de locuitor. Desigur, valoarea unei regiuni nu constă numai în procentajul care-i
revine din PIB-ul european sau în averile oamenilor bogați care se află acolo, dar
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civilizația actuală a planetei are ca suport nu doar titlurile de cărți pe care intelectualii
și pe trec în CV, ci mai ales consistența materială și financiară, nivelul de dezvoltare
economică, tehnologică, informațională și, pe această bază, și cognitivă.
Europa modernă este Europa bogăției, stabilității, coerenței, culturii și
cunoașterii. De aceea, diferențe uriașe dintre diferitele regiuni nu pot fi lăsate
așa. Vremea periferiilor sărace a trecut sau, în orice caz, este și trebuie să fie
sortită să treacă. Uniunea Europeană își propune să iasă pentru totdeauna dintr-o
conflictualitate endogenă extrem de periculoasă (pe teritoriul ei s-au desfășurat două
Războaie Mondiale şi un Război Rece, care a fost tot un Război Mondial), iar acest
obiectiv politic și strategic major nu poate fi realizat decât prin efort comun, coerență
și solidaritate.
1.1. Orizonturi de așteptare ale PEDR
Noua politică europeană de dezvoltare regională (PEDR) a Uniunii Europene
porneşte de la marea diversitate a regiunilor europene şi se bazează pe capacitatea
Uniunii şi pe potenţialul acestor regiuni de a păstra şi valorifica potențialul de care
dispun, de a promova un management corespunzător și benefic al diferențelor, de a
înlătura discrepanțele şi decalajele, de a cultiva consonanțele și de a valorifica șansele
și oportunitățile. Se porneşte la drum de la o Europă inegală, cu mai multe viteze,
cu mai multe drumuri (foarte diferite până în prezent), cu mai multe culturi, dar cu o
singură civilizaţie care nu a reuşit încă să-şi armonizeze nici şansele, nici adevărurile,
nici interesele. Astăzi, 43 % din venitul economic şi 75 % din investițiile în cercetare
şi inovare se concentrează pe zone care însumează doar 14 % din teritoriul european,
într-un fel de pentagon economic european, ale cărui vârfuri le reprezintă Londra,
Hamburg, München, Milano şi Paris. Recentele aderări la Uniunea Europeană
au accentuat şi mai mult decalajele deja existente. Luxemburg, cel mai bogat stat
european, este de șapte ori mai bogat decât una dintre țările europene mari, România,
dar care se află pe penultimul loc în Uniune în ceea ce privește veniturile, PIB-ul
și nivelul de trai (pe ultimul loc fiind vecina noastră, Bulgaria). La nivel regional,
decalajele sunt şi mai mari.
Preocuparea lichidării decalajelor uriașe dintre regiuni se manifestă în toată
lumea. De altfel, UE a luat în calcul, în politica regiunilor, nu doar realitățile de la noi,
de pe continent, ci şi modelul economiilor în plină dezvoltare, cum sunt economia
Chinei şi cea a Indiei. În ţări foarte dezvoltate, dar cu o altă istorie şi o altă filozofie a
raporturilor dintre regiuni şi a respectului muncii în general, cum sunt Statele Unite
şi Japonia, decalajele între regiuni sunt nesemnificative.
Politica regională europeană pune în operă un concept de solidaritate. Chiar
dacă Uniunea Europeană nu poate ieşi, deocamdată, dintr-un areal de „solidaritate
interesată”, de „solidaritate conjuncturală”, de „solidaritate oportună” sau de
„solidaritate partajată”, cu mai multe viteze şi pe mai multe niveluri, conceptul ca
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atare câştigă teren. Întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale prin reducerea
decalajelor de dezvoltare între regiunile sale este un obiectiv fundamental al UE,
stipulat şi în tratatele sale. Mijloacele financiare alocate atingerii acestui obiectiv au
reprezentat mai mult de o treime din bugetul UE pe perioada 2007-2013.
Investițiile se concentrează pe regiunile sărace, dar politica de coeziune se
dorește a avea un impact mult mai larg şi mai direct asupra competitivității europene
în general. Europa nu se poate ridica decât prin regiunile ei și, evident, prin statele
ei, iar regiunile se cer cumva redefinite nu doar pe criterii politice, etnice, culturale
etc., ci şi pe criterii economice. O Europă solidară nu este nici o Europă solitară, dar
nici o Europă a discrepanțelor şi partajărilor. Solidaritatea europeană vine, acum,
dintr-un concept de construcție şi integrare. Șansa Uniunii Europene, în această lume
concurențială şi conflictuală, în care bătăliile pentru piețe şi resurse se anunță din
ce în ce mai grele şi mai sofisticate, este strict legată de integralitatea continentului,
de puterea lui, care nu este o simplă însumare a puterii părților sau statelor care o
compun, ci una integrată emergentă. Fără a ieşi din actuala arhitectură a lumii, în
care singurul subiect de drept internaţional este statul, Uniunea Europeană trebuie să
devină, în timpul cel mai scurt posibil, o entitate de entităţi, în care tot ce este valoros
să contribuie la creşterea puterii, stabilităţii, capacității şi capabilității continentului.
Or, acest obiectiv nu se poate realiza decât cu state foarte puternice şi cu toate
regiunile situate la un nivel de dezvoltate optim, absolut necesare pentru a le asigura
forţă, coerență, stabilitate.
1.2. Regiuni 2020. Europa regiunilor și regiunile Europei în dinamica
riscului asociat
Economia mondială are din ce în ce mai mult un caracter imprevizibil, datorită,
în principal, turbulențelor financiare și economice actuale.2 De aceea, se pune, în mod
legitim, întrebarea: În ce măsură politicile comunitare sunt adaptate provocărilor cu
care se vor confrunta regiunile europene în anii următori și ce rol vor avea aceste
politici pentru a le releva și contracara? Desigur, întrebarea uită de statele care fac
parte din Uniunea Europeană, de națiuni, de aceste entități civilizaționale, ca și cum
ele n-ar exista sau n-ar fi importante în soluționarea acestor provocări.
Comisia Comunităților Europene a identificat, în 2008, și a supus dezbaterii
publice un număr de patru provocări importante care ar putea viza regiunile europene.
- mondializarea, ca motor al progresului științific și tehnologic în societatea
cunoașterii, dar care solicită în permanență capacitatea acestor regiuni de a se adapta
schimbărilor structurale și de a gestiona efectele sociale ale acestora;
- evoluția demografică, cea care va modifica structura și echilibrul societăților
eficacitatea economică și echilibrul intergenerații, la care se adaugă presiunea
2

Commission des Communautés Européennes, Régions 2020. Evaluation des défis
qui se poseront aux régions de l’UE, Bruxelles, 2008, p.1
204 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
migratoare uriașă și extrem de fluidă;
- incidența schimbărilor climatice asupra mediului Europei și societății, care
se află în centrul agendei europene;
- resurse energetice sigure, durabile și competitive, limitarea emisiilor toxice etc.
Se consideră că toate aceste provocări și altele care nu au fost formulate aici
vor avea un impact important asupra dezvoltării durabile în anii următori.
Documentul pus în dezbatere publică și-a propus să exploreze efectele regionale
ale acestor evoluții până la orizontul anilor 2020. El și-a propus de asemenea să
identifice care sunt regiunile cele mai vulnerabile la aceste provocări, pentru o mai
bună comprehensiune a profilurilor disparităților regionale care vor rezulta.
Documentul constată că disparitățile regionale, în termeni de performanță
economică și venituri, sunt mai grave ca în unele economii similare (SUA și Japonia)
și s-au accentuat odată cu extinderile mai recente ale UE (România și Bulgaria).
Regiunile cele mai bogate sunt de opt ori mai numeroase ca regiunile cele mai sărace.
De aceea, principala provocare, în termeni de coeziune, va continua să fie integrarea
și convergența noilor state membre, în pofida creșterilor impresionante ale PIBului înregistrat în anii 2006-2008. Țările care au beneficiat cel mai mult de politica
regiunilor în perioada 1994-2006 (Spania, Irlanda și Portugalia) au înregistrat creșteri
sensibile, chiar dacă nevoi de dezvoltare au persistat și în unele regiuni europene
meridionale, în Germania de Est și în zonele periferice.
Documentul a constatat, în 2008 că principala dimensiune a disparităților
de venituri regionale în UE rămâne axa Est-Vest, cu o dinamică Nord-Sud și un
model centru-periferie mai puțin contrastant atât la nivel național cât și european.
Documentul urma să constate dacă această tendință se va menține sau vor apărea noi
disparități teritoriale.
Analizele de acest fel sunt numeroase și acoperă o mare parte din nevoia
de cunoaștere a realităților dinamice, a provocărilor, pericolelor, amenințărilor și
vulnerabilităților la acestea, cu care se confruntă continentul european în ansamblul
lui, Uniunea Europeană, statele care o compun și regiunile pe care proiectele europene
le au în vedere. Dar, dincolo de acestea, există și o nevoie acută de asamblare a
concluziilor, de studiere temeinică a zonelor de coagulare europeană și a zonelor
de falie, de conflict și, ca urmare, a de expertizare corespunzătoare a proceselor de
elaborare a politicilor, strategiilor și acțiunilor efective privind sprijinirea statelor,
regiunilor și zonelor defavorizate în realizarea acelor performanțe care să facă posibilă
unitatea, integralitatea și coerența întregului spațiu european, în toate dimensiunile
și componentele sale.
1.3. Principalele provocări pentru regiunile europene
Este foarte important ca, în identificarea, cunoaşterea și analizarea regiunilor
europene, ca zone care și prin care să se optimizeze conceptul de ingerare și cel
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de unitate a continentului, să se aibă în vedere, în ce măsură, procesele firești
– mondializare (globalizare), evoluție demografică, schimbări climatice etc. –
constituie sau pot constitui amenințări la adresa Uniunii Europene, a politicilor sale
de regionalizare și efectiv asupra regiunilor.
Mondializarea (globalizarea) amenință mai ales Europa Meridională și Europa
de Sud-Est. Globalizarea a facilitat și facilitează accesul la comerț, tehnologii,
informații și cunoaștere, ceea ce a dus la scoaterea a milioane de oameni din sărăcie,
ignoranță și la posibilitatea de a beneficia de avantajele noii civilizații tehnologice,
comerciale și informaționale. Dar globalizarea aduce nu doar beneficii, ci și noi seturi
de provocări, pericole și amenințări economice, sociale, de mediu, energetice și de
securitate, impunând noi evaluării ale riscurilor asociate acestora și vulnerabilităților
aferente (riscul se definește pe intersecția dinte amenințări și vulnerabilități, R =
A.V, fiecare dintre acestea luând valori de la 0 la 1). Numeroase regiuni europene
vor suporta aceste presiuni structurale și vor fi nevoite să caute soluții noi la toate
problemele cu care se confruntă.
Globalizarea exercită presiuni nu numai asupra regiunilor, ci asupra tuturor
structurilor și entităților existente pe mapamond – state, uniuni de state, organizații
internaționale, regionale sau locale, comunități, instituții etc. Obsesia europeană de
a pune regiunile înaintea statelor (carul înaintea boilor), atunci când se vorbește de
presiunile globalizării, este nu doar o prejudecată, sau o încercare de a ieși din alte
prejudecăți care țin de sacralitatea statelor, ci și un adevărat atac asupra națiunilor
și statelor. Unii dintre arhitecții regionalismului european sunt convinși că statele
naționale sunt vinovate pentru dezastrele din Europa, inclusiv pentru cele două
Războaie Mondiale, și, ca atare, vremea lor a trecut sau ar trebui grăbită să treacă, iar
politicile de dezvoltare regională pot reprezenta, pentru Uniunea Europeană, tocmai
soluția cea mai potrivită pentru a realiza acea entitate non-conflictuală și armonioasă
care să asigure europenilor prosperitate, libertate și deplină securitate. De la acest
ideal – care rămâne, desigur, utopic –, la realitatea dinamică, foarte complexă și
conflictuală a continentului european și chiar a spațiului Uniunii Europene este o
distanță care nu se micșorează câtuși de puțin. Pe măsură ce procesele globalizării
înaintează, se dezvoltă și noi spații de fragmentare, atât în domenii economice
și financiare, cât și în cele politice și sociale, în cele ale convingerilor, culturii,
idealurilor și intereselor. Se dezvoltă, paralel cu societatea cunoașterii, o „cultură”
a perversității, extremismului, corupției, separatismului și identitarismului etnicoreligios, a bătăliilor complicate dintre mari puteri și centre de putere pentru putere,
resurse, piețe și influență, iar geopolitica revine în forță pe coordonate care au mai
fost cândva, dar altfel formulate și altfel confiscate. Actuala situația extrem de gravă
din Ucraina, unde abia s-a reușit să se pună cât de cât în aplicare un acord de încetare
a focului între separatiștii pro-ruși și armata ucraineană, demonstrează cât de fragile
și de sensibile sunt realitățile de pe teren și cât de vulnerabile pot fi zonele și regiunile
bătrânului nostru continent, atunci când decidenții uită sau nu știu și nici nu vor să
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învețe lecțiile istoriei. Folosind surse Eurostat, documentul la care ne referim prezintă
o hartă cu indicele vulnerabilității regiunilor din UE la globalizate (Figura nr. 2)

Figura nr. 2 Indicele vulerabilității europene la procesul globalizării, 2020

(Harta este preluată din documentul: Commission des Communautés Européennes,
Régions 2020. Evaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE, Bruxelles, 2008, p. 8.)

După cum se vede, cele mai expuse regiuni la procesul de globalizare sunt cele
din România și Bulgaria, din sudul Italiei, din sudul Spaniei și din Portugalia, adică
din sudul și din sud-estul Europei.
Se pare că procesul de globalizare accentuează riscul decalajelor de
performanță, în sensul că regiunile cu performanțe economice vor continua să-și
crească performanțele, în timp ce regiunile cu performanțe mai scăzute vor continua
să-și scadă performanțele și să piardă în competiția cu zone mai dezvoltate sau mai
favorizate. Or, politica europeană a regiunilor își propune să prevină și, pe cât posibil,
să reducă aceste efecte.
Evoluția demografică. Problema demografică este una extrem de complicată și
de fragilă în Uniunea Europeană, în toate statele și în aproape toate regiunile acesteia.
Până în 2050, potrivit acestui studiu, este posibil ca populația Uniunii să scadă cu
48 de milioane de oameni între 15 și 64 de ani și să crească cu 58 de milioane de
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oameni în vârstă de peste 65 de ani. Începând cu 2017, mâna de lucru se va reduce
substanțial. Din 2020, creșterea populației va scădea dramatic în comparație cu
principalii competitori ai UE (Statele Unite, China și India), în timp ce populațiile
din vecinătatea imediată (Orientul Mijlociu și Africa de Nord) înregistrează cea mai
mare rată de creştere din lume.
În ultimele decenii, la nivelul întregii planete, dar mai ales în Uniunea
Europeană, fluxurile migratorii s-au intensificat. Avem de-a face îndeosebi cu
imigranți economici, adică cu un flux migrator imens de oameni și chiar de populații
întregi care-și părăsesc definitiv sau relativ locul de origine în căutarea unui loc de
muncă. În acest mod, țările bogate devin și mai bogate, dar cu problemele grave pe
care le pun presiunile culturale și politice migratoare, iar cele sărace devin și mai
sărace, pe de o parte, datorită epuizării resurselor (sau acaparării lor de către rețelele
economice și financiare puternice) și, pe de altă parte, datorită emigrării celui mai
important potențial și celui mai prețios capital, cel uman.
Indicele de vulnerabilitate demografică, în 2020, se prezintă în Figura nr. 3

Figura nr 3. Indice de vulnerabilitate demografică a UE în 2020

Harta este preluată din documentul: Commission des Communautés Européennes, Régions
2020. Evaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE, Bruxelles, 2008, p. 12.
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Studiul citat arată că în jur de 40 de regiuni din UE vor fi afectate până în 2020
de un regres populațional mai mare de 10%. Unele regiuni din Bulgaria, din estul
Germaniei și din Polonia vor cunoaște o regresie populațională mai mare de 25%,
datorită, în principal, ratei scăzute de natalitate și emigrației. Alte regiuni, mai ales
cele din zonele de coastă și cele metropolitane, vor cunoaște o creștere semnificativă
a populației, pe seama imigrației, dar și dezechilibre mari care rezultă din această
dinamică a mișcării populațiilor.
De remarcat că cea mai mare parte a regiunilor europene se pare că vor fi
dramatic afectate de acest fenomen, cu numeroasele sale efecte ce decurg de aici:
polarizare socială și economică, anomie socială, conflictualitate etc.
Schimbările climatice. Acestea vor afecta, potrivit acestui document, pe
termen lung, mai ales zona meridională a Europei, prin creșterea temperaturilor, iar
pe termen scurt, prin amplificarea unor fenomene meteorologice extreme: precipitații,
inundații, furtuni, secetă etc., dar și prin fenomene geofizice, cum sunt, spre exemplu,
cutremurele.
Interesant este că acest document elaborat de Comisia Comunităților Europene,
supus dezbaterii publice în 2008, insistă prea puțin (sau deloc) asupra rolului statelor
în managementul acestui proces foarte complex, care le afectează, în primul rând, pe
ele, ca entități politice, culturale și civilizaționale, deși în fiecare dintre acestea există
structuri care pun în operă politica europeană a regiunilor, care nu trebuie separată de
cea a statelor, ci asamblată, prin intermediul acestora, la marile direcții strategie ale
construcției europene.
1.4. Sensul și rațiunea conceptului de economie regională
Sensul și rațiunea conceptului de economie regională rezultă dintr-o cerință
foarte actuală, cea de flexibilitate economică. Termenul de flexibilitate economică
este incompatibil cu autarhismul economic și chiar cu naționalismul economic, cu
protecționismul și cu atât mai puțin, cu rigiditismul economic. Ca și informația și,
în general, ca și procesul cunoașterii, economia s-a mondializat, devenind în mare
măsură, deopotrivă o economie bazată pe cunoaștere și, în acest sens, o economie
de rețea, o economie bazată pe rețea. Desigur, acesta nu exclude competiția, bătălia
pentru piețe și resurse și nici războiul economic. Dar, de acum înainte, în drumul
omenirii spre globalizare – care poate să însemne entropie zero, deci dispariție, sau,
dimpotrivă, revigorare, resurecție, deci dezvoltare impetuoasă –, economia încetează
să mai fie doar națională și tinde să devină una globală. În acest sens, politicile și
strategiile regionale, între care se înscrie și politica europeană a dezvoltării regiunilor,
devin motoare puternice de atenuare a dezechilibrelor și de înlăturare a sincopelor
și hiat-urilor în revitalizarea și armonizarea economică, structura de rezistență a
oricărei dezvoltări durabile.
Unii dintre specialiștii în materie asociază acestor politici de dezvoltare a
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regiunilor, noţiunea de „amenajare a teritoriului”. În Franţa, spre exemplu, acest
termen (amenagement du territoire) a dobândit şi un conţinut economic. În alte țări
atenția dezvoltării regionle se concentrează pe alți termeni, cum ar fi: „ramornung”
– organizare spaţială – în Germania, „physical planning” – planificare naturală –, în
Anglia, „ordinacion del territorio” – organizarea teritoriului –, în Spania, termeni ce
au o conotaţie exclusiv spaţială.
În știința regională, dacă acceptăm că știința poate fi partajată pe regiuni, și în
analiza regională, se operează cu trei termeni fundamentali: aria, zona şi regiunea.
Nu există însă metodologii universal valabile în ceea ce privește analiza
regiunilor, fie și în termeni de armonizare și dezvoltare durabilă. De aceea, politica
europeană de dezvoltare regională, deşi pare să atragă foarte multe resurse, este încă
discutabilă. În acest sens, inclusiv în stabilirea regiunilor de dezvoltare, s-a apelat și
se apelează și în continuare la compromis.
Totuși, după metoda clasică de identificare, analizare și conceptualizare a
regiunilor, se au în vedere trei tipuri de regiuni:
1. Regiuni omogene, în sensul asamblării unor caracteristici unificatoare pe
baza unor criterii-cheie, cum ar fi:
- criteriul social-politic (o anumită configurație politică regională comună,
dezvoltare istorică comună, interese comune materializate în politici coerente
comune etc.);
- criteriul economic (venit/locuitor, sector industrial dominant comun, ocupare
a forței de muncă, rate ale şomajului relativ asemănătoare sau apropiate etc.);
- criteriul geografic (areal, tipologie, climat similar, o resursă naturală comună);
2. Regiuni polarizate, caracterizate prin inexistența sau prin existența unui
interes minim, nesemnificativ, pentru uniformitate, în timp ce coeziunea nu este
un efect al fluxurilor comune, ci al conexiunilor interioare, al interdependențelor
polarizate de obicei către un anumit domeniu (nod);
3. Regiuni de dezvoltare (programare), în care unitatea rezultă dintr-o anumită
configurație instituțională și administrativă și, evident, din punerea în operă a unor
politici adecvate și a unor programe specifice de dezvoltare durabilă.
Sunt multe criterii care se au în vedere în analiza regiunilor. Unul dintre acestea
este cel al vecinătăţii. De aceea este necesar ca regiunile de dezvoltare ale sistemului
naţional să acopere întreaga suprafață a ţării, fără a exista suprapuneri.
Grupările tipologice sunt cele care asamblează tipologii. Avându-se în vedere
unele caracteristici de dezvoltare economico-socială, ele recompun, în entităţi mai
mari şi mai rezonabile, mozaicul de regiuni ce compun teritoriul naţional. Așa se
explică faptul că, spre exemplu, cele opt regiuni de dezvoltare din România, acoperă
suprafețe din teritoriul țării care au caracteristici și tipologii comune, dare care, în
opinia noastră, în unele dintre ele, sunt efecte ale unor dezastre ale istoriei și care, de
fapt, ar trebui nu încurajate și continuate, ci corectate. Dacă, prin această alcătuire,
se are în vedere, potrivit obiectivelor politicii europene de dezvoltare a regiunilor,
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corectarea tuturor dezechilibrelor și efectelor negative ale acestora, atunci totul este
în regulă. Dar, din păcate, PEDR vizează, în primul rând, corectarea erorilor dau
dezechilibrelor prin mijloace financiare, adică prin alocări de fonduri, cu speranța
că dezvoltarea economică și financiară va estompa sau va vindeca rănile istoriei.
Această minune nu s-a produs însă nicăieri, nici măcar în Marea Britanie.
Principalele categorii de regiuni care se au în vedere în politicile dezvoltării
regionale sunt următoarele:
- regiuni agricole aflate în dificultate, la care se asociază și regiunile izolate,
neglijate sau defavorizate datorită unor conjuncturi istorice nefavorabile, care nu
dispun de o infrastructură corespunzătoare;
- regiuni industriale în declin, cum, sunt majoritatea zonelor din România, care
se caracterizează printr-o diminuare accentuată a activităților de tot felul, inclusiv a
celor productive, creştere nesemnificativă a veniturilor pe locuitor și chiar scădere
dramatică a acestora, emigrație ridicată, anomie socială, sărăcie, dificultăți de tot
felul etc.;
- regiuni cu o dinamică rapidă și excedentară a dezvoltării, în care resursele
sunt exploatate intens, infrastructurile folosite la maxim, iar cererea de forță de
muncă este excesivă.
Organizarea teritoriului în România a îmbinat, în general, experiența
trecutului cu cerințele de dezvoltare, de stabilitate și de eficiență ale prezentului. S-a
făcut totdeauna o analiză complexă a factorilor naturali, economici, demografici şi
tehnici, a intercondiționării acestora pe ansamblul teritoriului ţării şi pentru fiecare
zonă în parte.
Cele mai importante criterii de care s-a ținut totdeauna seama în organizarea
teritoriului țării noastre au fost următoarele:
- criteriul complexității, prin care s-a asigurat analiza condițiilor economice,
sociale, geografice concrete, precum și a modalităților de conexare a acestora;
- criteriul omogenității naturale şi social-economice, care a asigurat cadrul
necesar de asamblare operațională a caracteristicilor comune – foarte numeroase –,
dar și a diferențelor;.
- criteriul centralităţii, care s-a folosit îndeosebi la amplasarea reședințelor de
judeţ în teritoriu, astfel încât, pe cât posibil, acestea să se afle într-o poziţie geografică
centrală.
- criteriul istoric, prin care s-a asigurat respectul față de valorile acumulate
de-a lungul secolelor în fiecare punct de pe teritoriul țării, de istoricul zonei, de
modul în care oamenii au trăit și au reușit să-și păstreze identitatea, cultura și sufletul
în spațiul geografic al strămoșilor. Acest criteriu se regăseşte în delimitarea unor
vechi judeţe şi în denumirea lor.
- criteriul de securitate şi apărare naţională, prin care se asigură condițiile
necesare ca viața și activitățile să se desfășoare în mod normal și, la nevoie, să se
poată desfășura acțiuni specifice protecției și securității cetățeanului și proprietății și
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de apărare a țării, în caz de război. Acest criteriu nu a fost totdeauna respectat, dar
nici neglijat. În organizarea administrativă a teritoriului, s-a ţinut seama de nevoile
efective de securitate şi apărare, mai ales în ceea ce priveşte resursele, dar şi cerințele
operative. Din păcate, în ultimul timp, acest criteriu a fost uitat sau neglijat într-o
foarte mare măsură.
Criteriile de mai sus au fost și sunt necesare în asigurarea unității spațiului
țării și pentru crearea condițiilor necesare dezvoltării armonioase. România a fost
organizată când pe județe, când pe regiuni, când pe altfel de unități administrative și
teritoriale, în funcție de cerințele efective ale epocii și de conjuncturile internaționale.
Adoptarea unor asemenea criterii încearcă asigurarea unui acord deplin
în organizarea administrativ-teritorială şi în schimbările calitative intervenite în
dezvoltarea ţării, asigurându-se astfel condiţii pentru ridicarea rolului şi sporirea
atribuțiilor localităților, îmbinându-se principiul integralității teritoriului cu cel
al descentralizării. Descentralizarea nu înseamnă însă distrugerea centralității și
integralității – cum încearcă să o facă unele dintre grupurile extremiste maghiare din
Româna prin forțarea autonomiei ținutului secuiesc –, ci diminuarea excesului de
centralitate prin promovarea descentralizării administrative, cu scopul valorificării
inteligente, specifice și benefice a resurselor locale, pentru o dezvoltare durabilă.
Aceasta nu scutește statul de responsabilitățile ce-i revin pentru toți cetățenii
săi, pentru asigurarea integralității și unității teritoriului, calității vieții, prosperității
și securității.
În elaborarea și actualizarea politicilor dezvoltării regionale, analiza trebuie
concentrată pe identificarea zonelor vulnerabile, a celor instabile sau defavorizate,
a acelor zone în care factorii ce condiţionează dezvoltarea se situează sub anumite
praguri critice.
Pentru identificarea zonelor defavorizate s-au folosit următoarele categorii de
criterii:
- criterii geografice;
- criterii demografice;
- criterii economice;
- criterii sociale;
- criterii istorice;
- criterii de securitate.
Între zonele cu problemele cele mai dificile din punct de vedere al unuia sau
mai multor criterii ce află: Moldova de nord-est, Podişul Bârladului, Munţii Apuseni,
Podişul Someşului, sud-vestul Olteniei, Teleormanul, Bărăganul, Delta Dunării etc.
În prezent, în România pot fi puse in evidenţă câteva categorii de regiuni de
maxim interes pentru strategiile şi politicile regionale:
- regiuni cu excedent de forţă de muncă şi posibilităţi reduse sau dezavantajoase
de ocupare a acesteia (Moldova centrală şi de nord) și cu o rată de emigrare foarte
mare;
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- zone cu grad ridicat de poluare (Copşa Mică, Suceava, Baia Mare);
- regiuni cu nivel redus de dezvoltare economică (Vaslui, Sălaj, Giurgiu);
- zone ce au fost şi vor fi supuse restructurării industriale prin măsuri de
reconversie (Valea Jiului);
- zone a căror resurse necesită amenajări complexe pentru desfăşurarea unor
activităţi de producţie şi servicii (turism şi agrement), protecţia mediului (delta,
litoral, zone montane);
- zone de graniţă a căror dezvoltare economică poate fi facilitată prin folosirea
avantajelor complementarității resurselor şi potenţialului productiv din regiunile
aparținând unor ţari vecine;
- zone libere, privite ca un instrument complementar de dezvoltare economică
prin impulsionarea atragerii de capital străin.
Realizarea analizei regionale a dezvoltării economice poate reprezenta,
deopotrivă, o modalitate de identificare a punctelor tari – atâtea câte au mai rămas
–, a punctelor sale și vulnerabilităților, a oportunităților și, mai ales a provocărilor,
pericolelor și amenințărilor endogene sau exogene, folosind metode diferite, între
care și analiza SWOT, dar și o rampă de lansare pentru întreaga economie românească
aflată astăzi într-un important impas.
Astfel de analize au fost făcute în multe țări, ir rezultatele n-au întârziat să
apară. Marea Britanie, spre exemplu, a constituit, în anii 1960, consilii de planificare
economică regională capabile să aplice politici regionale coerente specifice
problemelor fiecărui teritoriu: rata crescută a şomajului, dezvoltare economică cu
ritmuri mai scăzute, rate scăzute ale natalităţii, migraţie puternică a populaţiei etc.
Organizarea teritoriului Elveţiei în cantoane sau al Germaniei în landuri sunt expresii
ale aplicării unor politici regionale puternice care au dat roade şi care se îmbunătățesc
permanent în funcţie de realitățile economice existente.
Politica europeană a dezvoltării regiunilor se bazează, în mod necesar, și pe
astfel de analize – chiar dacă, aș cum am afirmat mai sus, pleacă și de la o prejudecată
(vina statelor naționale pentru războaiele și dezastrele din Europa trecutului) –, dar
derularea ei pe termen mediu și lung și efectele pot aduce nu numai beneficii, ci și
surprize.
1.5. PEDR contra națiuni?
Într-un articol apărut în 2004 în Monde diplomatique, intitulat Régions
contre Etats-nations3, în care se prezintă și o hartă a regiunilor, politica europeană
a regiunilor nu este privită ca o modalitate de sprijinire a statelor naționale în
consolidarea teritoriului lor, a economiei și valorilor naționale, prin mijloacele
Régions contre Etats-nations, par Laurent Davezies et Philippe Rekacewicz, février 2004, Monde diplomatique,
fevrier, 2004, http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/region, accesat la 13 martie 2015
3
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comune pe care le are la dispoziție Uniunea Europeană, ci ca modalitate de slăbire
a acestora. „Creșterea puterii Europei contribuie la slăbirea Statelor-națiune care o
constituie și la ațâțarea revendicărilor autonomiste și conflictelor regionale. Aceste
conflicte, care nu au toate o expresie violentă, pot fi împărțite între «conflicte prenaționale», care sunt vechi și legate de neîncheierea procesului de desăvârșire a
națiunilor europene, și «conflicte post-naționale», care anticipează o desăvârșire a
Europei”.4
Pe măsură ce Europa se consolidează, statele europene slăbesc. Dacă avem în
vedere ce se întâmplă în Țara Bascilor, în Scoția, în Corsica și în alte regiuni, constatăm
că se depășește simpla descentralizare și se ajunge la respingerea națiunilor din care
acestea fac parte și la desfășurarea unor acțiuni de secesiune sau de fragmentare.
Națiunea înseamnă o comunitate culturală și civilizațională, formată în sute de
ani, care asigură viața în comun, gestionarea riscurilor, solidaritatea și distribuirea
veniturilor între populații eterogene. Conceptul european de unitate și cel de
regionalizare (în sens de dezvoltare a regiunilor) conține în el exacerbarea politicilor
regionale în detrimentul celor naționale. Se pare că, în acest concept, Europa nu mai
este o Europă a națiunilor, ci dorește să devină o Europă a regiunilor, în primul rând
din rațiuni financiare care declanșează o serie de presiuni transfrontaliere.
Finanțele publice ale fiecărui stat european absorb ceva mai mult de 50 % din
PIB, în timp ce bugetul Comisiei este doar de 1,4 % din PIB-ul european. Și totuși,
cu acest procentaj modest din PIB-ul european, Comisia reușește să afecteze în mod
serios statele naționale. Politica regiunilor creează, de asemenea, mari probleme,
întrucât, nivelul lor de dezvoltare fiind diferit, nolens, volens, cele mai bogate le
susțin pe cele mai sărace, în timp ce unele dintre aceste regiuni bogate sunt susținute
de altele și mai bogate ca ele. Această politică duce la dezvoltarea a cel puțin două
tipuri de conflicte regionale care se generează și se întrețin reciproc. Unele dintre
acestea sunt pre-naționale, în sensul că unele regiuni (Corsica, Irlanda de Nord, Scoția
etc.) au refuzat dintotdeauna să se atașeze la statul-națiune, indiferent de condiția lor
(bogate sau sărace). Sunt și cazuri în care regiunile mai bogate nu doresc să le susțină
pe cele mai sărace și fac presiuni fie pentru a-și obține independența, fie pentru a face
parte dintr-o federație (Belgia), fie să promoveze o regionalizare pronunțată (Italia,
Spania), mai ales în domeniul fiscal.
Pentru regiunile bogate, în anii următori, vor exista, după toate probabilitățile,
câteva provocări majore, cum ar fi: să facă față concurenței cu alte regiuni bogate din
cadrul statului respectiv sau din afara acestuia; să intre în competiție cu unele regiuni
subvenționate masiv de guverne; să fie motoare economico-financiare pentru țările
din care fac parte și să asigure convergența între economiile europene; să susțină
regiunile mai slab dezvoltate din interiorul țării din care fac parte sau din cadrul
Uniunii.
În Figura nr. 4, preluăm o hartă publicată de Monde diplomatique, cu zonele
4

Ibidem.
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conflictuale actuale din Europa.

Figura nr. 4 Conflicte și tensiuni în Europa
Sursa hărții: http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/regions
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2. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA
În articolul 2 (1) din Legea 315 din 28 iunie 2004, este definită politica de
dezvoltare regională de către legea românească, astfel: „Politica de dezvoltare
regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele
administrației publice centrale, de autorităţile administrației publice locale şi
organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici
implicaţi, în scopul asigurării creșterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi
durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătățirii
competitivității internaţionale a României şi al reducerii decalajelor economice şi
sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene.”
La alineatul (3) al acestui articol, se enunță și principiile care stau la baza
politicilor de dezvoltare regională în România: subsidiaritatea, descentralizarea și
parteneriatul.
Următorul alineat (4) definește cooperarea transfrontalieră, dar nu ca pe un
principiu, ci ce pe o componentă a politicii de dezvoltare regională, care vizează
creșterea economică și dezvoltarea socială echilibrată a regiunilor de frontieră.
Articolul 3 identifică obiectivele politicii de dezvoltare regională în România,
astfel:
„a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării
echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a
zonelor mai puțin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice,
sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin
stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul
dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;
c) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere,
inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la
structurile şi organizațiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială
şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în
conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte.”
2.1 Configurări și reconfigurări
Este evident că obiectivele respective sunt generoase și benefice, dar ele nu
par a fi subordonate politicii europene a regiunilor, ci, mai degrabă, complementare
acesteia. Este greu de înțeles de ce teritoriul României trebuie refragmentat în opt
regiuni, când el este deja împărțit administrativ în 41 de județe. Mai mult, regiunea
de Nord-Vest și ce cea Centrală includ, chiar în partea lor centrală, acea parte din
nord-vestul Transilvaniei care a fost decupată în 1940, prin Dictatul de la Viena,
din teritoriul țării și atribuită Ungariei. Și chiar dacă, astăzi, condițiile sunt cu totul
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altele, iar Uniunea Europeană vizează integrarea celor 28 de țări într-un concept și
nu redistribuirea teritoriilor, rănile istoriei sunt prea mari și prea recente pentru a nu
genera temeri și suspiciuni. Mai mult, spre exemplu, obiectivul al doilea prevede nu
doar dezvoltarea economică durabilă, ci și dezvoltarea culturală a acestora, ceea ce
poate duce la subminarea unității naționale a statului român, acesta fiind, potrivit
Constituției, stat național unitar, unitatea realizându-se în primul rând prin cultură.
Multiculturalismul este interesant și se află la baza multor identități de pe planeta
Pământ (spre exemplu, India), dar România nu este un stat multicultural, ci un stat
cu o cultură străveche, cu sisteme de valori care vin din străfundurile istoriei, de la
Daci și Romani, iar acest lucru nu trebuie schimbat de dragul unor concepte care nu
fac altceva decât să divizeze unitatea națiunii române și a statului român. Așa se face
că, spre exemplu, în DEX, componentele costumului popular românesc – moștenit
de la Daci – sunt denumite prin termeni împrumutați de la vecinii noștri, ca și cum,
până la sosirea lor în vecinătatea noastră, noi n-am fi existat sau, și mai rău, am fi
existat fără să avem cuvinte cu care să ne definim casa, masa, pământul și costumul
nostru tradițional, pe care l-am purtat de milenii. De altfel, potrivit studiilor publicate
despre limba română, se pare că ea are doar vreo zece cuvinte dacice, vreo 60 la sută
provenite din limba latină (dar nu direct, ci prin diferite filiere), apoi slave, maghiare,
turcești etc. Astfel, între durabilitatea, unitatea și vechimea incontestabilă a poporului
român în spațiul în care s-a născut și modul cum se oglindește această durabilitate în
scrierile specialiștilor despre cultura română, există o discrepanță uriașă. Pentru că,
în mare parte, cercetătorii români n-au avut în vedere alte surse decât pe cele puse la
dispoziție tocmai de cei care n-au făcut altceva decât să distrugă valorile poporului
român, nu să le conserve, să le dezvolte sau să le consolideze.
La Articolul 3.1, sunt definite obiectivele de bază ale politicii de cooperare
transfrontalieră:
„a) promovarea cooperării între regiunile, comunitățile şi autorităţile situate de
o parte şi de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea
şi implementarea unor strategii transfrontaliere şi a unor proiecte care să contribuie
la dezvoltarea comunităţilor respective sub aspectul creșterii nivelului de trai şi al
dezvoltării economice;
b) promovarea bunei vecinătăți, a stabilităţii sociale şi progresului economic
din regiunile de frontieră, prin finanțarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru
regiunile şi comunitățile din aceste regiuni;
c) sprijinirea realizării descentralizării responsabilității, prin promovarea
iniţiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale.Promovarea cooperări
între regiunile frontaliere este cât se poate de bine-venită, dar, considerăm noi,
ea nu se poate face și nu trebuie să se facă în afara autorității statului. Strategiile
transfrontaliere pun în operă politici transfrontaliere, iar acestea sunt elaborate de
state, într-un mod unitar și coerent, altfel n-ar fi nicio deosebire esențială între acestea
și politicile și strategiile criminalității organizate transfrontaliere, care, se știe, nu
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țin cont de state, de valori, de istorie, de identități naționale, ci doar de interesele
grupurilor care animă acest tip de criminalitate.
Finanțarea unor proiecte comune în zonele transfrontaliere nu se poate face
prin eludarea statelor, a vecinătății statale, ci prin modalități care să transforme lina
de frontieră dintre state, dintr-o linie care separă și opune – cum a fost de veacuri – în
una care identifică, unește și armonizează, așa cum rezultă sau ar trebui să rezulte din
marele proiect european de unitate și unificare a celui mai prolific, mai binecuvântat
și mai chinuit spațiu al lumii.
Sprijinirea realizării descentralizării responsabilității, în zonele de frontieră,
prin eludarea sau nemenționarea suporturilor de integrare și de conexiune culturală,
economică și politică europeană, prin nerespectarea națiunilor și a statelor de drept,
nu este altceva decât o încurajare a fragmentarismului și separatismului, de tipul
celui care menține și astăzi conflictualitatea în spațiul european, mai ales în zonele
de falii strategice generate cândva de marile imperii de odinioară, de la cel roman, la
cel otoman, austro-ungar, țarist și sovietic.
Sprijinirea descentralizării – înțeleasă ca încurajare a inițiativelor locale și ca
valorificare ingenioasă a potențialului existent în zonele respective – este cât se poate
de necesară, dar granița între autonomie locală funcțională și separatism economic,
etnico-religios și politic este foarte greu de localizat.
Așa că lupta unor mai mari politicieni și strategi ai Uniunii Europene împotriva
națiunilor (pe care le consideră vinovate de generarea celor două războaie mondiale
și tuturor relelor europene) s-ar putea să se soldeze, în cele din urmă, cu un haos
separatist care va produce o adevărată implozie a spațiului european.
Deja punerea în operă a acestor politici de regionalizare, prin state, prin
regiuni și prin tot felul de alte mecanisme a creat nu doar premise pentru amplificarea
fenomenului corupției, ci și noi speranțe pentru autoguvernări locale exclusiviste și
dictatoriale, separatisme etnice și chiar epurări etnice extrem de dureroase (avem în
vedere, ca exemplu, alungarea românilor din județele Covasna și Harghita, restituirea,
în Transilvania, a unor proprietăți ale statului român care, în trecut, a plătit serioase
despăgubiri proprietarilor de atunci, deposedarea românilor nu doar de pământul
strămoșilor lor, ci și de valorile lor spirituale, de resurse și chiar de numele de român.
Acceptarea facilă și incultă a Parlamentului ca țiganii din România să-și atribuie
numele de rrom a dus, pe de o parte, la afectarea gravă, prin consonanță, a numelui
de român, la recrudescența clanurilor și mafiei țigănești, la uzurparea simbolurilor
statului de drept (rege al rromilor), la terorizarea populației și devalizarea economiei
naționale prin furt, prăduire, emigrație a forței de muncă pregătită și calificată în
România și denigrare a simbolurilor românești (drapel, imn, patriotism, valori
spirituale).
Or, regionalizarea, în condițiile slăbirii până la distrugere a statului de drept ar
putea să însemne, pentru noi, distrugerea României și a poporului român.
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Regiunile de dezvoltare de pe teritoriul României sunt următoarele5:
1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează judeţele Bacău, Botoșani,
Iași, Neamț, Suceava şi Vaslui.
Această regiune de dezvoltare a fost creată în 1998. Sediul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est se află în municipiul Piatra Neamț. Regiunea
însumează o populație totală de 3.674.367, fiind astfel cea mai populată regiune a
țării. Densitatea este de 99,71 locuitori/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3/
km². Populația de sex masculin est de 1.808.390 (49.22%), iar cea de sex feminin
de 1.865.977 (50.78%). Populația de etnie română reprezintă 97,9% din total, cea de
etnie rromă 1,2%, restul de 0,9% fiind ucraineni și alții. Limba română este vorbită de
98,7% dintre locuitorii regiunii, cea rromani (țigănească) de 0,6%, iar cea ucraineană
0,3%. Regiunea este slab dezvoltată din punct de vedere economic, PIB-ul pe cap de
locuitor fiind doar de 6.900 de euro, cel mai scăzut din țară, România însăși fiind pe
penultimul loc în Uniunea Europeană la acest indicator.
2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează judeţele Brăila, Buzău,
Constanța, Galaţi, Vrancea şi Tulcea.
Regiunea Sud-Est are o suprafață de 35.762 km², reprezentând 15% din
suprafața totală a ţării. Ea este a doua ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare
ale României. Cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunării, câmpia
Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar partea de nord-vest a regiunii
cuprinde o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură. Este străbătută de fluviul
Dunărea, cuprinde Delta Dunării, iar la Est dispune de litoralul românesc al Mării
Negre. Centrul administrativ al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este municipiul
Brăila.
În 2004, Regiunea avea o populaţie de 2.850.318 locuitori, reprezentând 13,1
% din populația ţării; densitatea de 79,7 locuitori/km2, sub media pe ţară (90,91 loc/
km2), cea mai mare densitate a populaţiei fiind în judeţul Galaţi (139,5 loc/kmp),
dominat de centrul industrial şi comercial cu același nume, iar cea mai mică, în
județul Tulcea (29,9 loc/km2). În orașe, se află 55,5% din populație, în scădere.
Industrializarea forțată de după război a condus la concentrarea populaţiei în orașele
Galați, Brăila şi Constanţa.
Regiunea este alcătuită din 33 de oraşe (11 fiind municipii) şi 1.455 de sate
(organizate în 339 de comune). Cel mai mare oraş al regiunii este Constanţa (309.965
locuitori), urmat de Galaţi şi Brăila (peste 200.000 de locuitori), Buzău, şi Focşani
(peste 100.000 de locuitori).
PIB-ul pe cap de locuitor este de 8.900 euro.
3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează județele Argeș,
Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova şi Teleorman.
5

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53040#
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Această regiune are un relief foarte variat, dispus în scări, zonele din nord
atingând altitudini de 2.500 m. Structura reliefului este proporționată astfel: 70,7%
câmpie, 19,8% deal şi 9,5% munte.
Cel mai important curs de apă al regiunii este fluviul Dunărea. Alte cursuri
importante de apă fiind: Oltul, Argeșul, Dâmbovița şi Ialomița. Rețeaua hidrografică
este bogată şi în lacuri, cele mai semnificative fiind: Vidraru, salba de lacuri Mostiştea
şi lacul Văcăreşti.
Economia regiunii de Sud este în permanentă creştere din 1996, cele mai
industrializate două județe ale regiunii fiind: Argeș şi Prahova. În producția de utilaj
petrolier şi chimic, de frigidere, a lămpilor electrice cu incandescență şi în producția
de automobile, regiunea deține supremația națională. PIB-ul pe cap de locuitor este
de 9.500 euro.
4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează judeţele Dolj,
Gorj, Mehedinti, Olt şi Vâlcea.
Regiunea este alcătuită în proporție de 82,4% din regiunea istorică Oltenia.
Are o suprafață de 29.212 km2, adică 12,25% din totalul României. Are o populaţie
de 2.330.792 locuitori cu o densitate de 79,8 locuitori/km2. Potrivit recensământului
din 2002, alţi 1.857.013 locuitori ai României (cu predilecție din orașele: Bucureşti
şi Timișoara) au locul nașterii în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
Din punct de vedere administrativ, cele cinci județe cuprind 40 oraşe, din care
11 municipii, 408 comune şi 2.066 sate.
PIB-ul pe cap de locuitor este de 8.400 euro
5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează județele Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara şi Timiș.
Această regiune s-a constituit la data de 28 octombrie 1998. Este situată la
confluenţa unor importante drumuri europene, unde civilizaţia vestului interacţionează
cu cea estică, generând o interesantă zonă de confluență culturală. Regiunea Vest din
România se învecinează cu Ungaria şi Serbia și face parte din Euroregiunea DunăreCriş-Mureş-Tisa (DCMT), care implică cele patru județe ale Regiunii Vest, patru
comitate din Ungaria şi regiunea autonomă Voivodina din Serbia. Euroregiunea a fost
înființată în 1997, pe baza unui protocol de colaborare semnat de către reprezentanții
autorităților locale din cadrul regiunilor componente. Protocolul semnat s-a dovedit
un suport puternic pentru apariţia primelor instituţii frontaliere şi dezvoltarea unor
relaţii cât mai intense între administrațiile aflate de-o parte şi de alta a granițelor.
Pentru această regiune funcţionează Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest,
ale cărei obiective sunt următoarele: gestionarea fondurilor de dezvoltare alocate
de către Uniunea Europeană Regiunii Vest, programarea strategică a dezvoltării
economice şi sociale a regiunii în parteneriat cu actorii locali, promovarea cooperării
şi transferului de informaţii şi competenţe dintre mediul de afaceri, cel ştiinţific şi
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cel tehnologic pentru dezvoltarea regiunii, coordonarea realizării parteneriatelor
inter-regionale, intra-regionale şi a relaţiilor internaţionale ale agenţiei, promovarea
Regiunii Vest pe plan naţional şi internaţional si realizarea unor proiecte cu impact
major în dezvoltarea regiunii.
PIB-ul pe cap de locuitor este de 12.100 euro, al doilea după cel din Regiunea
București-Ilfov.
6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează judeţele Bihor, BistrițaNăsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureș.
Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) are o suprafață de 34.159 km2,
reprezentând 14,32 % din totalul teritoriului României, și o populație de 2.744.914
locuitori. Regiunea cuprinde 42 de orașe, din care 15 sunt municipii, 398 comune și
1.823 de sate. Are o poziție geografică strategică, fiind situată în una dintre zonele
extrem de dureroase, în trecut, pentru populația românească de aici, întrucât o parte
din suprafața ei și din cea a Regiunii de Centru a fost inclusă în 1940, în Dictatul
de la Viena, prin care s-a răpit României centrul și nord-vestul Transilvaniei și date
Ungariei horthiste. Aceste lucruri nu se uită. Regiunea este una dintre cele mai
pitorești din Romania, iar patrimoniul cultural-popular al acesteia este unul dintre
cele mai bogate din Europa. Transilvania de Nord a devenit, de-a lungul timpurilor,
una de tip cosmopolit, întrucât, alături de romani trăiesc mai mult de jumătate (52,8%)
din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din Romania.
PIB-ul pe cap de locuitor este de 10.100 de euro, al patrulea din toate cele 8
regiuni de dezvoltare din România.
7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează judeţele Alba, Brașov,
Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu.
Această regiune are o suprafață totală de 34.100 km2 (14,31% din teritoriul
Romaniei). Este o zonă cu forme de relief specifice podișului şi cu numeroase văi
direcționate est-vest. Regiunea deține însemnate rezerve de gaz metan, minereuri
auro-argentifere şi colorate, nemetalifere, sare, izvoare minerale şi terapeutice, iar
peste o treime din suprafața sa este ocupată de păduri, în pare parte defrișate printr-o
atitudine criminală de distrugere a mediului și îmbogățire intempestivă a unor
oportuniști și a unor persoane de proastă calitate. Se mai află aici resurse hidrografice
şi o reţea de transport dezvoltată. Regiunea este caracterizată de o rată redusă a
natalității şi de un proces de îmbătrânire demografică.
Cu o populație de 2.530.486 locuitori, în regiune se concentrează 11,7% din
resursele umane ale României. Media regională de 74,2 loc/ km2 este inferioară celei
naționale, cea mai mare densitate a populației fiind in județul Brașov (111,4 loc/
km2), iar sub media regională se află județele Alba (60,7 loc/ km2), Covasna (60,3
loc/ km2), Harghita (49,2 loc/ km2). Dacă, inițial, motorul activității economice l-a
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reprezentat mineritul (aur, argint, cărbune şi sare), acum cele mai însemnate ramuri
sunt prelucrarea metalelor, chimia, toate ramurile industriei ușoare şi alimentare.
Agricultura este bine dezvoltată, cu specializare în cultura plantelor industriale,
cultura cartofului, zootehnie, iar viticultura de calitate are o răspândire deosebită.
Dezvoltarea activităților de producție a fost favorizată de o poziție favorabilă
schimburilor de mărfuri. În jur de 59,9% din populație se concentrează în mediul
urban, adică în cele 57 de orașe ale regiunii. Un grad ridicat de urbanizare dețin
orașele Brașov (74,7%) și Sibiu (67,6%), în timp ce Harghita are o populație
predominat rurală (55,9%).
8. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov - care grupează municipiul Bucureşti
şi judeţul Ilfov.
Suprafața regiunii este de este de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul
administrativ al Municipiului Bucureşti si 86,9% al județului Ilfov. Populația regiunii
era de 2.208.368 locuitori în anul 2005. Municipiul Bucureşti, cel mai mare oraș
din țară, are o populație de 1.924.959 locuitori, reprezentând circa 87% populația
regiunii, peste 16% din populația urbană a țării, respectiv circa 9% din populația
totală a României, cu 8.100 locuitori/km2. Restul populației aparține județului Ilfov
și este de 283.409 locuitori. Rețeaua de localități a Regiunii Bucureşti-Ilfov este
constituită din 9 orașe, 32 comune și 91 sate.
Zona este dezvoltată din punct de vedere economic. PIB-ul pe cap de locuitor
este de 26.100 de euro, cel mai mare din țară.
Împărțirea țării în astfel de regiuni este greu de explicat. România este o țară
care, după ce a fost destrămată Dacia, s-a regăsit cu greu într-o dimensiune care să
conteze în distribuirea puterii și a bunăstării. În toată perioada antichității târzii și
Evului Mediu, România a fost partajată pe entități și identități în general controlate
de imperii și de marile puteri ale acelor vremuri, sau aflate în zone de siguranță
strategică ale acestora, iar imperiile nu aveau nici un interes să le lase sau să le
încurajeze să se reunească pe teritoriul vechii Dacii. Și totuși, românii au continuat
să trăiască, chiar și așa – separați, divizați și umiliți –, pe teritoriul strămoșilor, fără
ca presiunile care veneau din toate părțile să-i poată distruge definitiv. De aceea,
noua împărțire a teritoriului în regiuni de dezvoltare, care seamănă destul de mult
cu regiunile din vremurile anilor `50, ridică destule semne de întrebare și foarte
multe îngrijorări geopolitice, mai ales că autoritățile române par să nu perceapă
defel aceste amenințări. Această împărțire a împărțirii – administrație europeană
peste administrația națională – nu este de natură să genereze încredere, mai ales că
unele dintre structurile românești însărcinate cu dezvoltarea regiunilor – ne referim
îndeosebi la Ministerul dezvoltării regionale – nu numai că au dezamăgit, dar se
pare că au și păgubit nepermis țara. Oricum, în timp ce Comitetele și Agențiile de
dezvoltare regională nu mai prididesc cu politicile, strategiile și proiectele, milioane
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de români au părăsit țara în căutarea unui loc de muncă, finanțele românești au
dispărut, iar economia s-a prăbușit, țara situându-se pe penultimul loc în Uniunea
Europeană la toate capitolele importante ale vieții economico-sociale, populația a
scăzut, iar parte din cea care mai există muncește, cu ziua, cu luna sau cu anii, pe
alte meridiane.

Figura nr. 5 Harta regiunilor de dezvoltare din România, cu PIB-ul pe cap de
locuitor6
La Articolul 6 (1) se arată că „Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind
teritoriile județelor în cauză, respectiv ale municipiului Bucureşti, constituite în
baza unor convenții încheiate între reprezentanții consiliilor județene şi, după caz, ai
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi funcţionează în baza prevederilor
prezentei legi.”
Sursa hărții: https://www.google.ro/search?q=harta+euroregiuni+sarace+romania.jpg&start=10&sa =N&biw=
1536&bih=783&tbm=isch&imgil=ulOknkV9vj_kjM%253A%253BH9bM6jBb8twQuM%253Bhttp%25253A%2
5252F%25252Fwww.romania-actualitati.ro%25252Fromanii_si_bulgarii_saracii_europei-39034&source=iu&pf=
m&fir=ulOknkV9vj_kjM%253A%252CH9bM6jBb8twQuM%252C_&usg=__OD7aUbO-iFT5TC8dPFfF7Ubgd
No%3D&ved=0CDwQyjc4Cg&ei=5AYLVcCSLIndUcPFg_AP#imgrc= ulOknkV9vj_kjM%253A%3BH9bM6jB
b8twQuM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.romania-actualitati.ro%252Ffiles%252Fharta-euroregiuni-saraceromania.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.romania-actualitati.ro%252Fromanii_si_bulgarii_saracii_europei39034%3B605%3B427
6
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La alineatul (2), se artă că regiunile respective „constituie cadrul de elaborare,
implementare și evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum şi de culegere
a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de
EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritoriala NUTS 2, existent în
Uniunea Europeană.” Dar ce responsabilitate au ele față de România și România
față de ele? Guvernul Român și celelalte componente democratice din conducerea
țării (Parlament, Administrație Prezidențială, Justiție) nu sunt capabile să asigure
coerență, funcționalitate și dezvoltare județelor care compun România? De ce era
nevoie de încă un eșalon sau, mă rog, de încă o structură și – corespunzător – de un
minister al dezvoltării regionale, care, se știe, au generat extrem de multe probleme,
inclusiv penale? Regiunile de dezvoltare au alte politici decât cele ale guvernului?
Sau ele sunt paralele cu cele ale guvernului? Greu de spus.
Din analiza prevederilor Legii 315 și a unor programe și proiecte, rezultă că
astfel de regiuni par a fi un fel de „eșalon operațional” de tipul celui care realizează,
ca în arta militară, un fel de condiții-cadru, flexibile și operaționale, de structuri și
funcțiuni pentru a pune în operă, cu finanțări de la buget, din fonduri europene sau din
alte surse, politici și strategii de dezvoltare bine coordonate, orientate pe optimizarea
proceselor de armonizare a dezvoltării durabile.
Structura pare a fi, mai degrabă, o modalitate de a umple un loc gol între decizia
politică și strategică și acțiunea tactică, cea care se realizează la nivelul județelor,
municipiilor și localităților. Nivelul operațional este absolut necesar în orice operație
de anvergură, dar cu condiția ca el să nu fie nici de umplutură, nici de tranzit și cu atât
mai puțin de supracoordonare sau de coordonare a coordonării.
S-ar putea ca un astfel de „eșalon” să complice lucrurile, să birocratizeze și
mai mult procesele, să micșoreze flexibilitatea și operativitatea punerii în aplicare a
politicilor guvernamentale, care, se știe, se realizează și așa destul de greu, întrucât
intervin foarte multe presiuni și perturbații dificil de prevăzut și de contracarat,
iar fantasmele istoriei, faliile strategice de odinioară (perpetuate și azi), birocrația,
corupția și toate celelalte presiuni (care sunt foarte mari atunci când vine vorba de
programe, proiecte și fonduri) pot complica ciclul și induce nedeterminări extrem
de periculoase. Să nu uităm că, în general, din aceste structuri fac parte cam aceiași
oameni care au responsabilități și competențe naționale, județene sau locale, regiunile
nefăcând altceva decât să le amplifice, iar agențiile regionale lucrează, de fapt, tot cu
Trezoreriile și cu funcționari publici.
Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională, (Articolul 11 (1)) este
o structură națională de tip partenerial, care are un rol decizional în elaborare și
implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Președintele Consiliului
Național pentru dezvoltare regională este… conducătorul instituției naționale cu
atribuții în domeniul dezvoltării regionale.7
În componența acestui Consiliu intră președinții și vicepreședinții Consiliilor
7

Ibidem
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pentru dezvoltare regională și, la paritate, reprezentanți ai Guvernului, desemnați
prin hotărâre de Guvern.
În Capitolul III sunt definite și reglementate structurile teritoriale pentru
dezvoltare regională. În general, acestea nu au personalitate juridică și funcționează
pe principii parteneriale.
Consiliul pentru dezvoltare regională (Articolul 7 (1)) este un organism
regional deliberativ, constituit la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. El coordonează
activitățile de elaborare și monitorizare stabilite prin politicile de dezvoltare regională.
Este alcătuit din președinții consiliilor județene, care fac parte din regiune, și din
câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești și
comunale din fiecare județ al regiunii. În cazul Regiunii de dezvoltare BucureștiIlfov, acest consiliu este alcătuit din președintele Consiliului Județean Ilfov, primarul
general al Capitalei, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu de sector și din
reprezentanți ai consiliilor locale ale Județului Ilfov.
Agenția pentru dezvoltare regională funcţionează la nivelul fiecărui județ,
fiind un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate
juridică. Agențiile care au județe de frontieră se pot asocia formând birouri regionale
pentru cooperare transfrontalieră. Directorul Agenției este numit prin concurs de
către Consiliul pentru dezvoltare regională.
Biroul Agenției pentru dezvoltare regională funcționează în toate județele
regiunii, mai puțin în cel în care funcționează Agenția.
Unitatea de audit intern funcționează în cadrul fiecărei Agenții pentru
dezvoltare regională.
Agenția pentru dezvoltare regională este cea care elaborează și propune
Consiliului pentru dezvoltare regională strategia, planul și programele de dezvoltare
regională, precum și planurile de gestionare a fondurilor (Articolul 9 a).
În Articolul 10 (1), se arată că „programele de dezvoltare regională şi
cheltuielile de funcționare a agențiilor pentru dezvoltare regională se finanțează din
Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din:
a) alocări de la Fondul naţional pentru dezvoltare regională;
b) contribuții din bugetele proprii ale județelor sau al municipiului Bucureşti,
după caz, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinație prin bugetele respective;
c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini,
Uniunea Europeană şi de la alte organizaţii internaţionale.”8Agențiile derulează
operațiunile financiare necesare derulării programelor sau proiectelor prin unitățile
teritoriale ale Trezoreriei Statului.
Este foarte posibil ca o astfel de structură să complice inutil și chiar periculos
funcționarea statului, prin fel de fel de programe, proiecte și activități finanțate de
la buget sau din fonduri europene, întrucât cam aceleași persoane fac cam aceleași
lucruri, iar timpul pentru exercitarea noilor atribuții nu vine din altă parte, ci se
8

Ibidem.
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decupează din cel al funcției de bază.
Desigur, unitatea de bază a politicilor și strategiilor dezvoltării regionale o
constituie Agenția de dezvoltare regională. De aceea, ea și are personalitate juridică.
Singura justificare a acestui sistem destul de sofisticat ar fi aceea a aducerii de fonduri
europene în folosul dezvoltării armonioase a tuturor regiunilor, dar acest lucru îl fac
și structurile efective ale Administrației de stat.
În Anexa nr. 2, se prezintă competențele și atribuțiile Agenției de dezvoltare
regională
În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Constituție, teritoriul România
este împărțit în comune, orașe (municipii) și județe. Fiecare dintre aceste diviziuni
este condusă de o structură tradițională, bine definită (Consiliu Județean, Comunal,
Orășenesc, Municipal, Primărie), cu atribuții foarte precise, funcționând atât pe
principiul unității statului de drept, cât și pe cel al libertății de inițiativă și autonomiei
administrative a organelor locale.
Aceste principii sunt coerente și complementare. Ele nu încalcă suveranitatea
statului, chiar dacă, azi, suveranitatea trebuie înțeleasă în contextul interdependenței,
iar statele nu îngrădesc libertatea autorităților locale, decât în limitele a ceea ce se
cheamă necesitate înțeleasă, în sensul că o astfel de libertate nu presupune și negarea
statului de drept sau uneltirea împotriva acestuia, separatism, război, gherilă etc.
Conexarea structurilor generate de politica europeană de dezvoltare regională
cu cele ale administrației de stat nu este tocmai în regulă, întrucât, pe de o parte,
amplifică și complică atribuțiile lor și, pe de altă parte, creează fluxuri de labirint,
greu de controlat și de optimizat, dar de aici nu rezultă că politicile europene de
dezvoltare armonioasă a regiunilor nu trebuie aplicate, ci, doar faptul că punerea lor
în operă poate avea și efecte greu de controlat, defavorabile statelor de drept.
2.2. Caracteristici ale regiunilor de dezvoltare de pe teritoriul României
Este greu de înțeles criteriul după care au fost stabilite regiunile de dezvoltare
pe teritoriul României. Opinia noastră este că astfel de regiuni n-ar trebui să existe,
sau, dacă actuala împărțire administrativă a țării nu se consideră a fi cea mai
potrivită, din perspectivă națională și europeană, atunci erau necesare măsuri care
să o corecteze, ținându-se seama de realități, de resurse, de tradiții și de necesitatea
menținerii unității teritoriale a spațiului românesc. Presiunile etnice exercitate de
Imperiul Habsburgic și de urmașul său Austro-Ungar în Transilvania, în secolele
trecute, maghiarizarea forțată sau oportunistă a populației românești din Transilvania,
tratarea românilor ca populație săracă, de mâna a doua, au generat, în mileniul trecut,
o realitate discriminatorie, greu de reparat în mai puțin de un secol, de la reunificarea
teritoriului României, pe pământul vechii Dacii. Epurările etnice din Harghita și
Covasna efectuate de cercurile maghiare inclusiv în anii care au urmat după 1990 au
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generat – cel puțin în cele două județe (Harghita și Covasna) și într-o parte a județului
Mureș – situații foarte complicate, duse la extrem. Unii dintre liderii maghiarilor din
aceste zone au întreprins numeroase acțiuni de impunere a autonomiei teritoriale
pe criterii etnice, creând chiar un fait accompli, iar agresarea populației românești
din aceste județe și ațâțarea la ură și dezbinare se continuă și azi. Unii dintre liderii
maghiarimii au reclamat la autoritățile UE și la alte organisme lipsa de drepturi
pentru maghiarii din România, au solicitat sprijin pentru separarea acestui teritoriu
din centru țării de restul României, au creat fel de fel de presiuni pentru alungarea
populației românești din aceste județe, fără ca autoritățile române să miște un deget
pentru oprirea acestor ticăloșii și repunerea în funcțiune a statului de drept și în
aceste județe. Nicăieri în Europa nu există o legislație mai permisivă, mai tolerantă
și mai consistentă în ceea ce privește nediscriminarea și acordarea de drepturi egale
tuturor cetățenilor, mai ales pentru minorități. Mai mult, în ceea ce privește politica
statului român față de minorități, se poate chiar spune că acesta aplică o discriminare
pozitivă, în favoarea acestora. Toate guvernările de după 1990, de cele mai multe
ori în scopuri electorale, s-au compromis în a accepta și chiar în a elabora măsuri
anticonstituționale și antiromânești, fie pentru a câștiga câteva voturi din aceste
județe, fie pentru a nu primi reproșuri din partea Uniunii Europene și a unora dintre
marile puteri. Desigur, au fost și situații când Bruxelles-ul a înțeles perfect realitățile
din România și nu a dat curs presiunilor uriașe exercitate de cercurile extremiste ale
maghiarimii pentru distrugerea statului român. Uniunea Europeană nu încurajează
așa ceva, dar nici nu descurajează în măsură suficientă asemenea tendințe care nu se
manifestă numai în România.
Ei, bine, teama românilor constă tocmai în suspectarea autorităților românești
de nepatriotism și de incapacitatea de a lua măsuri pentru dezvoltarea armonioasă a
întregului teritoriu, de a descuraja extremismele, de a apăra patrimoniul și de a folosi
în mod corespunzător resursele. Uneori, preocupate prea mult de menținerea cu
orice preț a puterii politice, autoritățile române democratic alese aleg calea aparent
cea mai avantajoasă pentru ele – laisser-faire –, adică aceea de a nu face nimic în
această privință, iar efectele sunt cât se poate de grave: depopularea țării, înstrăinarea
patrimoniului și a resurselor, distrugerea sau aservirea economiei și, în final, situarea
pe penultimul loc în Uniunea Europeană la mai toate capitolele care țin de dezvoltare
economică și socială, de învățământ, de nivel de trai, de folosire a resurselor etc.
Desigur, în analiza caracteristicilor regiunilor de dezvoltare din România
(sintagmă nefericită, întrucât întregul teritoriu trebuie să se dezvolte armonios și nu
doar regiunile, chiar dacă regiunile acoperă efectiv întregul teritoriu!), trebuie să
avem în vedere dinamica și comportamentul mecanismelor macroeconomice la scară
națională și regională, întrucât ele au o foarte mare importanţă în managementul
economic. Acest tip de management – esența proceselor de dezvoltare economică
și socială – trebuie să țină seama de o mulțime întreagă de probleme regionale și
naționale care se referă la:
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- condiționările naționale și regionale ale gradului de ocupare a forţei de muncă
și ale dinamicii acestuia;
- dinamica elementelor constitutive ale nivelului de trai și factorii care le
configurează și le determină;
- specificul managementului diferențelor în plan național și zonal;
- cauzele, condițiile și efectele migrației la nivel național, interregional și
regional;
- dinamica relațiilor economice, sociale, etnice, religioase etc.;
- nivelul de conflictualitate și sursele acesteia etc.
Trebuie specificat că, în România, ca și în alte țări europene cu un trecut
zbuciumat, modul de analiză și interpretare a acestor probleme nu este linear și strict
determinist, ci foarte puternic condiționat. Ceea ce poate fi valabil, spre exemplu,
pentru analiza managementului regiunilor din Germania sau din Franța etc., este
posibil să nu fie valabil și pentru analiza regiunilor din România. Diferențele
dintre națiuni și regiuni sunt încă mari, iar condiționările europene actuale pot avea
efecte dintre cele mai complicate. Spre exemplu, deschiderea mai accentuată a
economiilor regionale decât a celor naţionale, întrucât, bunăoară, comerţul regional
şi interregional este scutit de taxe și toate regiunile ţării utilizează aceeaşi monedă,
ar putea pune în inferioritate și desuetitudine partajarea județeană, iar acest lucru ar
încuraja tendințele separatiste ale unor comunități care nu agreează apartenența la
comunitatea română și, evident, la statul român (ne referim îndeosebi la extremiștii
maghiari, dar nu numai).
Politicile dezvoltării regionale generează un efect de mai mare mobilitate a
forței de muncă și capitalului între regiuni decât între țări, ceea ce poate duce la
subminarea consistentă, din punct de vedere economic și mai ales financiar, a statelor
de drept. Acest lucru poate duce, pe de o parte, la diminuarea rolului statului – concurat
și subminat de rețelele financiare și economice transnaționale și antinaționale – și, pe
de altă parte, la complicarea managementul interregional, toate diviziunile actuale –
unele administrative, altele impuse de politica de regionalizare – intrând în competiție
și subminându-se reciproc. În acest caz, politica de regionalizare poate deveni au
adevărat butoi cu pulbere european.
Gradul ridicat de interdependență între regiunile din cadrul granițelor unui stat
și euroregiunile transfrontaliere (de exemplu euroregiunea DCMT) ar putea genera
un conflict cu statele care le gerează, dar și cu regiunile interioare.
De remarcat că, în ceea ce privește România, șase din cele opt regiuni sunt
frontaliere. Regiunile frontaliere, care concentrează, în cazul României, cea mai mare
parte a teritoriului permit construcții separate, pe frontieră, între regiunile situate de o
parte și de alta a frontierei, cu efect de subminare a statelor din care fac parte aceste
regiuni și de asamblare interregională non-statală și chiar contra-statală. Este foarte
posibil ca arhitecții construcției sistemului european al regiunilor de dezvoltare să fi
urmărit premeditat un astfel de efect, tocmai pentru a slăbi și chiar pentru a elimina
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una dintre sursele conflictelor și războaielor europene – statele naționale –, dar acest
lucru nu garantează închegarea și consolidarea geopolitică a spațiului european, ci,
dimpotrivă, crearea unor noi surse de conflict, mult mai complicate, datorită faptului
că, în loc de 28 de state care-și dispută armonia, vom avea 323 de regiuni care,
nolens, volens, distrugând orice frontiere, vor construi un nou haos european, în care
și prin care tot felul de identități – teritoriale, etnice, culturale, economice, politice
etc. – își vor dori, probabil, suveranitatea, independența, prosperitatea, securitatea și
unicitatea. Desigur, proiectul european al euroregiunilor nu-și propune așa ceva, dar
analiza nu poate eluda și o astfel de eventualitate, care ni se pare a fi nu doar posibilă,
ci și realistă. Destrămarea sângeroasă a Iugoslaviei, actuala situație din Ucraina și
de prin alte zone conflictuale ale Europei sunt dovezi că o astfel de evoluție este
posibilă.
Statul român, statul maghiar și statul sârb au găsit de cuviință să configureze,
la granița dintre ele, din regiunile frontaliere, o euroregiune: Euroregiunea DCMT
sau DKMT (română Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, maghiară Duna-Körös-Maros-Tisza,
sârbă: Dunav-Kriš-Moriš-Tisa sau Дунав-Криш-Мориш-Тиса). Este vorba de o
regiune europeană de colaborare transfrontalieră, înfiinţată în 1997, între România,
Ungaria si Serbia. În componenţa ei intră:
- judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş din România;
- comitatele Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok din
Ungaria;
- provincia autonomă Voivodina din Serbia.
Toate acestea au făcut parte, cândva, din Imperiul Austro-Ungar. Desigur, nu
trebuie să ne întoarcem tot timpul la trecut. Ar fi posibil ca o bună colaborare dintre
aceste regiuni frontaliere să fie benefică pentru toată lumea. Mai mult, aceste regiuni
sunt adesea date exemplu pentru multiculturalismul lor, pentru modul în care oamenii
se înțeleg și conviețuiesc, dar și pentru faptul că revoluția română din 1989 a pornit
din aceste locuri. La Timișoara, episcopul Laszlo Tokes a generat acel prim pas care
a scos lumea în stradă și tot prin această zonă, cum deja se știe, s-au infiltrat și acele
grupuri care au generat, după unele opinii, suporturile de explozii care au urmat.
Nu știm dacă astfel de restructurări ale structurărilor vor duce sau nu la
prosperitate, libertate și securitate – așa cum își dorește Uniunea –, dar știm că astfel
de politici, puse masiv în aplicare, pot genera noi instabilități și conflicte, dacă nu
se au în vedere toate evoluțiile posibile. Deocamdată, nicăieri în lume nu s-a mai
întâmplat așa ceva, iar acolo unde s-a încercat a ieșit un dezastru.
Coerența, la nivelul unui stat, ca și la cel al Uniunii Europene, trebuie să
fie asigurată prin funcționarea optimă a instituțiilor, evitarea paralelismelor și
suprapunerilor, a conflictelor majore de interese, a complicării reporturilor dintre
elementele de sistem și de proces.
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Concluzii
1. Prin politica europeană de dezvoltare regională (PEDR), se urmărește
asigurarea unei dezvoltări economice echilibrate a tuturor regiunilor europene,
îndeosebi a celor sărace și cu probleme, dar fără să afecteze dezvoltarea celorlalte,
care sunt mai avansate. Principiul de bază al acestei politici este cel al solidarității
europene. Această politică, pe de o parte, urmărește să dea un impuls regiunilor mai
slab dezvoltate, prin angajarea concomitentă a statelor (regiunile sunt pe teritoriile
statelor) și a regiunilor efective, care includ structurile administrative teritoriale
ale statelor. Regiunile de dezvoltare de la frontieră dezvoltă politici și strategii
de cooperare și conlucrare cu regiunile de dincolo de frontieră, contribuind, prin
aceasta, precum și cu ajutorul fondurilor statelor respective și cu cel al alocărilor
europene, la transformarea frontierelor din linii care separă și, adesea, opun (precum
în istorie), în linii care identifică, asamblează și unesc. Acest lucru se așteaptă să ducă
în mod automat la creşterea puterii economice şi sociale a statelor din care fac parte
aceste regiuni, a Uniunii Europene, ca entitate, făcând posibilă o integrare europeană
susținută, coerentă, consistentă și durabilă.
2. PEDR, care vizează toate cele 323 de regiuni în câte a fost partajat teritoriul
Uniunii Europene, creează, prin aceste noi componente – configurate ca identități
de identități în cadrul statelor și al teritoriului Uniunii, dar care nu au personalitate
juridică, ci doar rol coeziv și de solidaritate, susținut de alocări de fonduri și de
investiții corespunzătoare –, un nou suport intermediar, mai exact, noi piloni pentru
o construcție care, iată, se dorește a fi și altceva decât o simplă aglutinare de state.
Această nouă construcție este asemănătoare cu acele trepte cu combustibil ale unei
rachete cosmice care o ajută să iasă rapid din gravitația Terrei și să ajungă într-un
spațiu care să-i permită o altfel de propulsare. Prin politica regiunilor, Uniunea
Europeană dorește să iasă din fantasmele istoriei și să-și creeze o nouă identitate,
cea specifică epocii globalizării, în care puterea constă în integralitate, cunoaștere și
coeziune. Evident, în această etapă, statele nu sunt pur și simplu aruncate la gunoi
(așa ceva nu poate fi posibil într-un sistem mondial bazat pe state), ci folosite la
maximum în aplicarea PEDR și în managementul efectelor acesteia, chiar dacă
efectul este slăbirea semnificativă a acestora. Este însă foarte greu de presupus că, prin
posibila scoatere a statelor din configurația politică și civilizațională a continentului,
Uniunea, care nici măcar nu acoperă întregul continent, va deveni o identitate cu
personalitate civilizațională, în care Franța, Germania, Marea Britanie, România etc.
adică toate cele 28 de state care o compun dispar sau în care aceste identități de bază
ale civilizației lumii se vor topi rapid și necondiționat.
3. De aceea, cel puțin în această etapă a conexiunilor după necesități, interese
și sisteme de valori, PEDR găsește un suport substanțial în politicile de dezvoltare
durabile ale statelor, dar și în receptivitatea specială a administrațiilor locale care
doresc descentralizarea (unele, pentru a-și folosi mai bine fondurile și resursele,
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altele pentru a se despărți cât mai repede posibil de statele din care fac parte). Se
așteaptă ca, în timp util, prin punerea în aplicare a acestei politici, conflictualitatea
unora dintre zone să se diminueze și să crească semnificativ gradul de încredere
reciprocă și mai ales în politicile și obiectivele Uniunii.
4. Există însă și o perspectivă care generează neîncredere în efectele imediate
și pe termen lung le PEDR, întrucât, în actuala conjunctură internațională, marile
puteri și marile identități se luptă pentru putere, influență și resurse, marile grupări
civilizaționale – între care și ce islamică –, își construiesc, pe suporturile unor
uriașe sisteme de valori ancestrale, obiective strategice pe termen lung, care se opun
categoric proiectelor de tip european. Imigrarea masivă pe teritoriul UE a populațiilor
islamice, a populațiilor din fostele colonii europene, a populațiilor sărace din Asia și
chiar migrația internă europeană îngreunează substanțial proiectul integrării europene
prin regiuni. De asemenea, acest proiect poate duce, în anumite condiții, la crearea
unei opoziții și chiar a unui conflict – regiuni-națiuni –, ceea ce ar duce la generarea
unui haos pe termen lung în dinamica dezvoltării europene.
5. Impactul PEDR asupra securităţii şi apărării naţionale poate fi unul direct și
benefic, prin efortul de dezvoltare durabilă, de armonizare și de coerență, prin crearea
suportului economic şi financiar necesar arhitecturii potenţialului de securitate şi
apărare, dar şi unul negativ, generat de convergența acestui tip de politici cu politica
europeană de vecinătate (PEV) și cu celelalte politici europene. Criza ucraineană
dovedește că tendințele fragmentare și identitare în vecinătatea apropriată și, mai ales,
modul cum percepe Rusia politice europene de vecinătate, dar și pe cele de coeziune
internă a Uniunii Europene, pot îngreuna acest proces și chiar încuraja noi posibile
provocări, pericole și amenințări. Efectele secundare sau colaterale ale PEDR se cer
foarte bine analizate. Într-o lume a confruntărilor asimetrice, în care proliferează
crima organizată, traficul, migraţia şi terorismul, războiul economic și varianta sa
operațională acută, directă și violentă – războiul hibrid –, unele cercuri vor căuta să
folosească la maximum oportunitățile şi vulnerabilităţile favorizate, încurajate sau
chiar generate de PEDR pentru scopuri greu de identificat, pentru realizarea unor
obiective antieuropene, de fragmentare a unora dintre state și de creare a unor situaţii
confuze care să permită dezvoltări periculoase.
6. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană, pe ansamblu, dar
și la majoritatea capitolelor care țin de dezvoltare economică și socială, educație,
sănătate și alte domenii de activitate. PEDR ar trebui să aibă efecte benefice pentru
noi, ajutând cele opt regiuni să se dezvolte armonios și să prospere. Însă, așa cum
bine se știe, județele incluse în într-o astfel de partajare care nici măcar nu a fost
îndelung gândită sau târguită, ca și regiunile în care au fost incluse, oricât ar părea
de echilibrate (deși nu sunt), au probleme foarte serioase, care țin atât de puținătatea
și chiar de inexistența unor obiective economice, sociale, turistice etc. care să
genereze locuri de muncă și producție, cât și de temerile pe care le dezvoltă ele,
având în vedere istoria dramatică a poporului român care abia a reușit, după Primul
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Război Mondial, să se reunifice în granițele strămoșilor săi. Aceasta este o presiune
ancestrală foarte mare și foarte importantă, pe care aceste politici regionale europene
și, cumva și naționale, nu o au deloc în vedere. Evenimentele de la Târgu Mureș
din 1990, presiunile exercitate de grupuri extremiste maghiare pentru autonomizarea
Ținutului Secuiesc și intervențiile unor lideri maghiari pe la fel de fel de formu-uri
și organisme europene sau internaționale prin care au denigrat România și statul
român și au sugerat, într-o formă sau alta, partajarea teritoriului său, crearea unor
situații interne periculoase prin amplificarea corupției la vârf și proliferarea rețelelor
de criminali și interlopi nu sunt de natură să fie rezolvate, prin politica regiunilor.
Mai mult, la aceste probleme mari, se adaugă și efectele criminale ale retrocedării,
în Ardeal, a proprietăților unor străini care au fost deja despăgubiți pentru trecerea
proprietăților respective în posesia statului român, ca urmare a reîntregirii teritoriului
național în urma războiului. Politica europeană a regiunilor – cel puțin pentru spațiul
românesc – nu este suficient de nuanțată și nu are în vedere toate problemele și toate
sensibilitățile poporului român, ale minorităților conlocuitoare, și nici pe cele ale
populațiilor europene și țărilor Uniunii. De aici nu rezultă neapărat că o astfel de
politică nu poate fi viabilă, ci doar faptul că scopurile și obiectivele ei, ca și cele ale
politicii de securitate și apărare, conțin încă multe elemente de dublare, de paralelism
cu cele naționale, cu cele de apărare colectivă și de securitate comunitară etc., ceea
ce poate complica dezvoltările și evoluțiile ulterioare și genera, cel puțin în zonele
sensibile, neîncredere, nesiguranță și chiar conflictualitate.
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ANEXE
Anexa nr. 1 PIB pe cap de locuitor în Uniunea Europeană în 2013

PIB pe cap de locuitor în Uniunea Europeană în 2013
Indice de bază 100 pentru l’UE
2011 (r)
2012 (r)
2013 (p)
Sursa: Eurostat, 19 iunie 2014).
Germania
Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru
Croația
Danemarca
Spania
Estonia
Finlanda
Franța
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania

123
129
120
46
93
60
125
96
69
116
109
81
67
128
101
60
67

123
130
120
47
91
61
126
96
71
115
109
76
67
129
100
64
72
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129
119
47
86
61
125
95
72
112
108
75
67
126
98
67
74
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PIB pe cap de locuitor în Uniunea Europeană în 2013
Indice de bază 100 pentru l’UE
2011 (r)
2012 (r)
2013 (p)
Luxemburg
265
263
264
Malta
86
86
87
Olanda
129
127
127
Polonia
65
67
68
Portugalia
77
76
75
Cehia
81
81
80
România
51
53
54
Marea Britanie
105
104
106
Slovacia
75
76
76
Slovenia
84
84
83
Suedia
Anexa nr. 2 Agenția pentru Dezvoltare Regională
Agenția pentru dezvoltare regionala (ADR) are următoarele atribuții principale:
a) elaborează si propune consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare,
strategia, planul si programele de dezvoltare regionala, precum si planurile de
gestionare a fondurilor;
b) asigura realizarea programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de
gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru
dezvoltare regionala, cu respectarea legislației în vigoare, si răspunde fata de acesta
pentru realizarea lor;
c) solicita instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale
sume din Fondul National pentru dezvoltare regionala, pentru finanțarea proiectelor
de dezvoltare aprobate;
d) acționează, împreuna cu consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru
atragerea de resurse, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
e) asigura managementul tehnic si financiar al Fondului pentru dezvoltare
regionala, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare
regionala;
f) răspunde fata de consiliul pentru dezvoltare regionala, fata de instituția/
instituțiile naționale cu care are încheiate contracte, precum si fata de organele
abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor încredințate;
g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele
selectate în cadrul programelor de dezvoltare regionala în baza prioritarilor, criteriilor
si a metodologiei elaborate de instituția naționala responsabila pentru dezvoltarea
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regionala, împreuna cu organismele regionale specializate; în cazul licitațiilor
organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul
pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului National pentru
dezvoltare regionala; în cazul licitațiilor de proiecte organizate la nivel National,
proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala si aprobate
de Consiliul National pentru dezvoltare regionala;
h) asigura si răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituțiile naționale, de
implementarea, monitorizarea tehnica si financiara si controlul execuției proiectelor
finanțate de Uniunea Europeana în cadrul programelor de dezvoltare regionala si/
sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor naționale, care se implementează
la nivel regional prin agenția pentru dezvoltare regionala; pentru atribuțiile delegate
agențiilor pentru dezvoltare regionala de către instituțiile aparținând administrației
publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor astfel de activitatea se fac
de către instituția care a delegat aceste atribuții;
i) întocmește rapoarte semestriale, precum si raportul anual de implementare
referitor la activitățile derulate conform contractelor cu instituția naționala cu atribuții
în domeniul dezvoltării regionale;
j) evidențiază stadiul, dificultățile de implementare, precum si impactul
programelor/proiectelor de dezvoltare regionala si propune masuri de îmbunătățire;
rapoartele se aproba în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regionala si sunt
transmise instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale;
k) realizează si asigura, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel
regional a programelor si proiectelor de dezvoltare regionala;
l) organizează si dezvolta, cu sprijinul si sub coordonarea consiliului pentru
dezvoltare regionala, parteneriatele regionale si promovează la nivel regional
cunoașterea politicilor si practicilor Uniunii Europene, precum si a principiilor care
stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;
m) identifica si promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional si local,
precum si proiecte de cooperare intraregională; promovează, cu sprijinul consiliului
pentru dezvoltare regionala, regiunea si atragerea de investiții străine; dezvolta
colaborări cu organisme si instituții similare din Uniunea Europeana si participa la
implementarea proiectelor internaționale de interes regional si local;
n) elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri si cheltuieli
destinate desfășurării activităților prevăzute prin prezenta lege si le supune aprobării
consiliului pentru dezvoltare regionala;
o) asigura, printr-o structura de audit intern proprie, subordonata directorului
agenției, desfășurarea unei activitatea independente si obiective, care da asigurare si
consiliere conducerii agenției, pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor,
perfecționând activitățile agenției, ajutând-o sa-si îndeplinească obiectivele printr-o
abordare sistematica si metodica, care evaluează si îmbunătățește eficiența si
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului si a
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proceselor de administrare;
p) încheie si supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regionala
contracte, convenții, acorduri si protocoale, precum si alte documente similare
încheiate cu terții în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituții similare din
cadrul Uniunii Europene;
q) îndeplinește obligațiile contractuale si răspunde pentru realizarea acestora,
în conformitate cu criteriile si indicatorii de performanta stabiliți prin contractele
încheiate în acest scop;
r) asigura, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare
regionala;
s) participa în structurile parteneriale stabilite la nivel National, în comitetele
si subcomitetele naționale, precum si în grupurile de lucru organizate de instituțiile
naționale responsabile pentru managementul si gestionarea programelor finanțate de
Uniunea Europeana;
t) elaborează propriul statut de organizare si funcționare si îl supune spre
aprobare consiliului pentru dezvoltare regionala;
u) îndeplinește atribuțiile privind elaborarea în parteneriat a Planului National
de dezvoltare;
v) asigura, împreuna cu organismele regionale specializate, colectarea si
centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile
alocate regiunii, în scopul implementării programelor de dezvoltare regionala.
Sursa: LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regionala în
România (actualizata pana la data de 27 noiembrie 2004)
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MAREA NEAGRĂ – SINAPSĂ
STRATEGICĂ POSIBIL RAȚIONALĂ?
LA MER NOIR – SYNAPSE STRATEGIQUE
POSSILBE RATIONNELLE?
Gheorghe VÂLCEANU
Rezumat
Marea Neagră este, acum, un spațiu în care Fota Mării Negre a Rusiei
și grupul interșanjabil de nave NATO se privesc prin ocheane și prin radare,
luând poziția de drepți la ridicarea pavilionului și sperând că niciunul dintre
cei doi, nici adversari, nici prieteni, nu vor trece Rubiconul. Marea Neagră
este importantă pentru resursele ei energetice, pentru valoarea ei geopolitică
de sinapsă strategică, iar flotele, națiunile și oamenii cu drept de decizie
sperăm să înțeleagă foarte bine acest lucru.
Cuvinte-cheie: Marea Neagră, flote, criză, supraveghere, exerciții
Résumé
La Mer Noir est, en ce moment, un espace ou la Flote de la Mer Noir
de la Russie et le group interchangeable de navire de l’OTAN se regardent par
des lunettes, radars, en position garde à vous pendant on lève le drapeau en en
espérant qu’aucun d’entre tous les deux, ni amis, ni adversaires, ne passeront
le Rubicon. La Mer Noir est importante par ses ressources énergétiques, pour
sa valeur géopolitique de synapse stratégique, et on espère que les flottes, les
nations et les gens avec le droit de décision comprennent très, très bien cette
chose.
Mots-clefs : Mer Noir, flotte, crise, surveillance, exercices
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nexarea Crimeii de către Rusia – considerată de Moscova ca o reparație
a unor greșeli geopolitice și geostrategice ale trecutului –, războiul
încă neîncheiat din Estul Ucrainei și tensiunile geopolitice care îl însoțesc au un
efect special în Marea Neagră. Rușii sunt foarte încrezători în capacitatea lor de
a domina acest spațiu de interes strategic vital pentru ei, atât datorită resurselor
energetice existente aici (pentru ei, acestea nu au, totuși, o așa mare importanță), cât
mai ales pentru faptul că Marea Neagră reprezintă una dintre porțile de ieșire spre
Oceanul cald. Două din cele patru flote maritime ale Rusiei1 (Flota Baltică și Flota
Mării Negre) sunt amplasate la originea celor mai importante coridoare strategice
europene – coridorul strategic baltic și coridorul strategice Marea neagră – Marea
Mediterană. Desigur, Rusia nu se gândește, credem noi, la manevre de tipul celei
de la Tushima din 1905 (deși nici acestea nu pot fi excluse), ci, la cu totul alte
configurații și conexiuni geopolitice. În 1905, Rusia a efectuat una dintre cele mai
mari manevre strategice navale pe direcții exterioare di lume, flota baltică a Rusiei
înconjurând două continenta, pentru a încercui forțele japoneze care o atacaseră
terestru. După cum se știe, această flotă a intrat în ambuscada maritimă japoneză de
la Tushima, unde a pierdut bătălia navală, dar manevra rămâne, totuși, ca una extrem
de importantă pentru strategiile de tip naval. În 1962, din Marea Neagră, a plecat un
convoi de cargouri încărcate cu rachete, care urma să ajungă în Cuba. El a fost oprit
în Marea Caraibilor, dar Rușii au atins, totuși, unul dintre obiectivele strategic pe care
le urmăreau și anume acela de a-i determina pe americani să renunța la amplasarea
rachetelor lor strategice în Turcia.
În zilele noastre, pe culoarul strategic al Mării Baltice, Rusia a construit, cu
finanțare germană, conducta North Stream, care aprovizionează Vestul (în special
Germania și celelalte țări de pe traseul conductei) cu resurse energetice. A existat
(și încă există, deși Vladimir Putin a afirmat că proiectul respectiv va fi oprit) un
proiect al unei conducte asemănătoare, prin Marea Neagră, denumit South Stream,
care urma să realizeze aceeași manevră strategică energetică de tipul celei baltice.
Pe celelalte două culoare strategice – cel al Dunării și cel central european – ,
Rusia a realizat, pe cel terestru, un sistem de puncte strategice importante, investind
în domenii strategice care îi vor aduce avantaje în viitor. De exemplu, în România,
Rusia a achiziționat domenii strategice, cum sunt cel siderurgic, cel al producției de
aluminium și altele, cedate sau vândute pe nimic de către statul român care s-a grăbit
să-și distrugă cât mai repede sau să-și înstrăineze necondiționat resursele strategice
vitale, patrimoniul, infrastructurile, comunicațiile…
Procesul României cu Ucraina privind delimitarea zonei economice i-a dat
câștig de cauză României, dar pornind de la realitățile actuale, post-sovietice, și
nu de la cele care au precedat pactul Ribbentrop-Molotov. Spre exemplu, traseul
frontierei dintre România și Ucraina pe brațul Chilia, preluat de Ucraina de la
Sursa: http://www.alterinfo.net/La-flotte-russe-de-la-mer-Noire-peut-detruire-les-navires-de-l-OTAN-en-20-minutes-expert_a23295.html
1
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Uniunea Sovietică, prejudicia România de jumătate din cursul principal al brațului
Chilia (frontiera a fost stabilită pe canalul Musura, un canal oblic, care ajunge astfel
în Marea Neagră, în Golful Musura, prejudiciind teritoriul român și apele teritoriale
ale României, de o suprafață importantă. Desigur, rușii au impus acest traseu pentru a
controla brațul navigabil principal, Sulina, și, în acest mod, gurile Dunării și întregul
culoar strategia al Dunării.
În momentul de față, schimbarea, de către Rusia, a traseului frontierei
maritime, asigură Rusiei posibilitatea supravegherii strategice și chiar a controlului
strategic al unei mari părți din zona de litoral, dar și din acea regiune forte bogată în
resurse energetice (resursele energetice din Marea Neagră sunt situate în partea de
vest a mării, într-o zonă situată în larg în dreptul gurilor Dunării.
Probabil că rușii nu au reușit încă s-și atingă toate obiectivele strategice legate
de spațiul Mării Negre. Deja Rusia modernizează baza militare de pe teritoriul
Crimeii și intenționează să deschidă noi baze militare în Abhazia (în orașele
Gudauta și Otciamtcira) și în Osetia de Sud (probabil la Djava). Efectivele rusești
ce vor fi staționate în aceste baze, dacă se va lua o astfel de decizie, vor ajunge,
după unele estimări, la 15.000 de oameni. O unitate de parașutiști, una de aviație,
precum și mijloace corespunzătoare de apărare antiaeriană vor fi instalate, după
toate probabilitățile, la Gudauta, având efective între 4000 și 5000 de militari. Este
posibil, de asemenea, ca portul Otciamtcira să găzduiască o parte din flota Mării
Negre, staționată, deocamdată la Sevastopol și Novorosiisk, devenind o bază navală
importantă a Rusiei în Marea Neagră,. Se așteaptă ca, la Djava, În Osetia de Sud, să
fie amplasată o brigadă de infanterie motorizată, cu 3000-4000 de militari.
Dar aceste proiecte sunt în discuție și ele depind de rezultatul negocierilor cu
aceste provincii, în cadrul Comunității Statelor Independente.
De ce face Rusia aceste mișcări și ce urmărește prin amplasarea de noi baze
în aceste zone? Răspunsul ni se pare a fi foarte simplu: consolidarea puterii sale
la Marea Neagră, securitatea strategică a conductelor și a resurselor și asigurarea
debușeului său comercial, prin acest culoar, spre oceanul cald, ceea ce exprimă unul
dintre interesele vitale ale Rusiei în acest spațiu.
Navele NATO care staționează în Marea Neagră, în cadrul programului de
revitalizare a prezenței NATO la frontiera de Est a Alianței, mai ales după declanșarea
crizei din Ucraina și implicarea geopolitică majoră a Rusiei într-un spațiu care devine
de interes și pentru Occident, se rezumă la un grup naval care includea, anul trecut,
în august, trei nave de război americane, patru turcești și trei nave – una spaniolă,
cealaltă germană și una poloneză), la care, desigur, se adaugă cele ale României și
Bulgariei. Amiralul Eduard Baltin, fost comandat al Flotei rusești a Mării Negre,
afirma, în acel timp, că forței navele rusești din Marea Neagră îi sune necesare doar
20 de minute pentru a distruge acest grup de nave ale NATO.�
Desigur, amiralii spun multe, ca și boxerii înainte de începere a unei confruntări
în ring. Dar cert este că miza Mării Negre nu este una militară, nu este una care ar
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implica un război naval absurd fără un obiectiv strategic major, în afară de acela de
control total al resurselor, ci una care impune controlul strategic al acestui spațiu
(pentru Rusia) și contracararea sau balansarea (echilibrarea) puterii maritime a
Rusiei în Marea Neagră (pentru NATO). Să nu uităm că NATO are trei țări membre
litorale la Marea neagră – Turcia, Bulgaria și România, țări care, împreună, dețin
jumătate din litoralul Mării Negre, iar aceste țări trebuie ajutate de Alianță pentru a
menține acest echilibru strategic în Marea neagră. Este exact ceea ce face și NATO
în momentul de față. Recentele exerciții desfășurate de NATO în Marea Neagră, ca
și declarațiile diferiților oficiali, confirmă acest lucru. La acest exercițiu au participat
nave de război americane, canadiene, turcești, germane, italiene și românești, având
ca principală temă apărarea antiaeriană și anti-submarin.
Navele NATO și cele rusești se supraveghează reciproc prin radar și prin alte
mijloace (sateliți, sisteme I2SR de tot felul etc.), dar acest lucru este o expresie a
jocului strategic într-o zonă cu miză serioasă, atunci când, la mai puțin de 300 de
kilometri se găsește Crimeea, care s-a întors la Rusia (iar Rusia o reînarmează) și,
mai al Est, la 700 de kilometri de Moscova, Kievul acuză Rusia (fostă kieveană) de
declanșarea războiului din Estul ei, iar Rusia continuă să acuze Ucraina pentru joc
dublu și pentru incapacitatea de a rezolva o criză formidabilă, degenerată într-un
război hibrid, în care separatiștii din Lugansk și Donețk luptă cu armament sofisticat
rusesc, iar guvernul Ucrainei se plânge Vestului de costurile imense ale fiecărei zi
de război și cere un ajutor pe care Occidentul nu-l poate acorda decât prin sancțiuni
împotriva Rusiei și printr-o reactivar4e disuasivă a NATO pe frontiera de Est a
Alianței.
La Marea Neagră, valurile își văd, mai mult sau mai puțin liniștite de vânturile
lor de primăvară, forțele navale ale Rusiei și ale NATO își calculează reciproc
orizonturile și relevmentul, pregătindu-se de un război pe care nimeni, nici măcar
cei doi, nu vor, nu pot și nu trebuie să-l ducă altfel decât într-un spațiu cognitiv și,
poate, și rațional.
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CONSOLIDAREA RELAȚIEI
DINTRE SERVICIILE DE INTELLIGENCE
ȘI MEDIUL ACADEMIC ÎN SOCIETATEA
CUNOAȘTERII
STRENGTHENING THE RELATIONSHIP
BETWEEN INTELLIGENCE SERVICES
AND ACADEMIA IN THE KNOWLEDGE
SOCIETY
Drd. Oana-Andreea SANDU1
Abstract
The current article is intended to be a primary analysis of a concept
that is rarely tackled by the Romanian researchers and practitioners in the
field of intelligence and security studies, but which is intensely debated in
the last decade at the level of intelligence communities from states like the
USA, Canada or Spain. Thus, the paper starts by describing the current
state of outreach policies in different countries, underlining the changes
that have taken place at the level of intelligence targets and the constantly
rising importance of tapping outside expertise for an eficient management of
new security risks and threats. In addition we will mention some types of
outreach measures as they have been identified by Gregory Treverton2 in his
study dedicated to Intelligence Outreach, focusing on the concept of trusted
information networks (TINs). In the end we will discuss some of the limits
and barriers that arise in the process of enhancing the relationship between
Academia and Intelligence.
Key-words: Intelligence, Academia, knowledge, analysis, Analytic/Academic
Outreach
Școala Doctorală de Informații și Securitate Națională, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, oanasprincenatu@yahoo.com.
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Context

Î

n ultimele decenii, dezvoltarea de politici care să sporească gradul de
deschidere al comunităţilor de intelligence faţă de reprezentanţi din afara
serviciilor de informaţii şi să consolideze cooperarea cu experţi provenind din mediul
universitar sau din cadrul institutelor de cercetare, a devenit o practică frecvent
întâlnită la nivelul anumitor state.3
Din perspectiva serviciilor de intelligence, mediul academic se constituie
într-un loc în care acestea pot obţine expertiza şi capacitatea analitică necesare
îndeplinirii misiunii de a produce cunoaştere în sprijinul decidenţilor. Pe de altă parte,
intelligence-ul ca disciplină academică, obiect de studiu şi cercetare, a evoluat de la
stadiul iniţial în care se rezuma la introducerea la nivelul învăţământului superior
a unor cursuri introductive referitoare la conceptul de intelligence şi activitatea
serviciilor de informaţii, la stadiul actual, în care universităţile au început să ofere
programe postuniversitare dedicate analizei de intelligence. În acest context sunt
create premisele favorabile apariţiei şi dezvoltării unor şcoli de intelligence în afara
comunităţilor de informaţii, care să devină medii în care serviciile pot compara, îşi
pot dezvolta şi perfecţiona practicile analitice.
Caracteristicile noului mediu de securitate şi accelerarea proceselor de
globalizare au generat o schimbare de paradigmă în domeniul cooperării în intelligence,
evidenţiindu-se tot mai pregnant atât nevoia serviciilor naţionale de intelligence de a
coopera între ele în vederea identificării, prevenirii şi contracarării ameninţărilor la
adresa securităţii statului şi de a alcătui veritabile comunităţi naţionale de informaţii,
cât şi imperativul intensificării şi diversificării palierelor de cooperare cu servicii ale
altor state sau cu experţi din mediul academic, societatea civilă sau sectorul privat
(analytic outreach).
În privinţa dimensiunii cooperării dintre serviciile de informaţii şi societatea
civilă, în ultima perioadă există un interes tot mai crescut pentru ceea ce literatura de
specialitate numeşte politici de analytic/academic outreach – respectiv deschiderea
serviciilor de informaţii către interacţiunea cu experţi din afara Comunităţii de
intelligence, în general pentru a-şi dezvolta componenta analitică prin accesarea
cunoaşterii, informaţiilor şi expertizei acestei categorii de actori ce joacă un rol
tot mai important pe piaţa cunoaşterii, adesea reprezentând cei mai buni specialişti
pe domenii de nişă, corelate frecvent cu manifestarea unor fenomene anomice,
asimetrice sau transnaţionale.
Mai mult, la nivelul cercetătorilor din domeniul studiilor de intelligence, s-a
cristalizat ideea potrivit căreia serviciile de intelligence ar trebui să dezvolte o nouă
funcţie – managementul relaţiilor cu persoane sau instituţii din afara comunităţii de
Gregory Treverton, Approaches to ”Outreach” for Intelligence, The Swedish National Defence College, Suedia:2009
3
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informaţii. Literatura existentă analizează măsurile întreprinse în această direcţie
de către diversele comunităţi de informaţii, decelând limitările şi oportunităţile ce
rezultă din intensificarea schimbului de expertiză dintre cele două medii şi creionând
uneori posibile soluţii pentru dezvoltarea dialogului dintre cele două sfere.
Dincolo de avantajele evidente pe care le implică intensificarea cooperării
în domeniul intelligence-ului, există totuşi şi o serie de elemente ce ridică unele
întrebări: Care este punctul de echilibru între cele două principii „need to know”
şi „need to share”?; Câtă încredere poate avea un serviciu de intelligence faţă de
persoanele din afara sistemului de securitate şi intelligence? Poate comunitatea
academică să aducă o plus valoare comunităţii de intelligence? etc.
Prezenta lucrare nu îşi propune să găsească răspunsuri la toate aceste întrebări,
ci mai degrabă să constituie o analiză primară a unui domeniu puţin cunoscut în
cadrul Comunităţii româneşti de intelligence, dar din ce în ce mai studiat în cadrul
unor state precum SUA, Canada sau Spania. În acest sens, lucrarea descrie, într-o
primă parte, stadiul actual al politicilor de outreach, subliniind schimbările ce au
avut loc la nivelul ţintelor de intelligence şi importanţa tot mai mare a recurgerii la
expertiza externă pentru gestionarea eficientă a noilor riscuri şi ameninţări. Ulterior
vom enumera o serie de forme de outreach, detaliind conceptul de reţele de informaţii
cu acces limitat – trusted information networks (TINs) şi vom evidenţia o serie de
obstacole ce inhibă dezvoltarea relaţiilor de accesare a expertizei externe de către
organizaţiile de intelligence.
Stadiul politicilor de outreach la nivel internaţional
Sfârșitul secolului XX a marcat începutul unui amplu proces de transformare
a tot ceea ce înseamnă elementele definitorii ale mediului de securitate: actori,
obiective şi interese naţionale, relaţii de putere etc. Prăbuşirea blocului comunist
nu a însemnat doar încheierea Războiului Rece, finalul confruntării dintre două
ideologii, ci şi schimbarea țintelor şi obiectivelor serviciilor de intelligence din
întreaga lume, precum şi reformarea şi adaptarea acestor structuri la noile tipuri de
riscuri şi ameninţări.
Accelerarea globalizării a contribuit la expansiunea reţelelor implicate în
activităţi precum: crima organizată, proliferarea armelor de distrugere în masă şi
terorismul. Amploarea tot mai mare a acestor ameninţări transfrontaliere a făcut
imperativă cooperarea între serviciile de informaţii ale diferitelor state pentru a putea
răspunde noilor provocări.
Dacă, în perioada anterioară, serviciile de intelligence aveau drept principale
obiective cunoaşterea cât mai amănunţită a unor adversari clasici, reprezentaţi de
actori statali, ale căror comportamente erau de cele mai multe ori previzibile; precum
şi contracararea ameninţărilor ce ar fi putut veni din partea acestora, activitate cu
caracter mai degrabă reactiv, în prezent, serviciile se confruntă cu o categorie distinctă
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de adversari, actori non-statali, imprevizibili şi dificil de identificat, iar activitatea
organizaţiei de intelligence trebuie să fie una de tip proactiv, bazată pe anticipare,
analiză strategică şi preîntâmpinare a riscurilor şi ameninţărilor posibile şi probabile.
Globalizarea a adus cu sine: intensificarea fluxurilor economice, informaţionale,
umane şi de capital; diminuarea barierelor; comunicarea rapidă, instantanee şi ieftină
între colţurile cele mai îndepărtate ale planetei; transportul rapid către orice zonă,
acces facil la informaţie utilizând noile tehnologii şi Internetul etc. Însă aceste
elemente nu creează avantaje numai celor cu intenţii nobile, ci sunt utilizate şi de către
reţele de crimă organizată, de către extremişti şi fundamentalişti etc. Astfel, noile
tipuri de riscuri şi ameninţări, catalogate cel mai frecvent ca fiind de tip asimetric şi
transnaţional, au generat nevoia adoptării unor răspunsuri pe măsură.
Din cauza globalizării, efectele devastatoare ale acestor atacuri nu sunt
resimţite doar în locaţiile în care acestea au loc, ci îşi produc efecte, sub diferite
forme, în întreaga lume. După cum spune Thomas Friedman în cartea sa „Pământul
este plat. Scurtă istorie a secolului XXI”4, „..lumea se micşorează, devenind din mică,
minusculă”, ceea ce „generează noi oportunităţi pentru ca indivizii să colaboreze
şi să se afle în competiţie la nivel global”. Atât colaborarea, cât şi competiţia sunt
posibile datorită dezvoltării tehnologice din sfera comunicaţiilor şi transporturilor,
care diminuează spaţiul dintre persoane.
Lumea devine din ce în ce mai interconectată şi astfel consecințele
evenimentelor se răsfrâng la o scală mult mai mare.
Dintr-un anumit punct de vedere, outreach-ul sau parteneriatele dintre serviciile
de intelligence şi experţi externi nu reprezintă un fenomen nou. La sfârşitul anilor
1940, Board of National Estimates din cadrul CIA a înfiinţat „Princeton Consultants”
– un grup de profesori prestigioşi care se întâlnea cu Board-ul de câteva ori pe an, în
secret la Princeton, pentru a analiza/revizui proiectele de intelligence de tip strategic5.
Cu toate acestea, în lumina trasformărilor profunde ale mediului de securitate din
perioada post-Război Rece, outreach-ul a căpătat o importanţă accentuată, fiind
considerat un demers caracterizat printr-un grad ridicat de relevanţă.
Deoarece serviciile de intelligence moderne acționează preponderent în secret,
obiectivul suprem al acestora fiind acela de a-şi proteja sursele şi metodele, recurgerea
la expertiza din afara zonei serviciilor secrete reprezintă un act anormal. De aceea,
adesea, fluxul de informaţii este unidirecțional, ofițerii de intelligence ascultând, dar
necomunicând, făcând procesul derutant/frustrant şi nemulțumitor pentru experții
externi contactați. Seminariale sau workshop-urile finanţate/organizate de către
agenţiile de informaţii par simple oportunităţi de colectare, experţii externi oferind
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României. Această lucrare este elaborată și publicată sub auspiciile Institutului de Cercetare a
Calității Vieții, Academia Română, ca parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul proiectului Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și postdoctorale. Cod proiect POSDRU/159/1.5/S/141086.
5
Thomas Friedman, Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI, Bucureşti: Polirom, 2007.
4
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cunoaştere iar oficialii colectând-o. Dar câştigul real îl reprezintă construirea de
relaţii pe termen lung.6
Carcateristicile specifice noilor ţinte ale serviciilor de informaţii au generat o
creştere a importanţei activităţilor de relaţionare cu experţii externi. Spre exemplu,
la finalul Războiului Rece, operaţiunile umanitare, de menţinere a păcii sau de
gestionare a conflictelor au cunoscut o dezvoltare numerică fără precedent, în ţări
care nu reprezentaseră obiective de mare interes pentru serviciile de intelligence.
În multe dintre aceste state, singurii străini prezenţi erau din experţi din mediul
universitar sau reprezentanți ai organizaţiilor nonguvernamentale, mai ales din zona
acordării de sprijin umanitar, precum Crucea Roşie, CARE sau Medici fără Frontiere.
Aceste ONG-uri manifestau o atitudine sceptică faţă de instituţiile guvernamentale
în general, şi faţă de organizaţiile de intelligence, în special, însă, pe de altă parte,
apreciau existenţa altor actori cu preocupări similare. Respectivele organizaţii
cunoșteau în detaliu contextul local, devenind astfel atât surse, cât şi consumatoare
de intelligence.
Tranziţia către ţinte mici, periferice şi impredictibile presupune ca serviciile de
intelligence să nu se aştepte să deţină o expertiză superioară faţă de cea a experţilor
externi. Din cauza proximităţii adversarilor, intelligence-ul din perioada Războiului
Rece acorda prioritate elementelor tehnice faţă de elucidarea secretelor. Spre deosebire
de adversarii tradiţionali, teroriştii nu au un mod de operare deschis sau predictibil,
însă există o avalanșă de date ce pot fi relevante în cazul lor: spre exemplu, adresele
reale ale teroriştilor implicaţi în atacurile din 11 septembrie 2001 erau înregistrate în
baza de date privind autovehiculele înmatriculate în statul California.
Dacă în timpul Războiului Rece, problema era cantitatea prea puţină de
informaţii (relevante), în prezent serviciile de intelligence se confruntă cu o cantitate
prea mare de informaţii (neverificate). Sursele secrete folosite în trecut erau
considerate de încredere, în timp ce în prezent, torrenţii sau alte surse de informaţii
conexe spaţiului virtual sunt percepute ca surse de dezinformare. Din cauza
naturii specifice a ameninţărilor transnaţionale, serviciile de intelligence trebuie să
„navigheze pe o mare de informaţii”, aspect ce contrastează puternic cu informaţiile
limitate disponibile despre societăţile închise de tipul Uniunii Sovietice. Dat fiind
faptul că majoritatea noilor informaţii nu sunt secrete, serviciile de informaţii au
nevoie să recurgă la sprijinul experţilor externi pentru a le procesa sau valida.7
Noile ţinte sunt total diferite de cele din perioada Războiului Rece, terorismul
reprezentând amenințarea asimetrică supremă, ce îşi modelează capabilitățile
în funcţie de propriile noastre vulnerabilități. În mare măsură, amenințarea este
modelată în funcţie de noi; reflectă punctele slabe, vulnerabilitățile şi deficiențele de
apărare. În acest sens, capabilitățile teroriștilor reprezintă mistere şi nu puzzle-uri,
Sherman Kent, „The First Year of the Office of National Estimates”, disponibil la https://www.cia.gov/library/
center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-national-estimates-collected-essays/7year.html
7
Gregory Treverton, Op. cit., pag. 6.
6
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deoarece acestea depind de adaptarea lor continuă la vulnerabilităţile propriilor ţinte,
nu de numărul de focoase, arme sau celule teroriste.8
Împrumutând o expresie specifică celor din zona planificării militare, este
imposibil să îi înţelegi pe roşii – potenţialii adversari, fără ca înainte să cunoşti
foarte bine pe albaştrii, adică pe tine însuţi. Această interacțiune dintre „noi” şi „ei”
are implicaţii importante pentru zona de intelligence, mai ales pentru serviciile de
intelligence externe, care, în multe ţări, examinează cadrul naţional, fără a se implica
prea mult în zona politicilor, pentru a preveni riscul politizării. Sarcina serviciilor de
informaţii a devenit acum evaluarea riscurilor şi vulnerabilităților, a roşilor împotriva
albaştrilor, ceea ce conferă argumente puternice pentru a recurge la sprijin/expertiză
din afara sistemului de informaţii şi a zonei guvernamentale – mai ales din partea
managerilor din sectorul privat, responsabili de infrastructura critică „publică”.
Un alt factor în favoarea amplificării activităţilor de relaţionare cu actori
externi este reprezentat de natura persoanelor ce sunt încadrate în prezent de către
serviciile de intelligence. Noii candidaţi reprezintă atât o oportunitate, cât şi o
provocare pentru agenţiile de intelligence. Aceştia au crescut folosind motoare de
căutare gen Google, fiind obişnuiţi să acţioneze pentru a accesa expertiza necesară,
nu să stea de-o parte şi să aştepte ca informaţiile să le fie aduse de către colectori.
Sunt obişnuiţi să fie interconectaţi în sute de direcţii, să nu fie limitaţi de principiul
nevoii de a cunoaşte.9 În cazul în care noii angajaţi constată că tehnica IT&C pe
care o folosec acasă depăşeşte ca performanţă pe cea avută la dispoziţie la locul de
muncă, în condiţiile în care multe dintre activităţile desfăşurate pot fi transpuse în
zona de Bussines Intelligence, cel mai probabil nu vor pregeta să părăsească serviciul
în favoare unui mediu ce le oferă capabilităţi şi stimulente financiare superioare.
Pe scurt, serviciile de intelligence pot spiona, dar nu investighează suficient
lumea din jur. Ţintele teroriste acţionează în secret, dar într-o lume din ce în ce
mai transparentă, cu mai puţine zone interzise, multe informaţii pot fi obţinute pur
şi simplu investigând/scanând mediul, sau recurgând la expertiza celor care au
investigat o problematică prin prisma activităţii profesionale – oameni de afaceri,
reprezentanţi ai ONG-urilor.
Robert Steele vorbeşte despre apariţia a şase „triburi de intelligence” ce se vor
alătura serviciilor tradiţionale: 1. armata; 2. instituţiile de aplicare a legii; 3. mediul
de afaceri; 4. mediul academic; 5. zona instituţiilor non-guvernamentale şi a mass
mediei şi 6. triburile religioase sau cetăţeneşti. Astfel, naţiunile sau grupările înţelepte
– smart mobs – vor pune în pericol puterea şi influenţa naţiunilor neadaptate, dumb
nations. Totuşi, în „anumite domenii de interes comun pentru toate triburile”, prin
cooperare, se pot face progrese. Mai mult, „schimbul multilateral de informaţii, mai
degrabă decât secretul unilateral” va deveni principala caracteristică a intelligenceului în viitor. Intelligence-ul va deveni personal, public şi politic, va fi predat în
8
9

Gregory Treverton, Op. Cit, pag. 8
Gregory Treverton, „Estimating Beyond the Cold War”, Defense intelligence Journal, 3, 2 (Fall 1994).
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fiecare şcoală şi va apărea ca un bun mixt public-privat10
Tradiţiile şi culturile naţionale specifice fiecărui stat în parte generează
varietatea formelor şi amplitudinii activităţilor de outreach. Spre exemplu, serviciul
german de informaţii externe, Bundesnachrichtendienst (BND), nu cooperează cu
ONG-uri sau alte grupuri, în afara companiilor private ale căror secrete tehnologice
sunt vulnerabile la adresa atacurilor entităţilor unor state precum Rusia, China etc.,
în timp ce serviciul intern, Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), caută sprijin
din partea unei vaste game de organizaţii, spre exemplu organizaţii musulmane,
astfel încât să capete o perspectivă cât mai profundă asupra activităţilor specifice;
aceste acţiuni fac însă parte mai degrabă din palierul de culegere a informaţiilor,
îndepărtându-se de ideea de schimb de valori şi idei, specifică outreach-ului.
În Spania şi alte state europene, activităţile de outreach sunt cel mai adesea
centrate în jurul conceptului de surse deschise. Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), ataşat Ministerului Apărării din Spania, doreşte să promoveze şi să disemineze
o „cultură de intelligence” în sprijinul activităţilor Comunităţii de intelligence
spaniole. CNI-ul înţelege prin conceptul de „cultură de intelligence” fundamentul
de cunoaştere pe care o societate trebuie să îl deţină referitor la nevoile, funcţiile şi
scopurile serviciilor de intelligence, astfel încât să perceapă activităţile de intelligence
ca parte integrală a societăţii în sine, de vreme ce asigură securitatea, libertatea şi
apărarea intereselor acesteia”. În consecinţă, CNI percepe „cultura de intelligence”
ca fiind deosebit de relevantă pentru sectorul antreprenorial şi academic. Cu sprijinul
reprezentanţilor mediului universitar, CNI urmăreşte să transforme intelligence-ul
„într-o disciplină academică studiată în cadrul universităţilor şi a altor centre de
învăţământ”. Pentru a atinge acest obiectiv, CNI va sprijini includerea subiectelor
din sfera intelligence-ului în cadrul curriculei universitare şi în activitatea de
cercetare. Totodată, CNI-ul speră să beneficieze de „baza de expertiză şi cunoaştere”
pe care lumea academică o deţine referitoare la subiecte de interes pentru CNI, atât
în termeni de informaţii cât şi de analiză.11
În general, guvernele europene sunt mai reticente decât cel al SUA şi cel
al Canadei şi, de aceea, accesarea expertizei private este mai rar întâlnită în cazul
serviciilor de informaţii europene, deşi acest aspect pare să se schimbe. În Marea
Britanie, spre exemplu, trecerea în mod explicit peste graniţa public-privat în
domeniul intelligence este limitată, iar contactele tind să fie mai puţin formale şi
centrate pe câteva universităţi de elită. În consecinţă, multe dintre formele de
outreach identificate în cadrul acestei lucrări sunt extrase din experienţa americană
sau canadiană.
La mijlocul anilor 90, un număr de studii şi rapoarte elaborate în SUA au
evidenţiat nevoia de interacţiune a Comunităţii de intelligence cu experţi externi
Gregory F. Treverton şi C. Bryan gabbard, Assessing the Tradecraft of Intelligence Analysis, TR-293, Santa
Monica: RAND Corporation, 2008.
11
Robert David Steele, „Information Peacekeeping and the Future of Intelligence”, The Journal of intelligence and
Counterintelligence, 17, 2 (Summer 2004), 265
10
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pentru a-şi consolida capacitatea analitică. Astfel, Raportul Twentieth Century
Fund Task Force on the Future of U.S. Intelligence, In from the Cold, a recomandat
promovarea interacţiunilor dintre National Intelligence Council (NIC) şi experţi
externi, proveniţi din mediul academic, think tankuri, zona de afaceri sau ONG-uri. 12
Similar, Raportul Council on Foreign Relations (CFR) Task Force on the Future
of U.S. Intelligence a sugerat crearea unui corp de rezervă în domeniul intelligenceului, alcătuit din foşti practicieni ai serviciilor de informaţii, experţi din mediul
academic sau alte persoane care deţin o anumită expertiză, utilă în gestionarea unor
situaţii de criză neanticipate, în zonele cu prioritate redusă.
Dezvoltarea unui program denumit Civilian Reserves a fost de asemenea
subliniată de raportul Staff Study of the Permanent Select Committee on Intelligence,
intitulat IC21, the Intelligence Community in the 21st Century,13 ca fiind cel mai
important aspect pentru pregătirea Comunităţii pentru viitor, mai ales în termeni de
capabilităţi lingvistice şi analitice. Acest studiu recomandă includerea unor experţi
din afara Comunităţii de intelligence pentru a furniza permanent informaţii referitoare
la evoluţia tendinţelor şi riscurilor din domeniul lor de expertiză şi pentru a fi utilizaţi
în momente de criză pentru a spori capacitatea analitică a Comunităţii.
Totodată, Raportul Comission on the Roles and Capabilities of the U.S.
Intelligence Community, Preparing for the 21st Century: an Appraisal of U.S.
Intelligence, a subliniat nevoia de a recurge la expertiză externă.” Agenţiile de
intelligence ar trebui să aibă mai frecvent iniţiativa de a sponsoriza conferinţe deschise
pe subiecte de interes la nivel internaţional, de a utiliza în mod direct şi regulat
consultanța externă şi de a contracta proiecte de cercetare pe aspecte neclasificate,
ce fac parte din problemele de ordin analitic. Analiştii ar trebui în mod sistematic să
poată consulta experţi externi pe anumite problematici, fără a fi îngrădiţi de sistemul
birocratizat.”14
Ca urmare a acestor recomandări, DNI a emis două documente oficiale destinate
promovării deschiderii analitice: Directiva IC nr. 205, care reprezintă o reglementare
aplicabilă tuturor analiştilor din cadrul Comunităţii de Informaţii, şi Vision 2015: A
Globally Networked and Integrated Intelligence Enterprise, o declaraţie de intenţie,
care subliniază provocările cu care se confruntă Comunitatea de intelligence şi
propune modalităţi de gestionare a acestor provocări prin aplicarea unor maniere
de lucru, instrumente şi practici noi. Vision 2015 reprezintă un manifest în favoarea
paradigmei schimbului de valori şi cunoaştere, punând accent pe diseminarea
principiului muncii colaborative. Potrivit documentului citat, ameninţările la adresa
securităţii naţionale transcend graniţele geografice şi organizaţionale, necesitând
ca misiunile Comunităţii de intelligence să fie îndeplinite în parteneriat cu zona
https://www.cni.es/05/05_index.cfm
Permanent Select Committee on Intelligence, IC21, the Intelligence Community in the 21st Century, Washington:
1996.
14
Comission on the Roles and Capabilities of the U.S. Intelligence Community, Preparing for the 21st Century: an
Appraisal of U.S. Intelligence, US: 1996.
12
13
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de afaceri, mediul academic, alte ramuri guvernamentale şi nonguvernamentale
creându-se astfel reţele distribuite, centrate pe misiuni comune. Astfel Comunitatea
de intelligence va continua să caute oportunităţi de colaborare cu parteneri şi aliaţi
din alte state în cadrul parteneriatelor strategice, ce includ aliaţi internaţionali
tradiţionali, parteneri de conjunctură, organizaţii multinaţionale, societăţi civile,
mediul academic şi industrial, deoarece mediul strategic aflat în continuă mutaţie
va necesita existenţa unei resurse umane cu aptitudini antreprenoriale, centrate pe
nevoile beneficiarului.15
Comunitatea de informaţii trebuie să treacă de la un model birocratic de
tip comandă şi control, la un model de tip corporatist, bazat pe principiul muncii
colaborative şi structurat sub formă de reţea prin care Comunitatea să monitorizeze
continuu mediul extern, să identifice ameninţările şi oportunităţile survenite, să
înţeleagă clivajul dintre provocări şi capabilităţi şi să experimenteze idei noi, învăţând
din propriile experienţe.
Directiva IC nr. 205 reprezintă un prim pas pentru materializarea obiectivelor
enunţate în Vision 2015. Utilizând un limbaj similar, Directiva solicită ca analiştii să
întreprindă activităţi de networking la nivelul SUA şi la nivel internaţional, pentru
a dezvolta relaţii bazate pe încredere şi să caute în mod sistematic oportunități de
a interacționa deschis cu experţi externi, în special cu acele persoane care deţin o
anumită cunoaștere/ expertiză, ori au stabilite contacte în mediile de interes sau deţin
puncte de vedere netradiţionale, astfel încât să poată fi accesată expertiza existentă la
nivel naţional şi internaţional.
Totuşi Directiva prezintă şi anumite limitări. Astfel, secţiunea D:5, avertizează
cu privire la faptul că serviciile de intelligence adverse ar putea să profite de dorinţa
de a coopera cu experţi externi, putând crea acţiuni de diversiune, intoxicare sau
manipulare. De aceea, conform Directivei, în cazul în care analistul are vreun dubiu
în privința unui contact stabilit, acesta îşi va contacta imediat superiorul ierarhic şi
va manifesta în permanenţă o anumită reticență în discutarea unor subiecte cu experți
externi.
Directiva enunţă faptul că activitatea de outreach ar fi mai productivă în
condițiile în care interacțiunile ar avea loc cu persoane verificate. În realitate, o
astfel de situație generează un efect invers, persoanele verificate prezentând rareori
puncte de vedere inovatoare faţă de opiniile existente deja la nivelul Comunităţii de
intelligence.16
Activitatea de outreach este realizată în conformitate cu reglementările fiscale,
de achiziţii, de securitate, de contrainformaţii, operaţionale şi cu alte prevederi, legi,
regulamente, politici şi proceduri aplicabile Comunităţii de intelligence şi organizaţiei
specifice din care provine analistul.”17
Anthony Olcott, “The Challenges of Clashing Intelligence Community Interests”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 23:4, 2010, 623-626, DOI: 10.1080/08850607.2010.501661
16
Anthony Olcott, Op. cit., pag. 627
17
Director of National Intelligence, Intelligence Community Directive no. 205 – Analytic Outreach, 2008.
15
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Mai mult, respectiva politică aplicabilă la nivelul Comunității de Intelligence
îi încurajează pe analişti să interacţioneze cu experţi din ţară şi străinătate pentru a
dezvolta relaţii cu acces limitat – trusted relationships.
„Aceste relaţii pot include, în funcţie de oportunitate, experţi din mediul
academic, think tankuri, mediul de afaceri, ONG-uri, lumea ştiinţifică (laboratoare
ale Guvernului SUA, academii naţionale, National Research Councils, centre de
cercetare şi dezvoltare finanţate din bugetul federal), autorităţi executive statale,
locale sau tribale; alte agenţii guvernamentale din afara Comunităţii de intelligence.
Respectivele comunități permit Comunității de intelligence să-şi extindă baza de
cunoaştere, să împartă responsabilităţile, să îşi testeze ipotezele şi biasurile culturale
şi să încurajeze gândirea inovatoare”.18
În privința răspunderii, Directiva oferă instrucțiuni privind stabilirea unui
coordonator pentru activitatea de analytic outreach în cadrul fiecărei agenţii
componente a Comunității de Intelligence, pentru a acționa drept catalizator, susținător
şi a furniza expertiza necesară dezvoltării acestui tip de activităţi, dar şi pentru a
contribui la coordonarea şi evitarea suprapunerilor iniţiativelor din domeniu în
cadrul aceleiași organizaţii sau între organizaţii parte ale Comunității de intelligence.
Potrivit Directivei IC 205, coordonatorul din zona de analytic outreach are sarcina
de a realiza parteneriate (liaison) în domeniul securităţii, counterintelligence-ului şi
outreach-ului, corelate activităţilor de training, diseminare a informaţiilor privind
evenimentele din zona cooperării externe şi raportează anual cu privire la rezultatele
acțiunilor întreprinse şi la stadiul politicilor de outreach în cadrul propriei organizaţii.
Importanţa vitală a dezvoltării relaţiilor bazate pe încredere a fost de asemenea
subliniată de către rezultatele preliminare ale Proiectului de reformă în domeniul
securităţii naţionale. ”Fluxul efectiv de informaţii şi cunoaştere este facilitat prin
reţelele cu acces limitat. Nivelul de încredere în cadrul sistemului de securitate
naţională este fluctuant, cauzând ca informaţiile şi cunoaşterea partajată între
departamente să fie neuniformă şi imprevizibilă. Încrederea trebuie construită între
diversele componente ale unui sistem pentru a crea aşteptări rezonabile privind
reciprocitatea partajării informaţiilor şi cunoaşterii.”19
Managementul relaţiilor bazate pe încredere apare ca o nouă funcţie a
organizaţiilor de intelligence în contextul noii paradigme. Eficienţa serviciilor de
intelligence depinde de capacitatea acestora de a construi şi menține încrederea
experților externi. Întâlnirea dintre experţi şi practicieni, schimbul de idei şi discuțiile
pe subiecte de interes comun ar trebui să devină practici instituționalizate.
În consecință, pentru a fi capabili să recurgă la expertiza externă şi să creeze o
cultură de partajare a informaţiilor şi cunoașterii în cadrul organizației de intelligence,
serviciile vor dezvolta o capabilitate de gestionare a relațiilor bazate pe încredere care
să definească şi să implementeze strategii de atingere a acestor obiective la nivelul
Ibidem.
Ruben Arcos, Trusted Relationships Management as an Intelligence Function, Conferinţa Internaţională ”Intelligence in the Knowledge Society”, Bucureşti, octombrie 2012.
18
19
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Comunității de intelligence şi între aceasta şi stakeholderii externi. Comunicarea,
simbolică şi comportamentală, va avea un rol cheie în acest sens, în lipsa acesteia
neputând vorbi despre existenţa unei comunităţi, înţeleasă drept ansamblu de
organizaţii de intelligence care partajează informaţiile şi lucrează ca un tot unitar
pentru a atinge obiectivele comune planificate prin strategie.
Modalități de implementare a politicilor de outreach
Dată fiind importanța tot mai sporită acordată activităţilor de outreach, în
timp, au fost dezvoltate o serie de mecanisme de implementare a acestei politici de
deschidere a serviciilor către societatea civilă, printre acestea numărându-se:
- co-producţia unor materiale analitice;
- co-producţia virtuală, prin utilizarea unor tehnologii wiki sau blog accesibile
doar anumitor persoane;
- consultarea punctuală a experţilor;
- grupuri comune de lucru;
- colaborare permanentă, în detaliu, asupra metodelor şi nu a produselor;
- dialogul cu persoane care intră în contact cu spaţiile de interes (debriefing);
- publicații adresate şi accesibile experților din afara comunității de intelligence;
- conferințe;
- comunicarea prin intermediul website-urilor.20
Rețelele cu acces limitat – Trusted information networks
Potrivit lui Philipp Bobbit, distincția dintre public şi privat şi regulile diferite
de secretizare conduc la discrepanţe în managementul securităţii, care nu mai este
în prezent un produs exclusiv al statului, ci este împărţit în mod egal, între stat şi
societate. În lipsa unor parteneriate public-private solide, bazate pe norme comune
de angajament şi distribuire a sarcinilor, nu putem construi un sistem de securitate
eficient pentru protejarea cetățenilor împotriva atacurilor inițiate de actori nonstatali.21
Mai mult, serviciile de intelligence din statele cu democraţii consolidate
au înțeles necesitatea de a atrage expertiză din zona academică şi privată. Au fost
dezvoltate astfel programe de stimulare a relațiilor de cooperare dintre aceste medii,
fapt ce a condus la apariția unor reţele cu acces limitat – trusted networks –, în cadrul
cărora sunt partajate bunele practici şi sunt dezbătute problemele de interes comun.
Gregory Treverton, Approaches to ”Outreach” for Intelligence, The Swedish National Defence College, Suedia:2009, pag. 11
21
Apud Philip Bobbit, Terror and Consent. The Wars for the Twenty-First Century, Pengui Books, Londra: 2008 în
George Cristian Maior, „De la intelligence la politici – rolul cunoașterii strategice în asigurarea securității în zona
Mării Negre”, în George Cristian Maior, Sergei Konoplyov (coord.), Cunoaștere strategică în Zona Extinsă a Mării
Negre, București: Rao, 2011, pag. 20.
20
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Eforturile Comunității de intelligence americane de a dezvolta latura de
outreach au rămas cu mult în urma politicilor din domeniul OSINT. Experţii
nonguvernamentali nu sunt luaţi în calcul în cadrul strategiilor de colectare a
informaţiilor şi nu sunt prețuiți în mod adecvat de către zona analitică. Aceste aspecte
devin puncte vulnerabile ale sistemului de intelligence american. Adesea experții
nonguvernamentali sunt cei mai buni specialiști pe anumite subiecte de importanţă
majoră pentru securitatea națională; neaccesând aceste surse de top, Comunitatea de
intelligence nu reușește să îşi folosească la maxim potențialul.22
Rețelele cu acces limitat, bazate pe încredere (Trusted Information Networks
- TINS) pot spori capacitatea organizaţiilor de colectare a datelor din surse deschise
prin:
- colectarea unui set de date transpuse prin filtrul experților externi;
- verificarea şi validarea datelor cu ajutorul unor experți în domeniu;
- agregarea rapidă a datelor de calitate din open source;
- prelucrarea materialelor şi realizarea comunicării în/din dialecte locale fără a
depinde de experiența unor translatori.
De asemenea, aceste reţele ar putea acționa precum un element critic în faza
de analiză şi producție a materialelor analitice prin:
- evaluarea surselor;
- testarea ipotezelor analitice;
- formularea de noi ipoteze;
- evaluarea ipotezelor sau concluziilor analitice deja formulate;
- generarea unor concluzii alternative.23
Corelat conceptului de trusted networks este acela de stakeholderi sau pârți
interesate. Pornind de la teoria lui Edward Freeman, Ruben Arcos24 definește
acest concept drept grupuri sau indivizi ce pot influența, sau sunt influențați de
îndeplinirea misiunii unei organizaţii. Fiecare organizație publică sau privată are
proprii stakeholderi, iar serviciile de intelligence nu fac excepție de la regulă. În
cazul acestora principalii actori interesați sunt reprezentați de: puterea executivă,
puterea legislativă, salariații, cetățenii, mass media, companiile private, alte servicii
de intelligence. În cazul deschiderii analitice şi al implementării unor politici
eficiente în această direcție, reprezentanții mediului academic pot deveni actori cheie
în procesul de intelligence prin:
- asumarea rolului de actor principal în modelarea opiniilor şi a atitudinilor
celorlalți factori interesați. Educarea acestor grupuri şi consolidarea unei culturi
de intelligence reprezintă o condiţie fundamentală pentru a permite serviciilor să
Arnaud de Borchgrave; Thomas Sanderson and David Gordon, The Power of Outreach. Levereaging Expertise on Threats in Southeast Asia, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington: aprilie 2009,
pag.11.
23
Idem, pag. 12-13.
24
Ruben Arcos, Analytic outreach and trusted relationships: academic scholars as key stakeholders, IWI 2012,
Madrid
22
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dezvolte relații de încredere sau reţele de încredere/cu acces limitat.
- furnizarea unei valori adăugate Comunităţii de intelligence , mediul universitar
constituindu-se într-un punct din care practicienii pot obţine cunoaştere, expertiză
sau noi perspective din partea specialiştilor în domeniul securităţii şi intelligenceului, sau îşi pot îmbunătăţi practicile analitice.
Serviciile de intelligence trebuie să dezvolte o funcţie de management al
relaţiilor cu stakeholderii şi să elaboreze şi implementeze programe adecvate. Aceste
măsuri sunt cu atât mai importante în cazul noilor democraţii sau al statelor în care
există o atitudine refractară la adresa instituţiilor din domeniul securităţii naţionale.
Totodată, aceste strategii de dezvoltare a relaţiei cu experţi din afara Comunităţii
de intelligence ar trebui să implice în calitate de actori centrali reprezentanţi ai
mediului academic, un exemplu elocvent reprezentându-l dezvoltarea programelor
universitare în domeniul studiilor de intelligence oferite de către instituţiile de
învăţământ superior sau organizarea periodică de manifestări dedicate domeniului,
în paralel cu dezvoltarea unui corp teoretic solid (articole, manuale, studii) care să fie
accesibil celorlalţi actori interesaţi.
Dezvoltarea unei capabilităţi consolidate de outreach în cadrul comunităţilor
de intelligence nu se poate realiza însă într-un orizont temporar redus, anumite
obstacole împiedicând dezvoltarea parteneriatului dintre comunitatea de intelligence
şi cea nonguvernamentală.
Obstacole în calea colaborării serviciilor de intelligence cu mediul
academic şi privat
În cazul comunităţilor de intelligence, barierele includ: aspecte de ordin
legal, procedural şi profesional; biasuri culturale; preocupări generate de teama unor
evenimente contrainformative şi incapacitatea de a comunica subiectele de interes
către experții externi. Pe de altă parte, experţii nonguvernamentali evită adesea
colaborarea cu serviciile de informaţii din cauza faptului că: se tem că o astfel
de interacţiune le-ar putea periclita siguranţa profesională; existenta unor norme
profesionale perimate care descurajează implicarea în activităţi conexe intelligenceului; lipsa de transparență din partea zonei guvernamentale referitoare la modul
în care informațiile transmise vor fi utilizate şi existenta unui flux informațional
unidirecțional în care aceștia furnizează punctele de vedere proprii, dar rareori
primesc la schimb alte informaţii neclsificate.25
Îndepărtarea acestor obstacole reprezintă o sarcină dificilă, dar esenţială.
Pentru a realiza acest obiectiv Comunitatea de intelligence trebuie să întreprindă
o serie de paşi, cum ar fi: considerarea absenţei unei capabilităţi consolidate de
outreach ca fiind o deficienţă a sistemului de colectare a informaţiilor; identificarea
absenţei relative a activităţilor de outreach ca fiind un punct slab în cadrul activităţii
25

Arnaud de Borchgrave; Thomas Sanderson and David Gordon, Op. Cit., pag. 12-16.
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analitice; oferirea sprijinului deplin din partea top managerilor pentru dezvoltarea
politicilor de outreach.; consolidarea sprijinului pentru activităţile de outreach la
nivel de execuţie; promovarea outreach-ului la nivelul analiștilor recent încadrați;
conștientizarea existenței celor mai buni experți nonguvernamentali; balansarea
eforturilor de îmbunătățire a activităţii de outreach cu măsuri destinate să combată
riscurile contrainformative asociate.
De asemenea, anumite departamente din cadrul Comunităţii de intelligence
americane au prea puţini analişti seniori care să aibă o experienţă de cel puţin 20
de ani pe anumite problematici. Pentru a remedia acest aspect, anumite elemente
componente ale Comunității au căutat să construiască relaţii cu specialiști din afara
zonei guvernamentale. Acest tip de outreach nu este nou pentru anumiți analiști
sau manageri din cadrul serviciilor de intelligence, un exemplu fiind Bureau of
Intelligence and Research (INR), care recurge la expertiza externă de mai mulți ani.
Datorită acestei experiențe, INR a fost desemnată „agent executiv” pentru zona de
outreach prin Directiva IC 205 din 16.07.2008.
De asemenea, activitățile întreprinse de către Biroul adjunctului DNI
pentru Open Source, inclusiv conferința anuală dedicată Open Source, au ajutat la
promovarea surselor deschise şi a cooperării cu experţi externi în cadrul Comunităţii
de informaţii. Promovarea outreach-ului de către DNI, coroborată cu recunoaşterea
pe scară largă a valorii intrinseci aferente expertizei externe, a condus la dezvoltarea
unor programe promiţătoare. De exemplu, inițiativa DNI denumită SHARP, a
evidențiat avantajele unei astfel de inițiative prin implicarea unor experți de top în
dezbaterea unor problematici de interes. Este important de menționat că majoritatea
agențiilor ce fac parte din comunitatea de informaţii a SUA depun eforturi constante
pentru dezvoltarea componentei de outreach. Aceste eforturi includ programul IC
Associates, finanţat de către National Intelligence Council (NIC) şi gestionat de către
INR,; iniţiativele de outreach ale NSA (National Security Agency), DIA (Defense
Intelligence Agency), FBI şi DHS.26
Cu toate acestea, respectivele eforturi conferă acces sistematic, formalizat şi
susţinut la expertiza specialiştilor externi, doar unui număr redus de analişti.
Un studiu realizat de către Kenneth Lieberthall27 referitor la capacitatea
Comunității de intelligence americane de a analiza China, reliefa faptul că analiștii
CIA trebuie, ca măsură de aplicare a politicilor specifice agenţiei, să obţină avize
pentru a putea participa la orice eveniment organizat de vreun think tank, o dovadă a
faptului că a devenit din ce în ce mai dificil pentru majoritatea analiștilor din cadrul
Comunităţii de intelligence să treacă dincolo de zidul de securitate construit în jurul
acesteia, deşi experţii din afara Comunităţii sunt aceia care colectează cantități uriașe
de date şi informaţii şi au o anumită perspectivă rezultată în urma activităţii curente
dar şi a interacțiunii directe cu cetățeni chinezi. Personalul din cadrul structurilor de
Ibidem.
Kenneth Lieberthall, The U.S. Intelligence Community and Foreign Policy: Getting Analysis Right, Brooking,
Septembrie 2009, pag. 34
26
27
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securitate nu are vreo responsabilitate referitoare la utilitatea sau relevanța analizelor
elaborate în cadrul Comunității de informaţii. Principala lor preocupare este aceea
de a evita producerea unor evenimente de ordin contrainformativ. Restricțiile
de securitate au devenit atât de dure, încât au afectat în mod negativ capacitatea
Comunității de informaţii de a produce analize perfecte.
Majoritatea analiștilor care interacționează cu analiști din afara Comunității o
fac în calitate de receptori, acumulând informaţii, dar rareori oferind ceva în schimb.
Această atitudine creează cel puțin două impedimente:
1. facilitează eschivarea analiștilor în a-şi supune dezbaterii propriile ipoteze
pe piaţa liberă a ideilor;
2. presupunerea publicului că serviciile de intelligence dețin o cunoaştere
superioară, rezultată din exploatarea surselor secrete, inhibă experţii externi în a-şi
manifesta dezacordul sau a prezenta argumente distincte față de cele expuse de către
analiști ai Comunității de informaţii.
De aceea, nu numai reprezentanții mediului academic ar trebui încurajați să
publice, ci şi analiștii din cadrul Comunității (sau cel puțin aceia implicați în activităţi
de outreach).28
Cultura organizațională poate reprezenta un obstacol puternic. Perspectiva
centrată pe colectare, proprie serviciilor de informaţii este dificil de modificat,
iar procedurile de securitate nu numai că vin să consolideze această perspectivă,
însă poate conduce la şi mai multe obstacole de natură tangibilă – spre exemplu,
dificultatea de a introduce experți externi în unitățile cu un anumit regim de
clasificare. Majoritatea serviciilor de intelligence desfășoară atât activităţi operative,
cât şi activităţi analitice, iar unele aplică o politică de ventilare a personalului între
cele două linii de muncă relativ frecvent.
Acest aspect poate conduce la o tensionare superioară a relației dintre outreach
şi colectare. Chiar şi în servicii precum CIA, în care operațiunile şi analiza constituie
două componente distincte, agenția funcţionează conform nevoilor operatorilor săi
(Directoratul pentru Operațiuni), aşa că mulți analiști sunt încă reticenți în a dezvălui
unde lucrează, în a împărţi cărţi de vizită şi toate acele aspecte specifice creării de
relaţii deschise cu experţi externi. În schimb, Bureau of Intelligence and Research
(INR) are numai o componentă strict analitică şi de aceea percepe activitatea de
outreach ca pe ceva natural.
În cea mai mare parte, schimbările ce au survenit la adresa ţintelor intelligenceului au sporit importanţa outreach-ului şi au creat noi direcţii de acţiune. Totuși, din
anumite puncte de vedere, s-ar putea ca desfăşurarea activităţilor de interacţiune cu
actorii externi să se fi îngreunat.
Natura statică şi „limitată” a țintelor sovietice oferea atât timpul, cât şi
stimulentele necesare pentru dezvoltarea de relaţii cu experţi externi cunoscători ai
respectivelor problematici.
28

Anthony Olcott, Op. cit., pag. 631-632.
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În prezent, când există numeroase ținte, incertitudinea predomină şi cerințele
sunt concentrate pe termen scurt, mulți ofițeri de intelligence îşi pun problema
oportunităţii cultivării relaţiilor cu experţi externi, de vreme ce există atât de multe
sarcini de executat în interiorul propriei organizaţii.29
Concluzii
În contextul societăţii cunoașterii, este nevoie de o manieră de gândire
inovatoare, iar serviciile de intelligence nu pot continua să rămână închise în turnul
lor de fildeş. De aceea, trebuie să analizăm ce pot realiza pe cont propriu şi care sunt
zonele în care încheierea unor parteneriate devine poate singura soluție viabilă.
Este necesară depășirea limitelor actuale şi căutarea unor răspunsuri comune la
întrebările ce decurg din încercarea de a construi o cultură de securitate/intelligence
solidă. Deşi perfecţionarea practicilor proprii reprezintă un element important în
strategia oricărei organizaţii, această măsură devine insuficientă, fiind necesar a fi
însoțită de dezvoltarea relațiilor de cooperare, formularea unui nou discurs public şi
încurajarea dezbaterilor
Serviciile de intelligence trebuie să facă cunoscute celorlalți actori implicați
în menținerea securităţii domeniile în care este nevoie de colaborare şi transfer de
cunoaştere şi expertiză, concomitent cu promovarea unei culturi a cooperării în
interiorul propriei organizaţii.
Mediul academic poate constitui un vector de promovare a culturii de securitate,
făcând societatea să înțeleagă mai bine ce reprezintă intelligence-ul şi care este rolul
serviciilor de informaţii într-o societate democratică.
Managementul relațiilor cu acces limitat devine o nouă funcţie a serviciilor de
informaţii, în contextul tranziţiei către o nouă paradigmă a intelligence-ului. Eficiența
măsurilor întreprinse de către organizațiile de intelligence de a se deschide şi coopera
cu cercetători şi alţi actori din afara comunităţilor de informaţii depinde de capacitatea
acestora de a le câștiga şi menține încrederea. Întâlnirile dintre experţi externi şi
practicieni, în scopul realizării schimbului de idei, trebuie să fie instituționalizate.
Activitatea de outreach este preponderent unidirecțională şi asimetrică, fiind
nevoie de o abordare de tip bidirecțional, care să permită organizaţiilor de intelligence
să obțină cât mai multe beneficii din relaționarea cu experţii externi, din accesarea
cunoașterii, expertizei şi aptitudinilor analitice ale acestora, fiind diminuat astfel
clivajul existent între latura teoretică şi cea practică.
Înțelegerea eronată, aroganța şi neîncrederea manifestate în rândul ambelor
comunități (academică şi cea de intelligence), inhibă cooperarea, fiind necesară
depășirea acestor stereotipuri.

29
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TERORISMUL
ŞI „GÂLCEAVA REGILOR”
TERRORISM
AND „ THE MISUNDERSTANDINGS KINGS”
Prof. univ. dr. Nicolae RADU1
Abstract
Abstract: since the US geostrategic interests are becoming more
obvious, redrawing the borders of the Middle East is more than a concern
for countries like US, UK and Israel. Multiple wars such as those in the Gulf,
Afghanistan, the Gaza Ghazal and the „Arab Spring”: Tunisia, Egypt, Libya,
Yemen, Bahrain, Syria, Algeria, Iraq, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman or
NATO military intervention Libya did nothing to banish peace in the Middle
East and to promote American strategies. What brought democracy win the
war in Iraq?
Key words: international terrorism, strategic alliance, peace, democracy,
military intervention

T

erorismul este un subiect care nu se va încheia, aşa cum nici interesele
marilor puteri nu se vor stinge niciodată! Fie că privim din perspectiva
celor ce luptă pentru propria independenţă, cum se şi spune că este cazul statelor din
lumea arabă, fie că privim din perspectiva celor ce luptă pentru resursele de petrol,
folosindu-se de argumentul democraţiei, terorismul justifică alianţe, interese şi
atacuri soldate cu victime colaterale, adică femei, copii şi bătrâni ! În Libia este haos,
in Egipt, lupte fratricide, în Ucraina dezastru (Maldarescu, 2015). Să fie depopularea
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doctorate, unul în psihologie şi unul în filologie; în anul 2007 a absolvit Colegiul Naţional de Apărare; a scris 10
carti si 185 de articole centrate pe teme de interes desprinse din psihologie, istorie, antropologie socială şi identitatea organizaţiilor teroriste. Profesor invitat la mai multe universitati din tara, Nicolae Radu a ocupat diverse funcţii
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prioritatea politicii externe americane pentru lumea a treia, după cum se exprimă
fostul secretar de stat Henry Kissinger? (www.9am.ro/2015).
În condiţiile în care interesele geostrategice americane sunt din ce în ce mai
evidente, redesenarea frontierelor Orientului Mijlociu reprezintă mai mult decât o
preocupare, pentru state precum SUA, Marea Britanie şi Israel. Multiple războaie,
precum cele din Golf, din Afghanistan, din Fâșia Gaza, precum şi „Primăvara arabă”:
Tunisia, Egipt, Libia, Yemen, Bahrein, Siria, Algeria, Irak, Iordania, Kuweit, Maroc,
Oman sau intervențiile militare ale NATO în Libia nu au făcut decât să alunge pacea
în Orientul Mijlociu şi să promoveze strategiile. Ce câștig a adus pentru democrație
războiul din Irak ? „În Irak, americanii au adus haos, nu democrație, scria, la 12
ianuarie 2007, cotidianul „Financial Times”, într-un articol intitulat „Surge Toward
Debacle în Iraq” (Alexe, 2015). De ce doar haos şi nu pace ? Cine mai vorbește de
faptul că inspectorii ONU nu au găsit „armele de distrugere in masă” ale lui Saddam
Husein?
Este cunoscut că înainte de invazia SUA în Irak, în 2003, regimul lui Saddam
Hussein urma să primească din partea ONU ridicarea sancţiunilor, deoarece
îndeplinise condițiile impuse. Astfel, nu mai puţin de 30 de ţări din întreaga lume
se pregăteau să facă investiţii în Irak în domeniul exploatării resurselor de petrol,
compania franceză “Total Elf Aquitaine” fiind cea mai agreată de regimul de la
Bagdad. În ultimele sale ceasuri, Saddam făcea apel la unitatea lumii arabe şi la un
front comun împotriva invaziei americane. Liga Arabă, din care făcea parte şi Irakul, a ales să tacă! Trei ani mai târziu, la 30 septembrie 2006, Saddam Hussein a fost
spânzurat! Cine a învins cu adevărat? Unde se află democrația în Irak?
Divergenţa de opinii dintre puterile din Golf rămâne un subiect greu de desluşit.
Liderul libian Muammar Gaddafi era cel mai vocal când era vorba de interesele
străine în Orientul Mijlociu: „o forţă străină a ocupat o ţară arabă şi l-a spânzurat
pe preşedinte (Saddam Hussein – n.a), iar noi am asistat la aceste evenimente ca
spectatori”. Cum a putut fi executat un prizonier de război şi președinte al unei ţări
arabe membră a Ligii Arabe?”, a întrebat Gaddafi. Saddam Hussein a fost „prietenul”
Statelor Unite atunci când Bagdadul era în război cu Iranul, în anii ‘80. Chiar voi,
chiar şi noi care suntem considerați prieteni ai Statelor Unite, într-o zi ar putea aproba
spânzurarea noastră. Se schimbă insulte şi se complotează. Mi-ar fi plăcut să folosim
împotriva inamicului același ton dur pe care îl folosim între noi”, a spus el. Avem
același sânge şi aceeaşi limbă, care ar putea dispărea, însă, în afară de acest lucru,
nimic nu ne unește!” (ziare.com/ 2015). Premonițiile liderului libian se pare că au
fost adeverite! Câțiva ani mai târziu, la 20 octombrie 2011, liderul libian Muammar
Gaddafi a fost ucis în condiţii neelucidate nici până în prezent!
Care au fost păcatele lui Gaddafi? Dincolo de speculațiile serviciilor franceze
de informaţii legate de milioane de dolari date ca şi sponsorizare fostului președinte
francez Sarkozy, dincolo de atacul impardonabil asupra lotului israelian de la
Jocurile Olimpice de la Munchen, din 1972, când Gaddafi a fost considerat unul
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dintre finanțatorii principali ai grupului, trebuie să recunoaștem şi faptul că fostul
lider libian a avut şi “păcatul”, la fel ca şi președintele României, Nicolae Ceaușescu,
de a fi luat decizii îndrăznețe cu privire la consolidarea independenței şi suveranității
statului şi de a scoate Libia din sistemul bancar mondial, în condițiile în care 12 ţări
arabe erau gata să-i urmeze exemplul. „În Libia învățământul şi spitalizarea erau
gratuite; tinerii căsătoriți primeau în dar 64000$ pentru a-şi procura apartament;
fiecare familie libiană avea propria casă; pentru fiecare membru, familia libiană
primea anual 1000$ subvenții; pentru fiecare copil nou născut, familia primea 7000$,
ajutor material; orice libian, dacă era admis la oricare facultate din lume, primea 2500
euro de la stat plus întreținere plus un automobil; salariul unei asistente medicale
era de minim 1000$; automobilele în țară erau vândute numai la preț de fabrică; la
deschiderea propriei afaceri, Jamahiriya Libiană oferea un ajutor material de 20000$,
într-o singură tranșă; nu există impozit pe imobil, la apartamente şi casele de locuit;
cetățenii libieni primeau creditele fără dobândă din partea statului; energia electrică
era gratuită pentru populație; vânzarea produselor alimentare cu termenul expirat –
amenzi astronomice; pentru falsificarea preparatelor medicale – pedeapsa cu moartea;
vânzarea şi consumul de alcool – interzis prin lege; în 40 ani de „dictatură” populația
ţării a crescut de trei ori, iar mortalitatea infantilă s-a micșorat de nouă ori; speranța
de viață a crescut de la 51,5 la 74,5 ani (Tcaci, 2015). Dacă în Irak exploatarea
petrolului subordonează democrația, unde se află „democrația” în Libia?
În mod cert, interesele pentru prezervarea resurselor de energie sunt la fel
de omniprezente, aşa cum este şi terorismul. Să fie oare adevărat că atunci când nu
există terorism, e posibil ca forțe interesate să îl facă să apară? Chiar să fie adevărate
teoriile conspirațiilor cu privire la atacurile teroriste de la 9/11 septembrie 2001? Să
fie oare Statul Islamic un nou produs al SUA? O astfel de întrebare se impune cu atât
mai mult cu cât Al Baghdadi a fost prizonier în Guantanamo, între 2004 şi 2009. Să
îl fi recrutat CIA şi Mossad pe Al Baghdadi pentru a construi o armată capabilă să
dărâme președintele sirian Bashar al Assad ? Ce se poate înțelege din interviul dat
de fostul secretar de Stat al SUA Hillary Rodham Clinton ziarului The Atlantic ?
Hillary Rodham Clinton : „ a fost un faliment. Am falimentat în încercarea de a crea
o gherilă anti Assad credibilă. Era formată din islamişti, secularişti şi persoane fără
apartenenţă. Falimentul acestui proiect a dus la oroarea pe care o vedem astăzi în
Irak” (www.art.31.ro/ 14.03.2014).
Siria şi regimul condus de Bashar al Assad rezistă, în pofida operaţiunilor
secrete „Cuibul de trântori”! Să fie datorită faptului că Rusia veghează şi susţine
bastionul puterii siriene împotriva hegemoniei americane? O poză făcută în 27 mai
2013 la Idleb, în nordul Siriei, îndeamnă la reflecții puternice. Greu de apreciat însă
cât este manipulare și cât este adevăr! Poza îl arată pe Mohammad Nour, Salem
Idriss, Abu Mosa, John McCain şi Ibrahim al Badri. Cine sunt aceştia ? Primul este
purtătorul de cuvânt al Frontului al Nusra (al Qaida în Siria), al doilea este șeful
armatei siriene libere, al treilea este purtătorul de cuvânt al ISIS, iar al patrulea
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este senator al Statelor Unite şi fost candidat la Casa Albă, dar şi ambasador umbră
al Departamentului de Stat. Ultimul, cunoscut şi ca Abu Du’a, apare printre cei
mai căutați cinci teroriști de către Statele Unite, recompensa pentru prinderea lui
fiind de 10 milioane de dolari. Abu Du’a este în fapt Abu Bakr al Baghdadi, şeful
Armatei islamice a Irakului şi al-Sham, armată cunoscută ca şi ISIS (www.art.31.ro/
14.03.2014). În aceste condiţii, cine sunt teroriştii ?
În mod cert, Orientul Mijlociu fierbe, fapt pentru care instabilitatea din Orientul
Mijlociu, reclamă intervenții rapide din partea Consiliului de Cooperare al Golfului
(CCG), din care fac parte Arabia Saudită, aliat tradițional al SUA, Emiratele Arabe
Unite, Bahrain, Oman, Kuwait şi Qatar. În mod cert, instabilitatea nu face decât să
lanseze noi opțiuni în reconfigurarea războiului pentru resurse! Ce este de făcut ?
Alianțele dintre marile puteri au fost legate şi dezlegate de la o zi la alta, un
rol esențial în restabilirea echilibrului revenind poate Arabiei Saudite, prima țară
exportatoare de petrol, dar şi un stat-cheie în Orientul Mijlociu şi custode al locurilor
sfinte ale Islamului, Mecca şi Medina. Considerând eforturile regelui Abdullah, dar
şi intențiile viitoare ale succesorului său, în pofida frământărilor existente în Orientul
Mijlociu, Arabia Saudită își va multiplica reformele în sensul asigurării unui cadru de
manifestare independent de politica aliaților săi, respectiv SUA şi Israel.
Geopolitica îşi spune cuvântul! Orientului Mijlociu cuprinde trei mari țări
periferice: Egipt, Iran şi Turcia, fiecare cu o populație de aprox. 60 milioane de
locuitori; țările centrale ale Semilunei Fertile (Irak, Israel, Iordania, Liban, Siria) și
țările Peninsulei Arabia (Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit,
Oman, Qatar şi Yemen). Din punct de vedere economic, statele din această regiune
dețin 75% din rezervele mondiale de hidrocarburi și sunt mari producătoare de
bumbac, fosfați, gaze naturale (geopolitics.ro/ 13.03.2015). Ce să însemne acest
lucru ?
Frontul antiterorismului este greu de definit, cu atât mai mult cu cât interesele
nedeclarate au dus la ezitări multiple. Forța unor state precum: Yemen, Regatul
Bahrein, Libia sau Egipt a fost diluată puternic. Să fie acest lucru întâmplător ? În 18
decembrie 2010, preşedintelui Ben Ali a fost înlăturat de la conducerea Tunisiei. În
25 ianuarie 2011, preşedintele Muhammad Hosni Sayyd Mubarak a fost arestat. Cine
anticipa uciderea președintelui Libiei, colonel Muammar Muhammad Abu Minyar
al-Gaddafi ? Cine gândea la un Orient Mijlociu, la început de mileniul III, fără
Mubarak, preşedintele Egiptului ? Cine crede astăzi într-o „primăvară a libertăţii” în
Orientul Mijlociu?
Chiar şi în aceste condiţii, Arabia Saudită joacă un rol de mediator în Orientul
Mijlociu. Întâmplător sau nu, Arabia Saudită sancționează deja Qatarul pentru
sprijinul oferit organizației Frăția Musulmană în Egipt. Ce să însemne toate acestea?
De reținut este şi faptul că Arabia Saudită a rămas un aliat fidel în Orientul Mijlociu
pentru SUA şi, totodată, un furnizor important de petrol. Chiar şi atunci când relația
a fost afectată de legăturile cu teroriştii Al-Qaeda implicaţi în atentatele din 11
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septembrie 2001 (15 din cei 20 de teroriști erau saudiţi), Washingtonul a încercat să
nu destabilizeze relaţiile cu familia regală, văzută ca principal suporter american în
Orientul Mijlociu.
Pe fondul sprijinului venit din partea SUA, dar şi al constantelor dispute
regionale de sorginte sectară şi etnică, regele Abdullah a încercat să extindă influența
Arabiei Saudite în Orientul Mijlociu și în țările musulmane din nordul Africii, în
detrimentul Iranului, privit drept cea mai mare ameninţare la adresa puterii de la
Riad.
Noul suveran Salman al Arabiei Saudite, va trebui să înfrunte o geopolitică
regională tensionată şi imprevizibilă. Pe lângă tradiţionalele ameninţări percepute de
Riad, apariţia grupării teroriste Statul Islamic este un nou pericol căruia Salman Ben
Abdel Aziz trebuie să îi facă faţă. În acest sens, predecesorul său, regele Abdullah, a
făcut primii paşi pentru combaterea extinderii amenințării ISIL, prin autorizarea (în
luna septembrie 2014) construirii unui zid de aproape 1.000 de kilometri la graniţa
cu Irak.
Osama bin Laden nu mai există, dar organizaţia Al-Qaida a supraviețuit. Să
fie întâmplător acest lucru ? Cine îşi doreşte pacea cu adevărat ? În condiţiile în
care Isalmul este joncţiunea dintre Dumnezeu ca atare şi om, cum a fost posibilă
promovarea sintagmei „terorism islamic”? Cunoaşterea islamului înseamnă să
cunoşti secretul existenţei, să şti cine ţi-a îmbrăcat haina vieţii şi cine ţi-o va scoate
după un timp. În ciuda efortului conştiincios ce a existat pentru a înţelege cu adevărat
Islamul şi islamiştii, se pare că există unii determinaţi să picteze terorismul şi Islamul
cu aceeaşi pensulă. În mod cert, Islamul nu poate fi subsumat terorismului!
Ce este terorismul?
Liga Arabă descrie terorismul, în, „The Arab Convention for the Suppression
of Terrorism” (1998), ca „orice act sau ameninţare cu violenţă, indiferent de motivele
sau scopurile sale, care se produce pentru a avansa scopurile unui individ sau ale unui
grup criminal şi care urmăreşte a provoca panică în rândul populaţiei, prin rănirea,
punerea în pericol a vieţii, libertăţii său securităţii acestora, sau urmărind a aduce un
prejudiciu mediului său instalațiilor publice ori private, sau ocuparea ori confiscarea
acestora, sau cu intenția de a pune în pericol a resursele naţionale”.
În esenţa sa, terorismul poate fi înţeles drept „totalitatea actelor de violenţă
comise de un grup sau de un regim reacţionar”.. De orice nuanţă ar fi, de extremă
dreaptă său stângă, fundamentalist-islamică, fanatic-catolică ori protestantă, de
origine mafiotă, emanaţie a unor structuri ultra-conservatoare ce încearcă să-şi
menţină puterea politică şi privilegiile economice, fie că este aplicat de organizaţii
precum, A.N.O. (Organizaţia Abu Nidal), E.T.A. (Patria Bască şi Libertatea), A.S.G.
(Grupul Abu Sayyaf) sau Al-Gama a al-Islamiyya (Gruparea Islamică Egipteană IG),
Asbat al-Ansar (Liga Adepţilor) şi nu în ultimă instanţă de către P.F.L.P. (Frontul
Popular de Eliberare a Palestinei), terorismul s-a constituit dintotdeauna într-un
instrument al strategiei violenței. Studiile inițiate în cursul anului 1983 de către Alex
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Schmid şi Albert Jongman, de la Universitatea Laiden, din Olanda, confirmă acest
lucru. Cercetând un eșantion de 109 definiții date terorismului, cei doi cercetători au
ajuns la concluzia că pentru 83,5% din cazuri violenţa era covârșitoare. (Schmid;
Jongman, 2001).
În aceste condiţii, bazele cogniției terorismului sunt direcționate spre explicarea
comportamentelor antisociale, subliniindu-se faptul că există multe aspecte în comun
cu totalitarismul ca parte centrală în utilizarea terorii ca mijloc de control social care
au marcat cea de-a doua jumătate a secolului XX: comunismul, fascismul precum
şi alte forme de doctrine dictatoriale din lumea religioasă. Un studiu desfășurat
asupra a 250 teroriști din Germania confirmă că aproximativ 25% dintre teroriști îşi
pierduseră un părinte înainte de 14 ani, 79% au avut relaţii conflictuale cu părinții,
33% au formulat aprecieri ostile în privinţa părinților (Brad, 2004). Circa 33% dintre
aceștia au fost anterior condamnați de un tribunal pentru minori. Neacceptarea
ordinii stabilite, apreciată drept opresiune deghizată, caracterizează frecvent profilul
teroristului psihopat. Comportamentele bizare sau psihopatologice, sesizate la o
serie de terorişti din secta japoneză AUM (Adevărul Suprem) sau din cadrul grupării
teroriste ANO (Organizaţia Abu Nidal), amplifică violenţa, acţiunile lor fiind lipsite
de orice sentiment de milă pentru cei care le cad victime.
Definițiile şi limitele de demarcație au rămas însă controversate. Terorismul
este, în esenţă, o piesă de teatru jucată în faţa unei audienţe, menită să atragă atenţia
a milioane de spectatori asupra unei situaţii – de obicei, fără legătură directă cu actul
de violenţă – mizându-se pe şocul produs respectivei audienţe (starea de groază şi
oroare în faţa provocării inimaginabilului fără nici o scuză său remuşcare). A judeca
însă terorismul drept un produs al Islamului, iar Islamul ca pe o religie violentă este
mai mult decât o greșeală. Indiferent de ce crede lumea occidentală, acesta rămâne
pentru musulmani o religie a păcii, care nu permite uciderea unor oameni nevinovați,
fiind, înainte de toate, religia libertăţii, păcii, binelui şi îndurării. Mai mult decât atât,
orice act reprobabil constituie o încălcare atât a Sharia (Legii sacre islamice), cât şi
a logicii umane.
Direcțiile viitoare de manifestare a terorismului sunt multiple. Profesorul
Yonah Alexander este recunoscut drept unul dintre cei mai importanți cercetători pe
plan mondial în domeniul terorismului şi contraterorismului. Este directorul Centrului
Internaţional pentru Studii în Domeniul Terorismului din cadrul Potomac Institute,
Arlington, conduce şi Centrul Inter-universitar pentru Studierea Terorismului şi
este cercetător principal la „George Washington University” (Homeland Security
Policy Institute). Este autorul a peste 90 de cărţi care au devenit adevărate lucrări
de referinţă. Printre acestea, „Usama bin Laden’s al-Qaida: Profile of a Terrorist
Network”, „Combating Terrorism: Strategies of Ten Countries”, „Counterterrorism
Strategies: Successes and Failures of Six Nations”, „Terror on the High Seas,
from Piracy to Strategic Challege” şi, în acest an, „The New Iranian Leadership.
Ahmadinejad, Nuclear Ambition and the Middle East”. „Profesorul Yonah Alexander
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este o veritabilă instituţie în ce priveşte studiile asupra terorismului”, afirma José
Maria Aznar, iar generalul Al Grey, fostul comandant al corpului de infanterie marină
al armatei americane sublinia că „profesorul Yonah Alexander ne-a oferit strategii în
domeniul contraterorismului care sunt esenţiale în bătălia împotriva ameninţărilor
convenţionale şi neconvenţionale prezente şi viitoare”. Gândirea strategică
a teroriştilor este dominată de nevoia de a continua seria loviturilor şi nu numai
împotriva Occidentului, SUA şi ţărilor europene, dar şi a Estului. Prin asta înţelegem
ţări arabe precum Egiptul, Arabia Saudită, Maroc, Tunisia. Dar şi Federaţia Rusă
constituie o ţintă.
Recent, în Algeria a existat un complot care viza un atac împotriva muncitorilor
ruşi care lucrau la o companie de gaz, motivul fiind Cecenia. În acest moment, ruşii
reprezintă o ţintă din ce în ce mai serioasă, dar şi China, din cauza problemelor care
există în comunităţile musulmane din vestul acestei ţări. Este vorba despre luptători
antrenaţi în Afganistan sau Pakistan şi care se reîntorc în locul de baştină. Alături de
China trebuie să amintim şi de o altă tara-tinta, India, din cauza situaţiei conflictuale
profunde dintre hindușii şi musulmanii din Cașmir. În acest sens, întreaga lume este
acum în linia întâi şi amenințarea este absolut reală. Pe două niveluri. Primul este cel
convențional: atacuri sinucigașe cu bombă de tipul celor care s-au produs în Londra
sau Madrid. Al doilea nivel îl reprezintă escaladarea spre ceea ce numim „superterorismul”, cel care folosește arme chimice, biologice sau nucleare. Conform
gândirii strategice a teroriștilor, ei vor încerca să achiziționeze orice tip de armă
pe care ar putea-o folosi. Din informațiile existente cu privire la rețeaua Al-Qaida,
cunoaștem că există un antrenament specializat pentru folosirea de arme chimice şi
biologice şi că încearcă să achiziţioneze de pe piaţa neagră şi armament nuclear. Cu
câteva luni în urmă, în Bulgaria, poliţia de frontieră a putut confisca material nuclear
care venea din Rusia. Poliţia de frontieră din România, Bulgaria, Republica Cehă etc.
sunt în alertă tocmai din cauza acestei probleme pe care o reprezintă piața neagră a
armamentelor.
Considerând informațiile existente, pericolul terorist este iminent! Orice
stat, indiferent de așezarea geografică, poate deveni o țintă, cu atât mai mult cu cât
organizațiile teroriste sunt în permanentă reconfigurare. Armata islamică este un
lucru complet nou, o organizație capabilă să amestece din nou cărțile. Spre deosebire
de grupările de jihadiști care au luptat în Afganistan, în Bosnia-Herțegovina şi în
Cecenia în urma lui Osama Bin Laden, Statul Islamic nu constituie o forță colaterală,
ci mai degrabă o armată care dispune de servicii sofisticate de comunicații integrate
care încuraja la înrolare, dar şi de funcţionari civili formaţi în marile şcoli occidentale,
capabili să administreze un teritoriu (www.art.31.ro/ 14.03.2014).
Brigăzile morții din inima Somaliei, Al Shabab, aduc groaza în rândul
populaţiei civile, organizația Boco Haram amplifică teroarea în Nigeria, iar Statul
Islamic nu face decât să amplifice „gâlceava regilor” din Orientul Mijlociu. Unde
se vor opri toate acestea? Să fie Statul Islamic încă un motiv în plus pentru care
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„omenirea se află la răscruce în ce priveşte viitorul său”, potrivit fostului comisar
european Gilles de Kerchove?
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FACTORI GENERATORI
DE CONFLICTUALITATE
PE CONTINENTUL EUROPEAN
ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ
TRIGGERS GENERATING COMPLEX
CRISES IN THE EUROPEAN CONTINENT
IN THE CONTEMPORARY TIMES
Dr. Mirela ATANASIU1*
Rezumat
În perioada actuală, mediul de securitate european s-a transformat
în termeni de dinamică, complexitate şi interconexiune pe dimensiunile
sale tradiționale: socială, politică, economică, militară şi de mediu, fapt ce
s-a reflectat şi în lărgirea şi complexitatea paletei de riscuri şi ameninţări
survenite pe continent, care afectează indivizi, organizaţii şi societăți,
deopotrivă, depășind, de cele mai multe ori, granițele statelor suverane. Au
apărut astfel noi dimensiuni (diplomatică, informațională, comunicațională
sau psihologică) ale unor domenii mai vechi sau mai noi ce se cer securizate.
Date fiind aceste tendințe globale, am considerat că este necesară, pentru
comunitatea științifică, o reanalizare, dintr-o perspectivă multidisciplinară,
a unor factori recunoscuți ca generând conflictualitate. Așadar, prin
identificarea unor elemente ale diversităţii şi complexităţii acestor factori,
urmărim să relevăm tipologia lor actuală, ca punct inițial și condiție necesară
pentru analiza de risc de securitate la adresa spaţiului european.
Cuvinte-cheie: conflictualitate, zona euro, ameninţare, securitate, F. Rusă,
terorism.
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Abstract
In the recent period of time, the European security environment
transformed in terms of dynamics, complexity and interconnection on its
traditional dimensions: social, political, economic, military and environmental
and this reflected in the widening and complexity growth of the range of risks
and threats on the continent affecting altogether individuals, organizations and
societies and many times overlapping the borders of sovereign states and thus
appeared new dimensions needed to be secured: diplomatic, informational,
communicational or psychological.
Owed to the global trends we considered the reanalyzing from
a multidisciplinary perspective of some recognized factors to generate
belligerency to be an interesting and necessary topic to approach for the
scientific community. Thus, by the identification of some elements of diversity
and complexity of these factors we aim to achieve a recent typology of those to
constitute an initial point for the security risk analysis against the European
space.
Keywords: belligerency, Eurozone, threat, security, Russian Federation,
terrorism.

Î

n mediul internaţional, se resimte, mai mult decât oricând, o dinamică
accelerată a evoluţiilor transformatoare în special ca urmare a multitudinii de
actori nonstatali cu influenţe şi interese diferite, care au apărut în contemporaneitate
pe scena internaţională şi îşi exercită puterea, alimentând conflicte şi tensiuni în toată
lumea, inclusiv pe bătrânul continent european.
Unele dintre crizele ce au provocat recent conflictualitate pe continentul
european sunt recrudescenţa fenomenului terorist, politica expansionistă a F. Ruse,
cu încălcarea suveranităţii Ucrainei şi situaţia precară economico-financiară din
2008 ale cărei efecte sunt active și în prezent.
Efervescenţa actuală a acţiunilor teroriste datorate extremismului religios în
Siria şi Irak a provocat deja consecinţe directe şi indirecte în plan global. Astfel,
în zonă există două mişcări jihadiste (Al-Qaida şi Statul Islamic), născute din
aceeaşi ideologie a extremismului religios islamic, care, deşi au ales căi diferite de
manifestare, au ca scop final crearea unui Califat Islamic. Departe de a fi limitate
numai la Irak şi Siria, aspiraţiile globale ale Califatului Islamic riscă să devină o
ameninţare serioasă pentru toate regimurile din regiune, dar şi pentru comunitatea
occidentală. Efectele directe au reieșit în urma atacurilor de la începutul anului 2015
(revendicate de Al-Qaida) ce au avut loc în Franţa, asupra angajaţilor revistei Charlie
Hebdo şi sediului unei tipografii, şi s-au soldat cu 17 morţi şi cu ocazia dejucării unor
atentate în Belgia asupra forţelor de poliţie, fapt ce a determinat o amplă operaţie
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antiteroristă şi ridicarea nivelului de alertă teroristă în majoritatea statelor vizate,
surse informale vehiculând că „există 20 de celule „latente” pregătite să atace în
principalele ţări europene”2.
În acelaşi context al conflictualităţii emergente din 2014 până în prezent, criza
din Ucraina, sub impulsul intervenţiei trupelor ruseşti (intervenție pe care Moscova
o neagă în mod categoric), a evoluat dramatic. Ea a fost generată şi dezvoltată din
nemulţumirea iniţială a o parte a populației faţă de deciziile politice luate la Kiev, după
care a urmat fenomenul denumit „Maidan”, scindarea populaţiei de etnii diferite în
ce priveşte evenimentele din țară și orientările politice diferite. O parte din populaţie
mizează pe un viitor occidental (prin integrarea în structurile europene), iar alta pe unul
rusesc (prin reîntoarcerea la statutul de pivot geopolitic de susţinere a Federaţiei Ruse).
Astfel, în prezent, pe teritoriul Ucrainei, în regiunile de sud şi est cu populaţie pro-rusă
se derulează un război hibrid dus atât cu mijloace tradiţionale, dar şi nonconvenționale
ceea ce îl face pe zi ce trece tot mai complex, în pofida celor două acorduri de încetare
a focului semnate le Minsk.
Specialiştii spun că, în mare parte, s-a ajuns la această criză ca urmare a politicii
intervenţioniste şi expansive promovată de Federaţia Rusă, generându-se astfel efecte
majore ce s-au propagat în mediul de securitate regional şi global și afectând diferite
domenii ale vieţii sociale (economic, militar, politic, diplomatic, societal etc.). Ana
listul Zbigniew Brzezinski afirma într-una din lucrările sale de rezonanţă că: „…Rusia
nu poate fi în Europa fără ca Ucraina să fie şi ea în Europa, în vreme ce Ucraina poate fi
în Europa fără ca Rusia să fie în Europa”3. Tindem să fim de acord cu Brzezinski odată
ce este evident că prin politicile sale din toate domeniile vieţii sociale, preşedintele
Rusiei încearcă să reconstruiască influenţa rusă în spaţiul geopolitic al fostului teritoriu
al URSS, să readucă Rusia la statutul de mare putere globală şi să promoveze această
identitate civilizațională rusă recreată pe agenda internaţională4. În acest scop, Putin
foloseşte tot instrumentarul politic, economic, diplomatic, imagologic şi militar de care
dispune pentru a-şi atinge scopul numit de mulţi specialişti ca fiind „imperialist”.
Criza economico-financiară izbucnită în 2008 a afectat toate statele lumii,
generând recesiune economică, instabilitate şi conflictualitate. În ianuarie 2012,
Agenţia Standard and Poor’s (S&P) a retrogradat mai multe state din zona euro,
rating-urile Franţei, Austriei, Spaniei, Italiei, Maltei, Slovaciei, Sloveniei, Ciprului şi
Portugaliei având de suferit în special. Consecinţele acestei decizii au adus deservicii
ţărilor în cauză şi, implicit, zonei euro şi întregii Uniuni Europene. În acest context, la
sfârşitul anului 2013, Uniunea Europeană a pierdut ratingul de credit de top al S&P,
care a anunțat deteriorarea bonităţii celor 28 de state membre ale organizaţiei5. Efectele
Europa, în alertă după recentele atentate teroriste, 16 ianuarie 2015, disponibil online la: http://www.rfi.ro/stirisocial-55007-europa-alerta-recentele-atentate-teroriste, accesat la 24.01.2015.
3
Zbigniew Brzezinski, Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 138.
4
Mirela Atanasiu, „Rolul Ucrainei în politica expansionistă a Federaţiei Ruse”, articol în revista Gândirea Militară
Românească nr. 4/2014 editată de Statul Major General al Armatei României, 2014, p. 152.
5
Bloomberg News, European Union Stripped of AAA Credit Rating at S&P, 20 decembrie 2013, disponibil online
2
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crizei încă se resimt.
În ceea ce priveşte securitatea europeană, există o serie de factori latenţi care
pot genera, la un moment dat, conflictualitate. Unul dintre aceştia este procesul de
continuă armonizare şi integrare regională în UE care generează fricţiuni politice între
statele-membre în încercarea fiecăruia în parte de a-şi proteja interesele naţionale,
uneori în detrimentul organizaţiei pe ansamblu. Exemple elocvente ale acestei situaţii
sunt poziţia afirmată inițial de Germania (în mare măsură dependentă de combustibilul
rusesc) în raport cu acţiunile F. Ruse în Ucraina, negocierea garanţiilor în sistemul
bancar al UE şi legislaţia naţională privind piaţa de capital în Regatul Unit.
Modificări dinamice, complexe şi asimetrice suferite de geopolitica globală,
datorate dezvoltării economice şi extinderii influenţei politice a unor ţări asiatice,
precum China, India şi Rusia, în detrimentul SUA, duc la multi-polarizarea lumii şi
reconsiderarea balanţei de putere. Apare astfel un fenomen de instabilitate politică
globală care afectează şi statele europene, generându-se în acelaşi timp schimbări
demografice, creşterea numărului populaţiei aparţinând clasei de mijloc şi apariţia
de noi constrângeri fiscale care vor pune presiune pe guvernele naţionale, crescând
cerinţele de reformare a sistemelor publice dar şi necesitatea de remodelare a relaţiilor
internaţionale.
Infrastructurile critice reprezintă un punct sensibil în lumea tot mai cibernetizată.
Datorită importanţei lor şi gradului mare de interconectivitate şi complexitate pe care
îl prezintă infrastructurile, protecţia acestora este tot mai greu de asigurat. Specialiştii
Forumului Economic Global (World Economic Forum) spun că este necesar un
„nou mod de gândire referitor la guvernarea globală a Internet-ului”6, spre a evita
un „Cybergeddon”7. Sistemele informaţionale utilizate în activităţi de finanţare a
economiilor, aprovizionare cu resurse vitale necesare pentru supravieţuirea indivizilor
şi societăţilor organizate, cele de asigurare a sănătăţii indivizilor sau de alimentare cu
energie, cele de înlesnire a comunicaţiilor şi transportului, dar şi cele de prezervare
a mediului înconjurător devin mai complexe şi interdependente şi trebuie securizate
într-o asemenea manieră încât acestea să constituie elemente de stabilitate şi securitate
globală, invulnerabile la riscurile şi ameninţările globale.
rintre ameninţările la adresa securităţii europene importate din alte regiuni care generează conflictualitate se numără
fenomenul imigrației ca risc important ce provine dintre spaţiul asiatic. Acesta se resimte deja în economiile vestice
în care populaţiile autohtone îşi exprimă nemulţumirea că rămân fără locuri de muncă ocupate de imigranţi. Mai
mult, aceştia sunt consideraţi că abuzează de sistemul social al ţării gazdă8. Cele mai căutate cinci state membre ale
UE de către imigranţi sunt Germania, Mare Britanie, Italia, Franța și Spania, aşa cum se observă şi din tabelul de mai
jos, realizat cu informaţii preluate de la Eurostat.
P

la: http://www.bloomberg.com/news/2013-12-20/european-union-loses-aaa-credit-rating-at-s-p-on-weaker-cohesion.html, accesat la 22.12.2014.
6
World Economic Forum, Global Risks 2014, Nineth Edition, Geneva, 2014, p. 38, disponibil online la: http://
www3.weforum.org/docs/ WEF_ GlobalRisks_Report _2014.pdf, accesat la 15.01.2015.
7
Ibidem.
8
Le C.N. „The Impacts of Immigration” in Asian-Nation: The Landscape of Asian America, 2015, disponibil
online la: http://www.asian-nation.org/impacts.shtml, accesat la 21.01.2015.
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2009
Uniunea Europeană

2010

2011

2012

1,731,100

1,811,300

1,750,600

1,693,900

Germania

346,216

404,055

489,422

592,175

Marea Britanie

566,514

590,950

566,044

498,040

Italia

442,940

458,856

385,793

350,772

Franţa

296,970

307,111

319,816

327,431

Spania

392,962
360,705
371,331
304,053
Tabelul nr. 1 – Imigraţia în statele membre UE
Sursa: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_
imm1ctz&lang=en

De aceea, imigraţia reprezintă o problemă inclusă pe agenda europeană de
securitate, datorită consecinţelor actuale şi potenţiale pe care le are sau le poate
avea asupra securităţii societale, cu atât mai mult cu cât, pe termen mediu şi lung,
migraţia, ca rezultantă între imigraţie şi emigraţie, are impact direct asupra dreptului
de a decide al populaţiei, compoziţiei etnice şi rasiale a acesteia, culturii publice,
securităţii sociale, locurilor de pe piaţa de muncă şi ordinii publice.
Fenomenul imigraţiei prezintă factori posibili generatori de conflictualitate,
inclusiv riscuri militare, „activităţi iredentiste ale imigranţilor care doresc să afecteze
procesul politic în ţările de origine, conflicte importate de grupurile de imigranţi care
conduc la violenţă în ţara gazdă, activităţi teroriste şi iniţiative politice ale ţării gazdă
de a stopa, prin intervenţie militară, fluxul de imigranţi în ţările furnizoare”9.
Un alt risc derivat din procesul de globalizare, ce afectează securitatea
continentului european, inducând instabilitate pe plan internaţional. este
criminalitatea organizată. În special activitatea organizaţiilor criminale din Balcani
stârneşte îngrijorarea comunităţii internaţionale.
În general, dezechilibrele şi incertitudinile de diferite naturi generează
crize şi conflicte armate. În particular, factorii generatori de crize în diversitatea şi
complexitatea lor pot fi:
- politici (decizii politice inadecvate, mişcări extremiste, radicale, războaie
clasice, conflicte militare, războaie civile, mişcări secesioniste sau segregaţioniste,
dezintegrarea unor state, existenţa unor naţiuni fără teritoriu de stat, crearea de grupări
ostile statului, prăbuşirea unor state, regimuri politice totalitare, pierderea încrederii
populaţiei în guverne, fragmentarea, instabilitatea internă şi externă, ambiţii ale unor
state, permeabilitatea frontierelor etc.);
- diplomatici (tensiuni inter-statale, retragerea ambasadelor, lipsa dialogului
9

Ion Nicu Sava, Teoria şi practica securităţii, Suport de curs, Universitatea Bucureşti, 2012, Bucureşti, p. 57.
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politic, încălcarea normelor de drept internaţional, intervenţii externe, nerecunoaş
terea unor state, dispute teritoriale de vecinătate, co-suveranitatea asupra unor
teritorii etc.);
- economici (condiţii precare de viaţă, sărăcia endemică, sancţiuni economice
şi embargouri impuse unor state care încalcă dreptul internaţional, mărirea decalajelor
între statele bogate şi cele sărace, folosirea iraţională a resurselor, lipsa sau limitarea
accesului la resurse vitale – apă, energie, alimente, monopoluri asupra unor resurse
vitale, răspândirea fenomenelor precum spălarea de bani şi corupţia etc.);
- sociali (politici diferenţiate şi discriminatorii pentru diferite categorii de
populaţie, intoleranţa, conflicte etnico-religioase, încălcări ale drepturilor omului
şi cetăţeanului, reţele de trafic cu arme, cu substanţe interzise sau cu persoane,
imigraţia ilegală, nemulţumiri în rândul populaţiei, crima organizată, subordonarea
unor partide organizate pe criterii etnice etc.);
- financiari (şomajul, lipsa veniturilor, deficite bugetare accentuate, piaţa
neagră generalizată, sărăcia etc.);
- militari (folosirea sau ameninţarea utilizării forţei armate, diversificarea
mijloacelor militare, propagarea de acţiuni asimetrice, alocarea unor sume mari
la bugetele militare, deţinerea armei nucleare, instalarea de scuturi antirachetă,
disparităţi de potenţial militar între state, creşterea gradului de recrudescenţă al
conflictelor în desfăşurare, scăparea de sub control a comerţului cu arme şi mijloace
CBRN etc.);
- informaţionali (vulnerabilităţi în SIC ale unor sisteme complexe,
dezinformarea, atacuri informatice asupra unor infrastructuri critice, reţele de
socializare care colectează date personale etc.);
- comunicaționali (lipsa comunicării statului cu populația, slaba securizare a
comunicaţiilor guvernamentale, cenzura, manipularea etc.);
- tehnologici (deţinerea de armament în cantităţi excesive, arme din ce în ce
mai sofisticate, structuri capabilă să producă arme de distrugere în masă, inginerie
genetică aplicată în scop ostil etc.);
- biologici (boli degenerative şi incurabile – SIDA, Ebola, tuberculoza etc.,
mutaţii genetice, organisme modificate genetic ca bază pentru generarea de alimente
pentru populaţie etc.);
- psihologici (incertitudinea, teroarea, nesiguranţa, psihoza, stresul, ura - de
gen, de rasă, de clasă - etc.);
- ecologici, care determină degradarea mediului înconjurător (naturali – ploi
abundente, cataclisme, furtuni şi uragane, ninsori excesive, îngheţuri deşertificări
etc., sau umani (terorism, ADM, poluare excesivă, distrugerea stratului de ozon etc.).
La nivelul anului 2014, principalele riscuri globale, identificate şi ierarhizate
în funcţie de nivelul de interes exprimat de comunitatea internaţională, probabilitatea
lor de a avea loc, impactul potenţial înregistrat şi nivelul lor de interconectare, sunt
reprezentate în tabelul de mai jos.
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Număr

Risc global

1

Crizele fiscale în economii cheie

2

Şomajul structural ridicat / sub-ocupare a locurilor de muncă

3

Criza apei potabile

4

Disparităţile severe în materie de venituri

5

Eşecul sau inadaptarea la necesitatea de atenuare a urmărilor
schimbărilor climatice

6

Incidenţa crescută a evenimentelor meteorologice extreme (de
exemplu, inundaţii, furtuni, incendii)

7

Eşecul unor guverne naționale în plan global

8

Crizele alimentare globale

9

Destructurarea unui mecanism financiar sau instituţie importantă

10

Instabilitatea politică şi socială profundă
Tabelul nr. 2 – Zece cele mai îngrijorătoare riscuri globale în 2014
Sursa: World Economic Forum, Global Risks 2014, Ninth Edition, Geneva, 2014,
p. 9, http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalRisks_Report _2014.pdf.
Riscurile globale identificate afectează și continentul european într-o măsură
mai mare sau mai mică. De exemplu, economiştii susţin că, de fapt, criza declanşată
în 2008 nu a trecut niciodată şi că doar a parcurs unele faze. Ultimele informaţii
financiare arată faptul că SUA, economie-cheie a globului, riscă în prezent o criză
fiscală şi chiar mai mult: în 25 de ani, datoriile vor depăşi PIB-ul naţional10, ceea
ce nu poate însemna decât propagarea crizei americane în plan global, implicit în
Europa. De asemenea, disparităţile înregistrate în materie de venituri şi condiţii de
viaţă între bogaţi şi săraci reprezintă o sursă de posibil conflict la nivel global, dar şi
în plan european regional.
Printre factorii generatori de conflictualitate în mod indirect se află destruc
turarea unui mecanism financiar sau instituţie importantă care poate afecta continentul
european. De exemplu, în prezent, criza zonei euro a devenit cel mai popular subiect
de dezbatere în rândul europenilor, mulţi dintre cetăţeni acuzând autorităţile europene
de tergiversări şi comunicare defectuoasă şi, din păcate, probleme precum şomajul
generalizat şi recesiunea economică dovedesc acest punct de vedere. În contextul
actual al crizei francului elveţian în urma căreia au de suferit o serie de state membre
UE (numai în România, 75.000 de familii trebuie să plătească în prezent un sold
Robert Schroeder, U.S. risks fiscal crisis from rising debt: CBO, 15 iulie 2014, disponibil online la: http://www.
marketwatch.com/story/us-risks-fiscal-crisis-from-rising-debt-cbo-2014-07-15-101031446, accesat la 30.09.2014.
10
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total al creditelor de 9,8 miliarde lei11, care reprezintă, în cele mai multe cazuri,
rate ale dobânzii duble de plătit pentru creditori) şi al alegerilor guvernamentale din
Grecia (în urma cărora au ajuns la putere euroscepticii partidului Syriza, care vor să
renegocieze un contract de împrumut acordat de triada UE, BCE şi FMI, în 2009,
în valoare de 240 mld. Euro, ceea ce poate duce la situaţia în care statele din zona
euro care au garantat pentru Grecia să fi nevoite să acopere din bugetele de stat
datoria pe care Grecia nu o va mai returna sau la renunţarea de către Grecia la euro
şi reîntoarcerea la drahmă)12. Scenariul viitor nu este foarte luminos pentru că, aşa
cum scria în 2012 un expert al Institutului Peterson pentru Economie Internaţională
„.. o ieşire a Greciei din zona euro nu ar fi doar o devalorizare pentru Grecia, dar ar
declanşa un efect de domino asupra băncilor internaţionale perturbând mecanismul
de plăţi în zona euro chiar până la dezintegrarea acestuia”13, ceea ce ar aduce haosul
economic în Europa şi nu numai.
Concluzii
Securitatea actuală are un profund caracter de complexitate, dinamism şi
multidimensionalitate, iar interdependenţele lumii actuale sunt tot mai evidente fapt
ce face că orice sistem, oricât de simplu ar părea este, de fapt, complex. De aceea
apare necesitatea iniţierii unor cercetări cu abordări multidisciplinare noi, adaptabile
şi flexibile care să se plieze pe aria de ameninţări şi riscuri asimetrice ale perioadei
contemporane.
Dinamica accelerată a riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor survenite în
mediul de securitate contemporan este atât cauză, cât şi rezultat, al transformărilor
globale viitoare. În acest context, se observă unele elemente de dinamică precum:
acutizarea, diversificarea şi transnaţionalizarea vulnerabilităţilor, ameninţărilor,
riscurilor şi provocărilor de securitate; sporirea conflictualităţii şi emergenţa unor
crize şi conflicte de tip nou, unice ca scop şi nivel de complexitate, incertitudine şi
ambiguitate; dinamizarea şi complexificarea riscurilor şi ameninţărilor existente;
creşterea gradului de integrare al statelor în sisteme complexe economice, politicomilitare, sociale etc. pentru combaterea riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor asimetrice
de tip nou (economice, sociale, politice, etnice, religioase etc.) cu probabilitate crescută
de provocare a unor crize şi conflicte contemporane de complexitate ridicată.
Factorii generatori de conflictualitate în spaţiul european se pot împărţi după
Dap Popa, Scurtă recapitulare a dosarului “francul elvetian”. Cum au reacţionat până acum băncile comerciale,
BNR, clasa politică, avocaţii clienţilor, dar şi românii împrumutaţi în CHF. Vezi în text cum au procedat şi ţările din
jur, 26.01.2015, disponibil online la: http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-19209638-scurta-recapitularedosarului-francul-elvetian-cum-reactionat-pana-acum-bancile-comerciale-bnr-clasa-politica-avocatii-clientilor-darromanii-imprumutati-chf-vezi-text-cum-procedat-tarile-din-jur.htm, accesat la data de 26.01.2015.
12
UPDATE Grecia a ales “stânga”. Ce urmează pentru Europa, 26 ianuarie 2015, http://www.economica.net/
grecia-dupa-alegeri-ce-urmeaza-pentru-europa-si-ce-vrea-germania-de-la-noul-guvern_95114.html, accesat la
26.01.2015.
13
Anders Åslund, Why a Breakup of the Euro Area Must Be Avoided: Lessons from Previous Breakups, în Policy
Brief, Nr. PB12-20, Peterson Institute for International Economics, Washington DC, august 2012, p. 2.
11
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cel puţin două categorii de dinamică: modalitatea de mişcare în spaţiu (centripeţi şi
centrifugi) şi evoluţia pe coordonata temporală (activi şi latenţi).
Ameninţările centrifuge provin cu prioritate dinspre spaţiul asiatic către mediul
global de securitate, unde primează instabilitatea şi conflictualitatea pe care le importă
şi în regiuni tradiţionale de stabilitate şi securitate precum continentul european. Un
factor centrifug esenţial din perspectiva capacităţii sale de generare de insecuritate spre
Occident este fenomenul terorist care emană din manifestările extremiste, islamiste
şi radicaliste ale unor grupări, precum Al-Qaida, sau ISIL care au iniţiat în ultima
perioadă acte de o recrudescenţă deosebită nu numai asupra occidentalilor, dar şi
asupra populaţiilor autohtone de religii sau etnii diferite.
Factorii centripeţi sunt reprezentaţi de mişcările naţionaliste, secesioniste şu
extremiste ale populaţiilor europene, diferenţele de dezvoltare între bogaţi şi săraci,
economiile în criză, organizaţii criminale transnaţionalizate şi sistemele politice
corupte şi dezorganizate.
F. Rusă a reprezentat în perioada Războiului Rece un factor de insecuritate
pentru Europa care s-a activat în ultima perioadă prin orientarea acţiunilor sale agresive
şi ilegitime către foștii sateliți ai URSS, fapt demonstrat prin intervenţiile militare din
Georgia şi Ucraina. De aceea, actorul geopolitic rus cu tendinţe imperialiste reprezintă
un punct fierbinte pe agenda actuală de securitate occidentală, prin efectul pe care îl
difuzează generând instabilitate, incertitudine şi insecuritate la nivel european şi global.
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TRIGGERS GENERATING COMPLEX
CRISES IN THE EUROPEAN
CONTINENT
IN THE CONTEMPORARY TIMES
Mirela ATANASIU1*
Abstract
In the recent period of time, the European security environment
transformed in terms of dynamics, complexity and interconnection on its
traditional dimensions: social, political, economic, military and environmental
and this reflected in the widening and complexity growth of the range of risks
and threats on the continent affecting altogether individuals, organizations and
societies and many times overlapping the borders of sovereign states and thus
appeared new dimensions needed to be secured: diplomatic, informational,
communicational or psychological.
Owed to the global trends we considered the reanalyzing from
a multidisciplinary perspective of some recognized factors to generate
belligerency to be an interesting and necessary topic to approach for the
scientific community. Thus, by the identification of some elements of diversity
and complexity of these factors we aim to achieve a recent typology of those to
constitute an initial point for the security risk analysis against the European
space.
Keywords: belligerency, Eurozone, threat, security, Russian Federation,
terrorism.

I

n the international environment is felt more than ever an accelerated
dynamics of transforming evolutions particularly as result of the apparition
of multitude of non-state actors with different influences and interests in the
contemporary period on the international scene and exercising their power by fueling
conflicts and tensions all over the world, inclusive on the old continent.
Some of the crises recently provoking belligerency on the European continent
there are the recrudescence of terrorist phenomenon, expansionist policy of the
*
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Russian Federation and the infringement of Ukraine sovereignty as well as the
precarious economic-financial situation since 2008 until today.
The recent effervescence of the terrorist actions because of the religious
extremism in Syria and Iraq already provoked direct and indirect consequences in
the global plan. Thus, in the area there exist two Jihads movements (Al Qaida and the
Islamic State), sprang from the same ideology of Islamic religious extremism which
although have chosen different means to manifest, have as final goal the creation of
an Islamic Caliphate. Far from being limited to Iraq and Syria, the global aspirations
of the Islamic Caliphate risk to grow to a serious threat for all the region’s regimes
but also for the Occidental community. The direct effects were the attacks since the
beginning of 2015 year taken place in France, over the employees of Charlie Hebdo
magazine and the building of a printing house, ending with 17 deaths, claimed by Al
Qaida and the turning down of some terrorist attempts in Belgium over the police
forces; these events prompted the triggering of a big antiterrorist operation and the
growth of terrorist alert level in the majority of the regarded states, nevertheless
when the informal media sources say that “there exist 20 latent cells ready to attack
in the main European countries”2.
In the same context of emergent belligerency since 2014 to present, Ukraine
crisis under the impulse of Russian troops’ intervention had a dramatic evolution
being generated and developed from the initial discontent expressed by the Ukrainian
public opinion against the political decisions and the sharing of different ethnicities
populations as regards their different political orientations. A share of the population
grants on an occidental future (by the integration in the European structures) and the
other on a Russian future (by return to the status as geopolitical pivot to support the
Russian Federation). Thus, at present, on the Ukrainian territory, in the southern and
eastern regions with pro-Russian population undergoes a hybrid war lead by traditional
but also asymmetrical means and this transforms it in an increasingly complex war.
The specialists say in great part it has reached to this crisis following the
interventionist and expansive policy promoted by the Russian Federation generating
major effects diffused in the regional and global security environment affecting
different fields of social life (economic, military, political, diplomatic, societal, etc.).
Annalist Zbigniew Brzezinski affirms in one of his important works that: “… Russia
cannot be in Europe without Ukraine, while Ukraine can be in Europe without Russia”3.
We tend to agree Brzezinski while is obvious by its policies in all the social life fields,
Russia’s president tries to rebuild the Russian influence in the geopolitical space of the
former USSR, to resettle Russia to the statute as great world power and to promote this
reaffirmed Russian identity on the international agenda4. Therefore, Putin uses all his
Europa, în alertă după recentele atentate teroriste, 16 ianuarie 2015, disponibil online la: http://
www.rfi.ro/stiri-social-55007-europa-alerta-recentele-atentate-teroriste, accesat la 24.01.2015.
3
Zbigniew Brzezinski, Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice,
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 138.

2

4

Mirela Atanasiu, „Rolul Ucrainei în politica expansionistă a Federaţiei Ruse”, articol în revista Gândirea Militară
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political, economic, imago-logical, and military instruments he has in order to reach
his so-called “imperialist” goal, as was called by many specialists.
The economic-financial crisis burst in 2008 affected all the world’s states
generating economic recession, instability and belligerency. In January 2012, Standard
and Poor’s (S&P) Agency retrograded many Eurozone states and therefore the
France, Austria, Spain, Italy, Malta, Slovakia, Slovenia, Cyprus and Portugal ratings
were mainly suffering. This decision’s consequences disfavored those countries and
implicitly the Eurozone and the whole European Union. Under these circumstances,
at the end of 2013, the European Union lost the S&P top credit rating determining the
reliability decay of the 28 member countries of the organization5. The crisis effects are
still here.
As concerns the European security, there exist a series of latent factors able to
generate belligerence in a given moment. One of these is the process of continuous
harmonization and EU regional integration generating political frictions among
the member states in each party trial to protect national interests, sometimes in the
detriment of organization as a whole. Eloquent examples of these situations are the
affirmed position of Germany (dependent by the Russian fuel) related to the Russian
Federation actions or the negotiations of guarantees in the EU banking system and the
national law on the capital market in the United Kingdom of the Great Britain.
The dynamic, complex and asymmetrical modifications suffered by the global
geopolitics owed to the economic development and political influence enlargement
of some Asian states as China, India and Russia, in the detriment of USA that lead to
the multi-polarization of the world and reconsideration of the balance of power. Thus,
there appear a global political instability phenomenon affecting also the European
states and concomitantly generating demographical changes, the growth of middle
class population number and the apparition of new fiscal constraints able to pressure
on the national governments and this increasing the requirements of reformation of the
public systems and the need to reshape the international relations.
The critical infrastructures represent a sensitive point in the more cyber world.
Owed to their importance and high ratio of interconnectivity and complexity the
infrastructures have, their protection is gradually hardly to provide. The specialists of
the World Economic Forum state there is necessary a “new manner of thinking on the
global governance of Internet”6 in order to avoid a „Cybergeddon”7. The informational
systems used in financing activities of the economies, delivering of vital resources
necessary for the survival of individuals and organized societies, the ones to provide
the individuals’ health or the infrastructures used for energy fueling, for easing the
Românească nr. 4/2014 editată de Statul Major General al Armatei României, 2014, p. 152.
5
Bloomberg News, European Union Stripped of AAA Credit Rating at S&P, 20 decembrie 2013, disponibil online
la: http://www.bloomberg.com/news/2013-12-20/european-union-loses-aaa-credit-rating-at-s-p-on-weaker-cohesion.html, accesat la 22.12.2014.
6
World Economic Forum, Global Risks 2014, Ninth Edition, Geneva, 2014, p. 38, disponibil online la: http://
www3.weforum.org/docs/ WEF_ GlobalRisks_Report _2014.pdf, accesat la 15.01.2015.
7
Ibidem.
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communications and transportation, but also the means to preserve the surrounding
environment became more complex and interdependent and must be secured in such
a manner that they to constitute elements of global stability and security, invulnerable
to global risks and threats.
Among the threats against European security imported from other regions and
generating belligerency there is the immigration phenomenon as important risk from
the Asian space. It is already felt in the Western economies wherein the autochthon
populations express their discontent because they remain without workplaces occupied
by the immigrants. Moreover, they are considered to abuse the social system of the
host country8. The most wanted five member countries of the EU by the immigrants
are Germany, United Kingdom, Italy, France and Spain as is seen in the below table
achieved with information taken from Eurostat.
2009
European Union

2010

2011

2012

1,731,100

1,811,300

1,750,600

1,693,900

Germany

346,216

404,055

489,422

592,175

United Kingdom

566,514

590,950

566,044

498,040

Italy

442,940

458,856

385,793

350,772

France

296,970

307,111

319,816

327,431

Spain

392,962
360,705
371,331
304,053
Table 1 – Immigration in the EU member states
Source: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_
imm1ctz&lang=en

Therefore, immigration is problem included on the European security agenda
owed to its actual and potential consequences it has or might have over the societal
security moreover when on long term, migration, as result between immigration
and emigration has direct impact on the right of decision of the population, ethnical
composition and racial of it, public culture, social security, places on the labor market
and public order.
The immigration phenomenon presents possible factors to generate
belligerency inclusive military risks “irredentist activities of immigrants willing to
change the political process in the origin countries, imported conflicts by the groups
of immigrants leading to violence in the host nation, terrorist activities and political
initiatives of the host nation to stop, by military means, the flow of immigrants to
providing countries”9.
Le C.N. „The Impacts of Immigration” in Asian-Nation: The Landscape of Asian America, 2015, disponibil
online la: http://www.asian-nation.org/impacts.shtml, accesat la 21.01.2015.
9
Ion Nicu Sava, Teoria şi practica securităţii, Suport de curs, Universitatea Bucureşti, 2012, Bucureşti, p. 57.
8
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Another risk derived from the globalization process affecting the European
continent’s security inducing instability on the international plan is the organized
crime. Particularly, the activity of criminal organizations in Balkans raises worries in
the international community.
Generally, the unbalances and uncertainty of different natures generate crises
and armed conflicts. Particularly, the factors generating crises in their diversity and
complexity can be:
- policies (inadequate political decisions, extremist and radical movements,
classical wars, military conflicts, civil wars, secessionist or segregationist movements,
some states’ disintegration, existence of some nations without state territory, creation
of groups hostile to the state, collapse of some states, totalitarian political regimes,
lost of population trust into governments, fragmentation, internal and external
instability, some states’ ambitions, frontiers’ permeability, etc.);
- diplomatic (inter-state tensions, withdrawal of embassies, lack of political
dialogue, infringement of international law rules, foreign interventions, unrecognizing
of some states, territorial disputes in the neighborhood, co-sovereignty over some
territories, etc.);
- economic (poor conditions of living, endemic health, economic sanctions
and embargo set for some states infringing the international law, increase of gaps
among the rich and poor countries, irrational use of resources, lack or limitation of
the access to vital resources – water, energy, food supply, monopoles over some vital
resources, spread of phenomena as money laundering and corruption, etc.);
- social (differentiated and discriminatory policies for different categories of
populations, intolerance, ethnical-religious conflicts, infringements of human and
citizen’s rights, networks of traffic with weapons, forbidden substances or persons,
organized crime, subordination of some parties organized on ethnical criteria, etc.);
- financial (unemployment, lack of revenues, accentuated budgetary deficits,
generalized black market, poverty, etc.);
- military (the use or the threat with the use of armed force, diversification
of some military means, propagating asymmetric actions, allotment of some big
amounts of money to the military budgets, having or producing the nuclear weapon,
installment of anti-missile shields, disparities in terms of military potential between
the states, growth of recrudescence ratio of undergoing conflicts, getting out of
control of commerce with weapons and CBRN means, etc.);
- informational (vulnerabilities in the Information and Communications
System of some complex systems, disinformation, informatics attacks over some
critical infrastructures, socialization networks collecting personal data, etc);
- communicational (lack of state communication with the public opinion, poor
securing of governmental communications, censure, manipulation, etc.);
- technological (holding armament in excessive quantities, increasingly
sophisticated weapons, nuclear plant, genetic engineering applied in hostile goal, etc.);
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- biological (degenerative and incurable diseases – AIDS, Ebola, tuberculosis,
etc., natural genetic mutations and genetic modified organisms (GMOs) as basis to
generate food for population, etc.);
- psychological (uncertainty, terror, unsafely, psychosis, stress, hate – of genre,
race, class, etc. -);
- ecological, which determines the decay of the surrounding environment
(natural – abundant rains, cataclysms, storms and hurricanes, excessive snowfalls,
frosts, desertification, etc., or human (terrorism, WMD, excessive pollution,
destruction of ozone layer, etc.).
In 2014, the main global risks identified and leveled by the ratio of interests
expressed by the international community, their probability to take place, the potential
impact registered and their interconnection level there are represented in the table
below.

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Global risk
Fiscal crises in key-economies
High structural unemployment / under-occupation of workplaces
Crisis of potable water
Severe disparities in maters of revenues
Failure or lack of adaptation to the necessity to attenuate the traces of climate
changes
Growing incidence of extreme meteorological events (for example, floods,
storms, fires)
The failure of some national governs on the global level
Global food crises
De-structuring a financial mechanism or important institution
Deep political and social instability

Table 2 – Ten of the most worrying global risks in 2014
Source: World Economic Forum, Global Risks 2014, Nineth Edition, Geneva,
2014, p. 9, http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalRisks_Report _2014.pdf.
Among the identified global risks it can be observed some affect the European
continent. For example, the economists sustain that actually the crisis triggered in
2008 never passed and only step some phases, and the late financial information
show that USA, key-economy of the globe, nowadays risk a fiscal crisis and even
more in 25 years, their debts will overlap national GDP10, therefore can mean the
propagation of American crisis on global level, implicitly in Europe. Also, disparities
Robert Schroeder, U.S. risks fiscal crisis from rising debt: CBO, 15 iulie 2014, disponibil online la: http://
www.marketwatch.com/story/us-risks-fiscal-crisis-from-rising-debt-cbo-2014-07-15-101031446, accesat la 30.09.2014.
10
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registered in maters of revenues and living conditions among rich and poor people
also represents a source of possible conflict on the global level, but also in European
regional plan, but also possible failure of national governments on global plan which
will bring chaos in all the social systems of the world.
Among the indirect factors generator of belligerency there is the dismantling
of a financial mechanism or important institution able to damage the European
conflict. For example, nowadays, the eurozone crisis became the most popular topic
of Europeans’ debate, many of the citizens accusing the European authorities of
tergiversations and poor communication and, unfortunately, issues as generalized
unemployment and economic recession support this perspective. In the recent context
of Swiss franc crisis followed by the suffering of a series of EU member states (only
in Romania, 75,000 families must now pay a total sold of credits of 9.8 billions lei11,
representing, in many cases, interest rates double to be paid to the creditors) and
parliamentary elections in Greece (followed by the installment to power of Euro
skeptics of Syriza party which will renegotiate a borrow contract granted by EU,
ECB and IMF triad, in 2009, valuing 240 billions Euro, and this can bring to the
situation when the Eurozone states guaranteeing for Greece will have to return from
their states’ budgets the debt Greece would not refund or Greece will renounce to
euro currency and will return to drachma)12. The future scenario is not very shiny
because as an expert of Peterson Institute for International Economics wrote in 2012
„… Greece going out would not be only devaluation for Greece, but will trigger a
domino effect over the international banks disturbing the payment mechanism in the
Eurozone and will lead until its disintegration”13 which will lead to economic chaos
in Europe and not only.
CONCLUSIONS
The recent security has profound feature of complexity, dynamism and
multi-dimensionality, and the recent world interdependencies are more obvious and
this does as any system, no matter how simple can appear it is, actually, complex.
Therefore there appears the need to initiate new researches with new, adaptable and
flexible multidisciplinary approaches, to comply on the area of asymmetrical risks
and threats of the contemporary period.
The accelerated dynamics of risks, dangers and threats happened in the
Dan Popa, Scurtă recapitulare a dosarului “francul elvetian”. Cum au reacţionat până acum băncile comerciale,
BNR, clasa politică, avocaţii clienţilor, dar şi românii împrumutaţi în CHF. Vezi în text cum au procedat şi ţările din
jur, 26.01.2015, disponibil online la: http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-19209638-scurta-recapitularedosarului-francul-elvetian-cum-reactionat-pana-acum-bancile-comerciale-bnr-clasa-politica-avocatii-clientilor-darromanii-imprumutati-chf-vezi-text-cum-procedat-tarile-din-jur.htm, accesat la data de 26.01.2015.
12
UPDATE Grecia a ales “stânga”. Ce urmează pentru Europa, 26 ianuarie 2015, http://www.economica.net/
grecia-dupa-alegeri-ce-urmeaza-pentru-europa-si-ce-vrea-germania-de-la-noul-guvern_95114.html, accesat la
26.01.2015.
13
Anders Åslund, Why a Breakup of the Euro Area Must Be Avoided: Lessons from Previous Breakups, în Policy
Brief, Nr. PB12-20, Peterson Institute for International Economics, Washington DC, august 2012, p. 2.
11
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contemporary security environment is reason, but also result, of future global
transformations. Under this actual context, there can be seen some dynamic
elements as: the ingravescence, diversification and trans-nationalization of security
vulnerabilities, threats, risks and challenges; growth of belligerency and emergence
of some new-type crises and conflict unique as goal and level of complexity,
uncertainty and ambiguity; activation and growth of complexity of existent risks and
threats; growth of ratio of integration of the states in economic, political-military,
social etc. complex systems to combat new-type asymmetrical risks, dangers and
threats (economic, social, political, ethnical, religious, etc.) with increase risk to
provoke some contemporary crises and conflicts with high complexity.
Factors generator of belligerency in the European area can be shared in regard
to at least two categories of dynamics: how they move in space (centripetal or
centrifugal) and their evolution on the temporal coordinate (active or latent).
The centrifugal threats priori come from the Asian and African space toward
the global security environment where it primes the instability and belligerency also
imported in traditional regions of stability and security as the European continent. A
centrifugal factor from the perspective of its capacity to generate insecurity toward
occident is the terrorist phenomenon emanating from the extremist, Islamist and
radical manifestations of some groups, as Al-Qaida, or ISIL, initiating in the late
periods of time, acts of serious recrudescence not only on the westerners but also
over the autochthon populations of different religions and ethnicities.
Centripetal factors are represented by nationalist, secessionist and extremist
movements of the European population, differences of development between rich
and poor, economies in crisis, trans-nationalized criminal organizations and corrupt
and disorganized political systems.
The Russian Federation represented in the Cold War period a factor of security
for Europe and lately activated by its orientation to aggressive and illegitimate actions
in order to secure its Euro-Asian limit securing to the geographical limit with European
states and its former satellites by military interventions in Georgia and Ukraine.
Therefore, the Russian geopolitical actor with imperialist trends is a hot spot on the
recent agenda of occidental security by the effect it diffuses generating instability,
uncertainty and insecurity to the European and global level.
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MANAGEMENTUL LOGISTIC
AL ECHIPAMENTELOR MILITARE
LOGISTICAL MANAGEMENT
OF MILITARY EQUIPMENT
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Abstract
Combinaţia dintre introducerea de noi tehnologii ca răspuns la
permanenta schimbare a cerinţelor de performanţă, creşterea presiunilor
sociale şi politice legate de problemele de mediu, cerinţele de reducere a
timpului necesar pentru a forma şi a scoate pe piaţă un nou sistem pentru
client şi necesitatea de a mări ciclul de viaţă a sistemului care este deja în
probe reprezintă o mare provocare. Se observă că multe dintre sistemele
folosite în prezent nu răspund într-un mod adecvat cerinţelor utilizatorului
şi nici necesităţilor sale de cost-eficacitate ale funcţiilor şi ale sprijinului/
suportului logistic. Acest lucru se întâmplă atunci când resursele disponibile
se diminuează, iar competiţia internaţională devine mai puternică în întreaga
lume. Iată de ce un rol important îl are managementul logistic pe ciclul de
viaţă al sistemului, produsului/tehnicii.
Cuvinte cheie: cost pe ciclu de viaţă, management logistic, organizaţii
internaţionale, NATO, cooperare.
Abstract
The combination between the introduction of new technologies and
the environment politics as a response of new performance requirements, the
social pressures, the requirements of reducing the necessary time to develop
and bring out to the market a new system for the clients and the need to
increase the life cycle of the system represents a big challenge. It is observed
that many of the currently used systems don’t respond adequately nor to
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user’s requirements or the needs of cost -effectiveness and support functions
/ logistical support. This happens when the available resource diminishes
and the international competition becomes stronger. That is the reason why
the logistics management of life cycle system, or product/technology, has an
important role.
Key words: cost per life cycle, logistic management, international
organizations, NATO, cooperation.

Î

n cazul multor sisteme, costurile proiectării, dezvoltării, construcţiei,
producţiei, achiziţionării şi instalării echipamentelor etc. sunt relativ bine
cunoscute înainte de a se lucra cu ele şi de a se lua decizii bazate pe ele. Totuşi,
costurile utilizării, mentenanţei şi susţinerii sistemului, pe întreaga durată a ciclului
lui de viaţă, sunt parţial anticipate. Acest lucru s-a observat în ultimele două decenii
când sistemele au fost modificate pentru a se introduce cea mai recentă şi mai modernă
tehnologie, fără a se fi luat în considerare mai întâi impactul ulterior al costului. În
principiu, avem relativ succes asupra costului, când este vorba de un orizont de timp
scurt, dar nu şi pe o durată lungă.
Se poate costata că o mare parte din costul total al ciclului de viaţă pentru
un sistem dat este atribuit activităţilor de operaţii şi mentenanţă. Când vorbim de
relaţia cauză-efect, deseori găsim că o parte semnificativă din acest cost urcă datorită
consecinţelor deciziilor luate în fazele incipiente de planificare avansată şi de proiect
conceptual.
Deciziile aparţinând selecţiei de tehnologie, selecţiei de materiale, planului
procesului de fabricaţie, schemelor de ambalare a echipamentului, îndeplinirii
funcţiilor, fără încorporarea automatizării, planului echipamentului de mentenanţă
şi suport etc. au un mare impact asupra costurilor „în aval” şi, prin urmare, asupra
costului pe ciclul de viaţă. În plus, mentenanţa şi sprijinul/suportul infrastructurii
selectate pentru un sistem, în toată perioada sa de utilizare, poate avea un impact
semnificativ asupra întregului cost-eficacitate al acelui sistem. Noi ne exprimăm
convingerea că includerea consideraţiilor ciclului de viaţă în procesul de luare
a deciziilor de la începutul cercetării şi proiectării sistemului este esenţială. Deşi
îmbunătăţirile pot fi folosite, cu scopul reducerii costurilor la fiecare fază, se poate
vedea că cel mai mare impact asupra costului pe ciclul de viaţă (şi prin urmare, asupra
costurilor mentenanţei şi sprijinului/suportului) poate fi realizat în fazele timpurii
ale proiectării şi dezvoltării sistemului. Cu alte cuvinte, logistica şi planul pentru
suportabilitate trebuie să fie rezolvate (soluţionate) chiar de la începutul procesului
de proiectare şi dezvoltare a sistemului pentru ca rezultatele să se încadreze în cerinţa
de cost-eficacitate.
De-a lungul anilor, logistica a fost considerată „post factum” şi activităţile
asociate cu ea nu au fost foarte bine cunoscute, logistica fiind implementată în avalul
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ciclului de viaţă al sistemului, şi nu s-a situat în atenţia managementului. Experienţa
a indicat că aceste practici au fost dăunătoare în multe cazuri, iar rezultatele s-au
dovedit a fi costisitoare. Prin urmare, este imperativ ca, pe viitor, eforturile pentru
proiectarea, dezvoltarea unui sistem (şi/sau retehnologizarea) să se concentreze pe:
- perfecţionarea metodei proprii prin definnea cerinţelor sistemului în raport
cu adevăratele nevoi ale clientului, încă din faza timpurie a planului conceptual, şi cu
referire la performanţa, eficacitate, şi la toate caracteristicile esenţiale ale sistemului
pe o bază integrată (care includ nevoile specifice pentru logistică);
- referirea la sistemul total, la componentele misiunii sale principale şi
la elementele sale de sprijin pentru ciclul de viaţă de perspectivă; organizarea şi
integrarea activităţilor proprii logisticii în direcţia principală a efortului proiectării
sistemului, simultan şi într-o manieră oportună;
- stabilirea unei concepţii/teorii interdisciplinare cu adaptările necesare,
cu evaluările şi măsurile de feedback, pentru a asigura ca această logistică (şi
planul pentru suportabilitate) este corespunzătoare în toate procesele de achiziţie a
sistemului.
În esenţă, logistica trebuie considerată o parte integrantă a procesului tehnic
de proiectere, prin identificarea şi definirea nevoilor proprii, încă de la început.
Acest scop ar trebui să conducă la o implementare efectivă a tuturor activităţilor
logistice, definind nevoile (cerinţele) pentru suportabilitate ca părţi ale proceselor
tehnice (inginereşti) ale sistemului de la început şi proiectarea elementelor misiunii
principale a sistemului şi a sprijinului/suportului (infrastructurii) ca răspuns la aceste
cerinţe.
Managementul logistic presupune planificarea, organizarea, coordonarea şi
controlul activităţilor de îndeplinire a cerinţelor, prezentate anterior, care se referă la
întregul ciclu de viaţă al echipamentului şi care trebuie implementate din perspectiva
logisticii echipamentului respectiv. Managementul logistic are în vedere următoarele
aspecte:
m logistica este orientată spre întregul ciclu de viaţă al echipamentului, iar în
fiecare fază a ciclului de viaţă există funcţii logistice prin intermediul cărora se poate
înţelege spectrul larg de activităţi ale sistemului;
m în cadrul activităţilor logistice ale sistemului se aplică o mare varietate
de discipline şi există funcţii de planificare, proiectare, analize şi activităţi de
aprovizionare/reaprovizionare şi achiziţionare, cerinţe de producţie, distribuţie,
mentenanţă şi exploatare etc.; aşadar, logistica sistemului nu este omogenă, iar
managementul ei necesită calităţi evidente de lider şi o excelentă comunicare internă;
m managementul logistic are natură interdisciplinară şi presupune un lanţ
de comunicare rapidă cu toate organizaţiile implicate; interfeţele dintre utilizator,
producător şi furnizor sunt multiple şi asigură îndeplinirea sarcinilor logistice printr-o
bună planificare şi un control managerial eficace;
m logistica are dimensiuni internaţionale (globale) şi, de aceea, sunt necesare
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cunoştinţe/informaţii despre beneficiarul (sau beneficiarii) sistemului, reguli de
transport, cunoaşterea particularităţilor culturale ale diferitelor organizaţii etc.
Întotdeauna se vor impune cerinţe de planificare, proiectare, producţie,
mentenanţă, exploatare etc., iar activităţile logistice se vor desfăşura pe tot ciclu
de viaţă al echipamentului (sistemului), având la bază cerinţele corespunzătoare
specificaţiei echipamentului şi cerinţele programului inserate întrun sistem logistic
integrat (SIL). Specificaţiile generale vor fi dezvoltate pe diferite clase pe întregul
ciclu de viaţă al echipamentului, în timp ce specificaţia de sistem defineşte cerinţele
tehnice şi de utilizare a unui echipament şi se bazează pe parametrii realizaţi pe
parcursul fazei de studiere a conceptului specific tip, întocmit de producător, care
va fi actualizat pe durata procesului de testare, producţie, exploatare. Specificaţia
de dezvoltare stabileşte cerinţele de proiectare a unui produs şi trebuie actualizată
pe parcursul producţiei. Specificaţia de produs este specifică fiecărui element din
compunerea unui sistem. Specificaţia de prelucrare este elaborată pe tehnologiile de
fabricate (ele se stabilesc atât pentru procesul de producţie cât şi pentru dezvoltarea
tehnologică). Specificaţia de material este elaborată pentru materii prime şi
semifabricate destinate fabricării unui produs. Planificarea logistică începe în faza
proiectării conceptuale a echipamentului cu identificarea obiectivelor de program
şi a sarcinilor specifice fiecărei faze. În acest sens două documente sunt esenţiale
în managementul logistic: planul sprijinului logistic integrat şi planul mentenanţei
echipamentului.
În concepţia Alianţei Nord-Atlantice, logistica este ştiinţa planificării şi
realizării mişcării (deplasării) şi întreţinerii forţelor (echipamentelor) militare fiind
definită ca un ansamblu de:
m operaţiuni executate în scopul menţinerii echipamentelor, tehnicii,
armamentului, muniţiilor etc. într-o stare specificată sau în scopul întreţinerii şi
reparării acestora, respectiv: inspecţia, testarea, operaţiuni de service, clasificarea
operaţională, repararea, reconstrucţia şi recuperarea;
m acţiuni de aprovizionare/reaprovizionare şi reparare care permit forţelor
armate să fie capabile să-şi îndeplinească misiunea ordonată;
m activităţi şi operaţiuni continue pentru a îngriji instalaţiile (uzine, sisteme,
utilitare, clădiri, utilaje, proprietăţi imobiliare etc.), astfel încât să le asigure acea
stare tehnică bună care să le permită să fie utilizate neîntrerupt cu eficiența proiectată.
Logistica în armatele Alianţei are două părţi: logistica de producţie şi
logistica de consum. Dacă logistica de consum are ca scop asigurarea sprijinului
forţelor luptătoare, logistica de producţie (achiziţie) are rol industrial (de fabricaţie).
În doctrina românească pentru sprijinul logistic al operaţiilor întrunite, logistica
de producţie este definită în conformitate cu prevederile Manualului NATO şi ale
Manualului NATO de logistică. Logistica de producţie/logistica achiziţiilor cuprinde:
tipizarea, standardizarea, interoperativitatea, contractarea, asigurarea calităţii,
procurarea pieselor de schimb, analiza fiabilităţii, studiul utilizării echipamentelor
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şi tehnicii (armamentului) în acţiunile militare, elaborarea standardelor de siguranţă,
stabilitatea caracteristicilor tehnico-tactice (performanţelor), procedee de producţie
(fabricaţie), experimentări, testări şi omologări, codificarea echipamentelor,
asigurarea documentaţiei tehnice, controlul configuraţiei (caracteristicile fizicochimice şi tehnico-funcţionale ale echipamentelor, tehnicii, armamentului etc., în
conformitate cu proiectul de fabricaţie şi modificările (modernizările).3
Conform prevederilor doctrinei româneşti, logistica de producţie reprezintă
acea parte a logisticii care conţine cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea
(uzinarea) şi omologarea tehnicii, echipamentelor şi materialelor din înzestrarea
forţelor armate.4 Ea cuprinde standardizarea, interoperabilitatea (posibilitatea
utilizării de mai mulţi beneficiari diferiţi), contractarea, asigurarea calităţii, procurarea
pieselor de schimb şi materialelor, proiectarea şi analiza fiabilităţii şi mentenabilităţii,
respectarea standardelor de siguranţă (securitate) pentru echipamente (tehnică,
instalaţii, sisteme), procesul de producţie, experimentarea şi testarea, codificarea,
documentaţia tehnică, controlul şi modificarea configuraţiei5.
Printre structurile Alianţei Nord-Atlantice, un rol important îl ocupă Statul
Major Internaţional al militarilor (IMS) cu cele cinci diviziuni ale sale dintre care, pe
linie de logistică, are atribuţiuni Diviziunea pentru Logistică, Armamente şi Resurse
(LA&R).6 Aceasta are responsabilităţi nu numai în domeniul logisticii de producţie,
ci şi în domeniul logisticii de consum.
Devenită membră a Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic, România este
reprezentată la Conferinţa directorilor pentru armamente naţionale (CNAD),
denumită Conferinţa Directorilor Armamentelor Naţionale. La această Conferinţă,
România cooperează cu celelalte ţări membre ale Alianţei în scopul identificării
modalităţilor de colaborare pentru cercetarea, dezvoltarea şi producţia de tehnică,
echipamente militare şi sisteme de armamente. În domeniul logisticii de producţie,
există o mulţime de agenţii NATO pentru gestionarea proiectării, dezvoltării,
producerii şi logisticii unor armamente, avioane, elicoptere, sisteme etc.
Standardizarea reprezintă o problemă esenţială în domeniul militar şi, de aceea,
există în cadrul Alianţei o organizaţie pentru standardizare, care lucrează pentru
îmbunătăţirea interoperabilităţii şi capacităţii forţelor NATO de instruire, antrenare
şi operare, împreună şi/sau alături de forţele statelor partenere pe timpul executării
misiunilor. Principala responsabilitate a echipării şi întreţinerii forţelor cade în sarcina
fiecărui stat aliat. Cercetarea, dezvoltarea şi producţia de echipamente, tehnică etc.
sunt realizate, de regulă, de fiecare naţiune membră NATO, deci şi de către statul
român, în conformitate cu interesele sale naţionale şi cu angajamentele asumate
faţă de Alianţă. În Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, există o coordonare
şi cooperare extensivă în domeniul armamentelor, care reprezintă o modalitate
3
4
5
6

Doctrina pentru sprijinul logistic al operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2003, p.7.
Ibidem, p. 8
Ibidem
http://www.globalresearch.ca/the-globalization-of-military-power-nato-expansion/5677
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importantă de obţinere a unor avantaje hotărâtoare ale apărării colective. Cooperarea
în domeniul logisticii de producţie depinde însă de voinţa politică a fiecărei ţări,
deoarece nici politicile şi nici procedeele Alianţei nu pot încălca această voinţă a
naţiunilor aliate.7
Din ţelurile fundamentale ale NATO (politic, militar, socio-economic şi
tehnologic) au rezultat principalele obiective ale cooperării în domeniul armamentelor.
Obiectivul central al cooperării în domeniul armamentelor este cel politic,
pentru că întărirea coeziunii şi forţei Alianţei depinde de calitatea cooperării în acest
domeniu esenţial al efortului comun de apărare. Cooperarea din domeniul armelor
întăreşte coloana vertebrală a Alianţei. De la înfiinţarea sa şi până azi, Alianţa a
reprezentat scena pentru începerea şi continuarea cooperării între toate statele membre
într-o multitudine de programe de armamente cum ar fi cele de producţie a rachetelor
HAWK, SIDEWINDER, SEAPARTOW etc. și cele de patrulare a avioanelor (MPA),
aeronava TORNADO.
Obiectivul-cheie al cooperării NATO din domeniul armamentelor este
cel militar. Acest obiectiv urmăreşte promovarea standardizării care să asigure
interoperabilitatea, deoarece capacitatea forţelor Alianţei de a acţiona împreună
este esenţială în realizarea capabilităţilor necesare pentru prevenirea conflictelor şi
asigurarea unei apărări colective ferme.
Obiectivul central al cooperării în domeniul armamentelor este cel socioeconomic, care presupune oferirea unor ajutoare, servicii, oportunităţi etc., pentru
o mai eficientă alocare a resurselor naţionale în domeniile: cercetare, dezvoltare şi
producţie (fabricaţie) şi chiar menţinerea unei puternice baze tehnologice şi a unei
industrii de apărare eficiente în cadrul NATO. Există însă şi unele limite în aplicarea
de către naţiuni a achiziţiei de materiale, echipamente etc., a serviciilor din domeniul
apărării, a regulilor economiei de piaţă şi a liberei concurenţe. Toate acestea reprezintă
caracteristici ale sectorului civil din economie şi comerţ.
Obiectivul tehnologic presupune împărţirea resurselor tehnologice, dar
şi cercetarea între statele membre, în felul acesta, Alianţa putând să-şi menţină
supremaţia tehnologică asupra adversarilor potenţiali. Pentru a creşte eficienţa
apărării colective, capabilităţile militare ale forţelor NATO se vor sprijini pe această
superioritate tehnologică. Contracararea slăbirii potenţialului militar, ca urmare a
reducerii forţelor permanente, se va face prin modernizarea dotării forţelor cu tehnică
performantă.
Unul dintre factorii esenţiali pentru întrebuinţarea cu maximum de randament
a resurselor civile şi industriale îl reprezintă intensificarea cooperării între civili şi
militari şi a coordonării acţiunilor acestora. Dacă la acestea se adaugă şi o întrebuinţare
a planificării sprijinului acordat de industrie se vor asigura condiţii pentru creşterea
productivităţii industriale, reducându-se timpii de producţie. În consecinţă caracterul
dual al folosirii resurselor realizează satisfacerea deplină a nevoilor apărării.
7

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/93/94
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În cadrul procesului planificării apărării, procedeele NATO au în vedere
următorii factori: cerinţele militare ale Alianţei, natura riscului asumat, utilizarea
optimă a resurselor, cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei, împărţirea
raţională a bugetului apărării între statele membre, concordanţa dintre planurile de
forţă şi capacităţile economice şi financiare ale ţărilor aliate.
Eforturile NATO şi ale UE de a întări capabilităţile de apărare trebuie să fie
complementare, aşa cum reiese din Declaraţia Summitului din Ţara Galilor adoptată
de şefii de state şi guverne participanţi la reuniunea Consiliului Nord-Atlanic din 4-5
septembrie 2014.
Având în vedere actualele angajamente, se impune a fi luate în considerare şi
respectate următoarele cerinţe:8
- Aliaţii care respectă în prezent valoarea de referinţă a NATO de minimum
2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru cheltuielile pentru apărare ar trebui săşi fixeze ca obiectiv să continue să respecte această valoare. De asemenea, Aliaţii
care cheltuiesc peste 20% din bugetele lor pentru apărare pentru echipamente de
importanţă majoră, inclusiv pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare aferentă, vor
trebui să continue să facă acest lucru;
- Aliaţii a căror cotă actuală din PIB destinată cheltuielilor de apărare este sub
acest nivel vor trebui să stopeze orice declin din sfera cheltuielilor pentru apărare
şi să-şi fixeze ca obiectiv sporirea cheltuielilor pentru apărare în termeni reali pe
măsură ce PIB-ul creşte, precum şi avansarea spre asigurarea unei valorii de referinţă
de 2%, într-un interval de un deceniu, pentru a-şi realiza Capabilităţile Ţintă NATO
şi pentru a elimina neajunsurile NATO în domeniul capabilităţilor;
- Aliaţii care cheltuiesc în prezent mai puţin de 20% din bugetele lor anuale
destinate apărării pentru echipamente de importanţă majoră noi, inclusiv pentru
activitatea de cercetare şi dezvoltare asociată acestora, ar trebui să-şi fixeze drept
obiectiv ca, într-un deceniu, să-şi sporească investiţiile anuale la 20% sau mai mult
din totalul cheltuielilor pentru apărare;
- Toţi aliaţii vor trebui să se asigure că forţelor lor terestre, aeriene şi maritime
corespund liniilor directoare convenite la nivelul NATO în privinţa capacităţii de
dislocare şi sustenabilităţii şi a altor rezultate cuantificabile convenite, precum şi
a capabilităţii forţelor lor armate de a opera împreună în mod real, inclusiv prin
implementarea standardelor şi doctrinelor convenite la nivelul NATO.
Unul dintre cele mai importante domenii ale cooperării logistice îl constituie
armonizarea, standardizarea şi interoperabilitatea conceptelor, politicilor şi
procedeelor, structurilor şi sistemelor logistice. Pentru realizarea sprijinului logistic
al forţelor sale, orice stat al Alianţei are deplină libertate de a încheia acorduri cu
altele sau cu NATO. Exercitarea unor funcţii de logistică se pot asigura de o ţară cu
rol conducător sau de una cu rol de specialist. Dacă un stat îşi asumă rolul conducător,
Declaraţia Summitului din Ţara Galilor adoptată de şefii de state şi guverne participanţi la reuniunea Consiliului
Nord-Atlanic din 4-5 septembrie 20014, punctele 16-19.
8
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atunci acesta este obligat să preia şi responsabilitatea coordonării logisticii altor
state aliate în zonă sa de responsabilitate. Toate ţările Alianţei vor avea în vedere că
necesităţile militare să fie integrate în concepţia, proiectarea şi fabricarea de bunuri
şi instalaţii civile; se va urmări realizarea unui preţ de cost eficient pentru a satisface
şi cerinţele de ordin militar în situaţia depăşirii posibilităţilor utilizării comerciale.
Bibliografie selectivă:
1. Declaraţia Summitului din Ţara Galilor adoptată de şefii de state şi guverne
participanţi la reuniunea Consiliului Nord-Atlanic din 4-5 septembrie 20014,
punctele 16-19.
2. Doctrina pentru sprijinul logistic al operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2003, p.7
3.
http://www.globalresearch.ca/the-globalization-of-military-power-natoexpansion/5677
4. http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/viewFile/93/94
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RISCURI ŞI AMENINŢĂRI
LA ADRESA SECURITĂŢII
NAŢIONALE
RISKS AND THREATS
TO NATIONAL SECURITY
Conf. univ. dr. Marin MĂCIUCĂ
Rezumat
Noile provocări la adresa securităţii internaţionale sunt generate de
rezultatele proceselor de globalizare şi fragmentare, care se adaugă unor
focare de tensiune tradiţionale ce se menţin în unele regiuni ale lumii fiind
asociate cu frustrarea şi nemulţumirea publică, cu deficienţele capacităţilor
de reglementare ale statelor şi organizaţiilor internaţionale pentru reducerea
decalajelor de dezvoltare şi a standardelor de viaţă dintre ţările bogate şi
sărace.
Cuvinte cheie: globalizare, securitate, conflicte, terorism.
Résumé
Les nouvelles défies à l’adresse de la sécurité nationale sont générés par
les résultats des processus de mondialisation et fragmentation, qui s’ajoutent a
des foyers de tension traditionnelles qui se maintiennent dans certains régions
du monde, associées avec les frustrations el les mécontentements publics, avec
les déficients des capacités des Etats et des Organisations Internationales
de réglementation, pour la réduction des décalages en ce qui concerne le
développement et des standards de vie d’entre pays riches et pays pauvres.
Mots-clefs: globalisation, sécurité, conflits, terrorisme

L

umea devine tot mai complexă şi interdependentă, fenomenul globalizării
se afirmă tot mai mult ca fiind ireversibil, începutul secolului al XXI-lea
fiind marcat de transformări profunde ale mediului de securitate.
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Procesul globalizării, paralel tendinţelor de regionalizare, generează noi
tensiuni şi factori de risc. Afirmarea sau dorinţa de afirmare pe scena globală a
actorilor nonstatali, creşte complexitatea procesului de luare a deciziilor în politica
externă şi de securitate a statelor. Acestor manifestări trebuie să li se răspundă prin
forme noi de solidaritate, care să facă posibilă gestionarea unui spectru larg de
tensiuni şi riscuri.
Tot mai accentuatele discrepanţe economice, tehnologice, accesul
discriminatoriu la educaţie şi apărarea sănătăţii, la resurse vitale ale vieţii, la
informaţie şi cunoaştere, provoacă grave crize sociale. În condiţiile globalizării
economice, crizele sociale sunt însoţite de crize de identitate, adesea generatoare de
violenţe.
În acest mediu, este tot mai evident faptul că interesele şi obiectivele
de securitate ale statelor nu pot fi realizate decât prin cooperare şi solidaritate
internaţională, care să se manifeste în tot contextul problematic – economic, social,
financiar – al lumii de astăzi. Cooperarea statelor lumii şi solidaritatea internaţională
se exprimă, în mod necesar, prin stabilirea unor forme noi de acţiune conjugată a
naţiunilor care împartăşesc valori comune.
Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au evidenţiat şi evidenţiază necesitatea
unor noi forme de solidaritate internaţională, care să permită nu numai prevenirea
şi contracararea acţiunilor teroriste, dar şi dezvoltarea modalităţilor adecvate de
construcţie a stabilităţii politice, economice şi sociale în lume.
Terorismul, încurajat de virulenţa curentelor fundamentaliste și, mai ales, a
celor extremiste, constituie una dintre cele mai periculoase ameninţări, sprijininduse pe starea de frustrare şi sărăcie extremă din zone largi ale planetei, dar și pe
faliile geopolitice accentuate din ce în ce mai mult și conexate cu recrudescența fără
precedent a rețelelor criminalității organizate.
Prin sfidarea normelor şi raţiunii vieţii democratice, a societăţii occidentale în
special, prin efectele sale emoționale, terorismul poate genera stări care să destabilizeze
comunitatea internaţională, să conducă unele state spre izolare, suspiciune şi soluţii
unilaterale. Terorismul, celelalte provocări sau riscuri nonmilitare ale lumii de astăzi,
vor putea fi eliminate numai prin cooperare deschisă, multilaterală, echilibrată şi
perseverentă, îndreptată spre eradicarea rădăcinilor şi cauzelor profunde ale acestora.
Interesele şi obiectivele de securitate ale statelor europene nu sunt generatoare
de stări conflictuale, mediul de securitate fiind influențat pozitiv de procesele
de integrare europeană şi euroatlantică, de extinderea comunității statelor care
împărtășesc şi promovează valorile democratice şi economia de piaţă, de adâncirea
colaborării regionale. Persistă, totuși, la nivel subregional, fenomene de instabilitate
şi criză, tendințe de fragmentare, marginalizare sau izolare a unor state. Sunt ţări din
Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est care se confruntă cu dificultăți economice,
sociale şi politice, asociate procesului de tranziție spre societatea bazată pe principiile
democrației şi ale economiei de piaţă, care pot genera riscuri la adresa securităţii
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statelor din regiune.
Principalele amenințări și riscuri asociate acestora, ce pot pune în pericol
securitatea națională a României, valorile şi interesele sale ca stat membru al
comunității europene şi euroatlantice sunt:
Terorismul internaţional: Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 asupra
unor obiective-simbol ale civilizației şi puterii americane, acțiunile de aceeaşi natură
ce i-au urmat în Europa şi în alte regiuni ale lumii, dovedesc faptul că terorismul
internaţional, structurat în reţele transfrontaliere, reprezintă cea mai gravă ameninţare
la adresa vieţii şi libertăţii oamenilor, a democrației şi celorlalte valori fundamentale
pe care se întemeiază comunitatea democratică a statelor euroatlantice.1
Rețelele teroriste internaţionale au acces la tehnologia modernă şi se pot folosi
de transferuri bancare şi mijloace de comunicare rapide, de infrastructura şi asistența
oferite de organizaţii extremiste, de suportul criminalităţii transfrontaliere ori de
sprijinul regimurilor corupte sau incapabile să guverneze democratic. Ele pot provoca
pierderi masive de vieți omenești şi distrugeri materiale de mare amploare, în timp
ce, prin accesul posibil la armele de distrugere în masă, consecințele acțiunilor lor
pot deveni devastatoare.2
Proliferarea armelor de distrugere în masă: Armele nucleare, chimice,
biologice şi radiologice constituie o altă ameninţare deosebit de gravă sub raportul
potenţialului de distrugere, în condițiile în care: accesul la astfel de mijloace devine
tot mai ușor din punct de vedere tehnologic, iar tentația dobândirii lor sporește
ameninţător; unele state posesoare dezvoltă noi tipuri de mijloace de luptă, în timp
ce se amplifică preocupările pentru perfecţionarea mijloacelor de transport la țintă;
evoluțiile doctrinare acreditează tot mai frecvent posibilitatea folosirii unor astfel
de mijloace în cadrul operațiilor militare; eficiența controlului unor guverne asupra
mijloacelor de luptă existente, componentelor în curs de realizare şi tehnologiilor de
fabricație scade alarmant. Concomitent, scad garanțiile de comportament responsabil
al autorităților ce intră în posesia lor, îndeosebi în cazul regimurilor animate de
ideologii politice sau religioase extremiste. Riscul de prăbușire sau de evoluţie
anarhică a unor state posesoare de astfel de arme, autoritatea redusă exercitată de
unele guverne asupra structurilor militare, precum şi existenta unor regiuni aflate
în afara controlului statal, favorizează dezvoltarea pieței negre pentru astfel de
mijloace.3
Conflictele regionale: În pofida evoluțiilor pozitive din ultimul deceniu şi
jumătate, evoluții care au făcut din Europa un loc mai sigur şi mai prosper, arealul
strategic în care este situată România este încă bogat în conflicte locale, cu puternice
implicații pentru pacea şi securitatea regională şi europeană. Produs al dezmembrării,
mai mult sau mai puțin violente, a unor state multinaționale din zonă, conflictele
inter-etnice sau religioase au un puternic substrat politic şi reprezintă o ameninţare
1
2
3

Strategia de securitate națională a României, Bucureşti, 2007, p. 8.
Ibidem, p. 9.
Ibidem.
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gravă la adresa securităţii regionale, chiar dacă, în urma unor importante eforturi ale
comunității internaţionale, majoritatea acestora sunt ținute sub control. Prin numărul
lor mare, aceste conflicte – alături de alte stări tensionate, tendinţe separatiste, dispute
teritoriale şi situaţii de instabilitate prezente în proximitatea României – generează
incertitudine, determină irosirea resurselor şi perpetuează sărăcia. Ele alimentează,
de asemenea, alte forme de violenta şi criminalitate şi favorizează terorismul.4
Criminalitatea transnațională organizată reprezintă o ameninţare globală
în evoluţie, care a dobândit capacitatea de a influența politica statelor şi activitatea
instituțiilor democratice. Ea constituie atât o expresie a proliferării unor fenomene
negative care se amplifică în condițiile globalizării, cât şi o consecință directă a
gestionării ineficiente a schimbărilor politice, economice şi sociale profunde care
s-au produs în Europa centrală, de est şi de sud-est în procesul de dispariție a
regimurilor comuniste. Pe fondul unei astfel de situaţii, spațiul de interes strategic
în care se află România este zonă de tranzit şi destinație a unor activităţi criminale
constând în: trafic ilegal de armament, muniţii şi explozivi; trafic de narcotice;
migraţie ilegală şi trafic de fiinţe umane; trafic de produse contrafăcute; activităţi de
spălare a banilor; alte aspecte ale criminalităţii economico-finaciare. Prin natura şi
amploarea lor, astfel de activităţi sunt favorizate de existenţa conflictelor locale şi, la
rândul lor, pot favoriza terorismul şi proliferarea armelor de distrugere în masă, sau
pot să contribuie la perpetuarea regimurilor separatiste 5.
Noile democraţii din această regiune continuă, însă, să se confrunte cu
numeroase fenomene negative care afectează calitatea actului de guvernare.
Securitatea naţională poate fi, de asemenea, pusă în pericol de o serie de
fenomene grave, de natură geofizică, meteo-climatică ori asociată, provenind din
mediu sau reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare a unor activităţi umane
periculoase, dăunătoare sau iresponsabile.
Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale pot fi amplificate de
existenţa unor vulnerabilităţi şi disfunctionalităţi, acestea fiind generatoare de
preocupări sau pericole: dependenţa accentuată de unele resurse vitale greu accesibile;
tendinţele negative persistente în plan demografic şi migraţia masivă; nivelul ridicat
al stării de insecuritate socială, persistenţa stării de sărăcie cronică şi accentuarea
diferenţelor sociale; infrastructura slab dezvoltată şi insuficient protejată; starea
precară şi eficienţa redusă a sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei; carenţele
organizatorice, insuficienţa resurselor şi dificultăţile de adaptare a sistemului de
învăţământ la cerinţele societăţii; organizarea inadecvată şi precaritatea resurselor
alocate pentru managementul situaţiilor de criză; angajarea insuficientă a societăţii
civile în dezbaterea şi soluţionarea problemelor de securitate.6
Uniunea Europeană parcurge un profund proces de reformă internă,
concomitent cu primirea de noi membri. Evoluția politicii externe şi de securitate
4
5
6

Ibidem.
Ibidem, p. 15.
Ibidem.
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europene, soluțiile alese în rezolvarea situațiilor dificile de pe continent, demonstrează
că Europa face eforturi de a-şi asuma un rol tot mai important în arhitectura propriei
securități, inclusiv în cea de apărare, de a-şi așeza relaţiile interne pe baze raționale şi
echitabile între state şi națiuni, prin armonizarea intereselor comune.
Factori de risc la adresa securităţii României
Factorii de risc la adresa securităţii naționale s-au multiplicat major datorită
creșterii nemaiîntâlnite a sferei stabilității şi securităţii, a dependenței acestora de
domenii tot mai diverse şi de multiple componente ale vieţii sociale, economice şi
politice, devenite vitale pentru securitate, într-un timp relativ scurt la scara istoriei.
Riscurile au translatat de pe palierul militar şi al confruntării armate pe platforme noi
şi devenite brusc, extrem de importante.
Vulnerabilitățile rămân, în principal, legate de stabilitatea şi soliditatea
sistemelor interne. Analiza implicaţiilor ce derivă din acestea, capătă nuanţe şi arii
mult mai ample, generate de noile căi şi capacități de atingere şi afectare a securităţii
naționale.
Accentuarea interdependențelor multiple dintre state, globalizarea şi
liberalizarea schimburilor de orice fel, de la cele comerciale la cele informaţionale,
fac tot mai dificilă disocierea într-un mediu globalizat, în care riscurile interne şi
externe se pot determina, condiţiona, genera şi potenţa mod reciproc.
Fundalul pe care se proiectează dinamica acestor interdependențe este
totuși unul pozitiv, fiind constituit de generalizarea la nivel european a spiritului
de cooperare şi dialog pentru consolidarea securităţii pe continent, precum şi de
implicarea tot mai activă a ONU, NATO, UE, OSCE şi a celorlalte instituţii europene
ori organizaţii internaţionale în gestionarea complexelor probleme globale de
securitate şi stabilitate.
Aceste caracteristici dominante ale climatului internaţional reprezintă pentru
statul român circumstanţe de mare importanţă, care au rolul de a favoriza şi de a
încuraja accelerarea şi finalizarea proceselor interne de reformă, atât de necesare
pentru îndeplinirea cerinţelor şi criteriilor integrării depline europene şi euroatlantice.
În acest context, responsabilitatea fundamentală a statului este de a gestiona
cu autoritate îndeosebi riscurile şi vulnerabilităţile de natură strict internă, care
influentează, în mod inevitabil, poziţionarea României în mediul internaţional
de securitate. Prin atenţia acordată acestor factori interni România poate, pe de o
parte, să constituie în continuare un furnizor important de securitate regională şi
internţională şi, pe de altă parte, să transforme îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare
economică şi socială, susținută şi durabilă, într-o considerabilă şi specifică forță
pentru securitatea propriu-zisă a ţării. Totodată, trebuie avute în vedere aspectele din
zona de proximitate, de interes pentru securitatea României, în scopul cunoaşterii
factorilor şi cauzelor care generează insecuritate şi instabilitate, precum şi pentru
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pregătirea corespunzătoare a reacţiilor de răspuns, în raport cu gravitatea şi modul de
manifestare a riscurilor externe.
Principalii factori de risc externi la adresa securităţii naţionale în etapa prezentă
şi viitoare, ar putea fi: posibilele evoluţii negative în plan subregional, în domeniul
democratizării, respectării drepturilor omului şi al dezvoltării economice, care ar
genera crize acute cu efecte destabilizatoare pe o arie extinsă; migraţia clandestină
şi apariţia unor fluxuri masive de refugiaţi; acţiunile de incitare la extremism,
intoleranţă, separatism sau xenofobie, care pot afecta statul român şi afirmarea
valorilor democratice; decalaje între nivelurile de asigurare a securităţii şi gradul de
stabilitate al statelor din proximitatea României; limitarea accesului statului român la
unele resurse şi oportunităţi regionale importante, la sisteme vitale pentru realizarea
intereselor naţionale.
Concomitent, a fost catalogată şi este în permanentă gestionare o nouă
categorie de riscuri, riscurile asimetrice nonclasice, ce se pot materializa în acţiuni
armate şi nonarmate deliberate, având ca obiectiv afectarea securităţii naţionale prin
provocarea de consecinţe directe ori indirecte asupra vieţii economico-sociale a ţării.
Din gama largă a acestui tip de amenințări care generează riscuri deosebit de
mari fac parte și următoarele: terorismul politic transnaţional şi internaţional, inclusiv
formele sale de terorism biologic şi informatic; acţiunile prin care se afectează
siguranţa sistemelor de transport intern şi internaţional; acţiunile individuale sau
colective de accesare ilegală şi distrugere sau dereglare a sistemelor informatice;
acţiunile destinate în mod premeditat afectării, sub diferite forme şi în împrejurări
variate, a imaginii României în plan internaţional, cu efecte asupra credibilităţii şi
seriozităţii în îndeplinirea angajamentelor asumate; agresiunea economico-financiară;
provocarea deliberată de catastrofe ecologice.
Dintre acestea, terorismul internaţional a devenit cel mai periculos şi se
manifestă într-o formă acută, fără precedent, prefigurând efecte multiple asupra
securităţii statelor şi stabilităţii internaţionale în general.
În contextul în care constatăm o creştere a gradului de complexitate şi de
impredictibilitate al terorismului internaţional, se impune ca măsurile interne de
management al crizelor să fie mai bine coordonate, sub cerinţa asigurării operative şi
eficiente a participării ţării noastre la eforturile internaţionale de combatere a acestei
ameninţări.
Prin politica sa pragmatică şi generoasă, România îşi reafirmă disponibilitatea
de a participa, alături de comunitatea internaţională, la lupta împotriva terorismului
internaţional şi va dispune în permanenţă constituirea mijloacelor adecvate pentru
combaterea acestuia.
Paralel cu prevenirea sau contracararea punctuală a acestor riscuri, România
este preocupată să diminueze vulnerabilităţile interne care se manifestă în diferite
domenii şi care, în anumite circumstanţe, pot avea un impact major asupra securităţii
naţionale.
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Redefinirea riscurilor şi ameninţărilor generate de noile provocări ale
globalizării
Odată cu accederea în NATO, ţara noastră este parte integrantă a spaţiului
euroatlantic de securitate. Riscurile, vulnerabilităţile şi pericolele la adresa spaţiului
de securitate euroatlantic, identificate de comunitatea statelor democratice, sunt şi
riscuri, vulnerabilități şi pericole pentru teritoriul statului român şi cetățenii săi.
O analiză a evoluțiilor actuale din mediul geopolitic şi geostrategic internaţional,
în postura de stat membru NATO, duce inevitabil la o reevaluare a factorilor de risc
şi a vulnerabilităților la adresa securităţii României.
Securitatea şi stabilitatea ţării sunt indisolubil legate de securitatea şi
stabilitatea regională şi globală, iar factorii decizionali trebuie să răspundă oportun şi
adecvat noilor provocări ale secolului XXI.
Noile provocări la adresa securităţii internaţionale sunt generate de rezultatele
proceselor de globalizare şi fragmentare, care se adaugă unor focare de tensiune
tradiționale ce se mențin în unele regiuni ale lumii. Acestea sunt asociate cu
frustrarea şi nemulțumirea publică, cu deficiențele capacităților de reglementare ale
statelor şi organizaţiilor internaţionale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare
şi a standardelor de viață dintre ţările bogate şi sărace. Regresul economic, sărăcia,
degradarea mediului înconjurător, epidemiile de boli letale, migrările necontrolate şi
tensiunile etnice tind să erodeze în continuare stabilitatea sistemului internaţional.
Unele state construiesc şi dezvoltă societatea informațională şi tind spre afirmarea
germenilor societăţii cunoaşterii, altele au intrat într-o etapă post-industrială de
dezvoltare, dar cele mai multe se află într-o perioadă de tranziție politică şi economică
spre modernizare.
Mediul european de securitate a evoluat în ultimii ani şi, în pofida diverselor
provocări şi ameninţări la adresa stabilităţii sale, cursul schimbării este unul pozitiv.
Europa a făcut aceasta opţiune fundamentală, iar eu consider că este singura
viabilă, alegând calea extinderii şi adâncirii marilor procese de integrare. În acest
context, realizarea securităţii democratice devine o parte a procesului de construcţie
europeană, una din condiţiile fundamentale pentru reuşita eforturilor de a asigura
compatibilitatea politică, economică şi socială, capabilă să recreeze unitatea de fond
a Europei.
Chiar dacă România, ca stat membru NATO, asigură garanţii solide de
securitate şi dezvoltă relaţii cu vecinii în spirit de prietenie, monitorizarea situaţiei
în vederea depistării oricărui semn de resurgență a riscurilor clasice convenționale
trebuie să rămână, de asemenea, în atenție.
Componenta de bază a politicii de securitate a ţării noastre trebuie să o reprezinte
promovarea măsurilor necesare contracarării riscurilor de natură neconvențională,
alaturi de aliaţi şi celelalte state democratice.
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La cea de-a 40-a Conferință Internaţională privind politica de securitate,
desfășurată la Munchen în primăvara anului 2004, secretarul general al NATO, Jaap
de Hoop Scheffer aprecia: „ ... comunitatea transatlantică a realizat că noi nu avem
timp de pierdut, există prea multe ameninţări la orizont...”.
Asigurarea securităţii naţionale trebuie să se bazeze pe o abordare integratoare
a mediului intern şi extern, având în vedere faptul că disocierea între evoluțiile celor
două medii s-a accentuat treptat, în contextul acțiunii conjugate şi întrepătrunderii
unor procese generatoare de riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii euroatlantice,
dar şi a securităţii interne a statului roman.
O posibilă reevaluare a factorilor de risc la adresa securităţii şi apărării
ţării ar putea fi înscrisă în următoarele coordonate: creşterea pericolului terorist,
proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor şi materialelor nucleare, a
armamentelor şi mijloacelor letale neconvenționale; expansiunea crimei organizate
transnaționale, a traficului ilegal de bunuri şi persoane, droguri, armamente şi muniţii,
tehnologii sensibile, materiale radioactive şi strategice; posibile evoluţii negative
în plan subregional în domeniul democratizării, al respectării drepturilor omului şi
al dezvoltării economice, ce ar putea genera crize acute cu efecte destabilizatoare;
decalajele în asigurarea securităţii şi stabilităţii statelor din mediul strategic şi spațiul
de interes pentru România; creşterea fluxului de emigranți din ţările subdezvoltate
sau în curs de dezvoltare; acţiuni care pot afecta statul român şi promovarea valorilor
democrației, prin incitarea la intoleranţă, separatism, xenofobie sau extremism;
limitarea accesului statului român la unele resurse vitale pentru realizarea intereselor
naţionale; acţiuni individuale sau colective de accesare ilegală a sistemelor
informaţionale, de dezinformare şi manipulare a informaţiilor; acţiuni ce pot atenta
la siguranţa sistemelor de transport interne şi internaţionale; riscuri generate de
producerea unor dezastre ecologice în regiune, precum şi de efectele potențiale ale
unor procese naturale la nivel global.
Statele şi societățile se confruntă, în prezent, cu un fenomen de globalizare a
riscurilor.
Principalele riscuri la adresa securităţii ţării şi a comunității de state democratice
își găsesc originea la intersecția triadei terorism, proliferarea armelor de distrugere în
masă, regimuri nedemocratice sau instabile.
Dintre cele mai sus, terorismul internaţional organizat se manifestă într-o
formă acută fără precedent, cu efecte multiple asupra securităţii statelor şi a stabilităţii
internaţionale. România trebuie să-şi reafirme disponibilitatea de a participa, în
continuare, alături de comunitatea internaţională, la lupta împotriva terorismului
internaţional şi să dispună, în permanenţă, constituirea mijloacelor adecvate pentru
combaterea acestuia.
Concomitent cu prevenirea sau contracararea punctuală a intervenției
posibililor factori de risc enunțați mai sus, statul român trebuie să fie preocupat să-şi
diminueze vulnerabilităţile şi pericolele interne, care se manifestă în diferite domenii
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şi care, în anumite circumstanţe, pot avea un impact major asupra securităţii sale.
România trebuie să gestioneze vulnerabilităţile şi pericolele interne identificate,
care, în anumite condiții, pot contribui la creşterea impactului acestor surse de risc
asupra securităţii ţării. Perpetuarea şi conjugarea unor vulnerabilități existente în
domeniile economic, financiar, social şi militar poate afecta pe termen mediu şi lung
securitatea României, generând efecte interdependente, difuze, multidirecţionale,
fapt ce impune stabilirea de modalități de prevenire şi acţiune, adecvate şi flexibile.
Neglijarea, amplificarea ori acumularea necontrolată a acestor vulnerabilităţi pot să
creeze instabilitate şi să conducă la transformarea lor în riscuri la adresa securităţii
şi apărării ţării.
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TERORISMUL INTERNAŢIONAL,
DE LA ORIGINI LA TENDINŢE
INTERNATIONAL TERRORISM,
FROM ITS ORIGINS TRENDS
Conf. univ. dr. Marin MĂCIUCĂ
Rezumat
Fenomenul terorismului a devenit o boală a societăţii moderne, un
virus ce se dezvoltă într-un organism bolnav. Efectele acestui virus pot fi
parţial înlăturate, dar nu există preocupare pentru găsirea remediului total.
Lupta împotriva terorismului internaţional trebuie astfel concepută încât ea
să nu constituie mai degrabă un obstacol în calea încercărilor pe care le fac
acele popoare de a se elibera de colonialism. Complexitatea de cauze, ca şi
varietatea de forme şi metode pe care le foloseşte terorismul modern, fac din
acesta una din cele mai complicate probleme ale zilelor noastre şi apare ca o
înmănunchere de acţiuni fondate pe nemulţumire, frustrare, speranţe, emoții
şi țeluri nerealizate.
Cuvinte-cheie: terorism, internațional, organizații, stat, violență, teroare
Abstract
The phenomenon of terrorism has become a disease of modern society,
a virus that grows in a sick body. The effects of this virus may be partially
removed, but there is concern for finding the remedy total. The fight against
international terrorism must be so designed that it does not become more of an
obstacle to the tests they do those peoples to free themselves from colonialism.
The complexity of causes, as the variety of forms and methods it uses modern
terrorism , makes it one of the most complicated problems of today and
appears as a bundling of shares based on dissatisfaction, frustration , hopes,
emotions and unrealized goals .
Keywords: terrorism, international, organizations, state, violence, terror
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ermenul de “terorism” este, din punct de vedere etimologic, un derivat de
la “teroare”, cuvânt de origine latină.
Încă din Antichitate, frica şi teroarea au reprezentat instrumentele convingătoare
ale voinţei. Violenţa era calea cea mai des utilizată pentru realizarea unui scop
politic. Ea putea fi îndreptată împotriva membrilor unei elite, contra unor pretendenţi
la putere sau împotriva populaţiei pentru a o supune.
Realitatea existenţei terorismului, menţionată şi de Tucidide, a reprezentat o
prezenţă neîntreruptă în polisurile antice greceşti şi apoi în Imperiul Roman.
Zeloţii evrei au reuşit să provoace a revoltă masivă a hebreilor împotriva
ocupaţiei romane1.
Teroarea mesianică, caracteristică zeloţilor şi sicarilor, a reprezentat forma cea
mai cunoscută de manifestare a pratoterorismului2.
Ca armă eminamente politică, terorismul a fost folosit în secolul XII şi XIII,
printr-un ordin islamic secret, în perioada medievală, cunoscut sub denumirea
populară de “Asasini”3.
“Asasinii” au fost prima grupare care a folosit crima planificată şi sistematică
pentru a induce teroarea pe termen lung, transformând atentatele în armă politică.
Conceptul de „terorism internaţional”.
Terorismul internaţional constituie o infracţiune sui generis, adică un tip
special de infracţiune, caracterizată printr-un element de extraneitate: pregătirea şi
executarea acestei infracţiuni, subiectele ei pasive sau active, mobilul, mijloacele de
înfăptuire ale autorului interesează mai multe state. Ansamblul de crime şi delicte
care constituie terorismul îmbracă, în anumite circumstanţe, un caracter internaţional,
fie pentru că săvârşirea sau efectul lor se prelungeşte pe teritoriul mai multor state, fie
prin faptul că aduc atingere unor bunuri juridice de înaltă valoare, a căror protecţie
constituie o condiţie esenţială pentru menţinerea raporturilor de bună înţelegere între
state şi, în consecinţă, a păcii internaţionale4.
Aşadar, actele de terorism internaţional sunt adesea pregătite într-un alt teritoriu
decât acela unde infracţiunea trebuie să fie executată sau să-şi producă efectele. În
anumite cazuri, activităţile criminale depuse în vederea săvârşirii infracţiunii teroriste
se manifestă sau se prelungesc pe teritoriul mai multor state, fapt care imprimă
caracter internaţional infracţiunii.
Riposta legiunilor romane a fost dură, finalizându-se cu distrugerea Templului - centrul ritual al iudaismului -,
decimarea populaţiei evreieşti din Cipru şi Egipt şi producerea „Celui de-al Doilea Exil” sau Diaspora. Masacrul
culminant a avut loc la Mosada în anul 70 î.e.n., unde s-a înregistrat una din primele sinucideri de proporție.
2
Teroarea mesianică era considerată de adepţii ei, premergătoare “Armagedonului” - Sfârşitului lumii.
3
Termenul provine din arabă şi se traduce literar prin “consumator de haşiş” sau “toxicomani”. Această grupare
de toxicomani, care adesea acţionau sub influenţa drogurilor, era folosită de către conducătorii ei spirituali pentru
a răspândi teroare în rândul “necredincioşilor” prin violenţă şi crimă. Faptele înfricoşătoare au ajuns în folclorul
european prin intermediul cruciaţilor şi prin scrierile lui Marco Polo.
4
V.V. Pella, „La Cour Penale Internationale et la repression de terrorisme”, Revue de Droit Penale et la Criminologie, Avril, 1938.
1

304 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
În termenii articolelor 1 şi 3 din Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea
terorismului, elaborată de fosta Ligă a Naţiunilor în 1937, caracterul internaţional al
infracţiunii teroriste rezultă din faptul că actele de violenţă, ca şi asocierea, înţelegerea,
instigarea, participarea etc., sunt săvârşite în vederea comiterii infracţiunii teroriste
contra unui stat străin. Şi, în virtutea articolului 10 din aceeaşi Convenţie, chiar dacă
infracţiunea este îndreptată împotriva statului pe teritoriul căruia ea a fost săvârşită,
reprimarea poate căpăta un caracter internaţional, dacă autorul s-a refugiat în altă
ţară.
În concepţia specialiştilor români în drept internaţional, terorismul poate fi
internaţional „când urmăreşte să complice sau să determine ruperea relaţiilor
paşnice dintre state, să înlăture anumiţi oameni politici indezirabili unor cercuri
străine, sau să influenţeze prin intimidare politica internă sau externă a unui anumit
stat”5.
În lucrările Conferinţelor pentru unificarea dreptului penal, desfăşurate între
cele două războaie mondiale, genul acesta de terorism a fost întotdeauna desemnat
prin expresia de „terorism politic”, expresie care, date fiind formele sub care se
manifestă astăzi terorismul internaţional, nu mai corespunde întru totul.
Fără îndoială că, în materialitatea sa, terorismul internaţional păstrează
însuşirile oricărui act de teroare: omoruri, vătămări grave contra persoanei,
sechestrări etc., săvârşite cu intenţia creării unei stări de pericol, de teamă şi panică
în rândul populaţiei, să provoace dezorganizarea vieţii economice, sociale, catastrofe
(distrugerea mijloacelor sau căilor de comunicaţie, otrăvirea surselor sau cursurilor
de apă, explozii, propagare de epidemii etc.), afectând astfel dreptul la viaţă sau
libertate al unei întregi colectivităţi umane şi periclitând, în același timp, relaţiile
pașnice între naţiuni. Actul de violenţă poate atinge şi viaţa unei singure persoane, cu
un anumit rol deosebit în colectivitate, cu scopul de a produce efecte de intimidare în
colectivitatea respectivă.
Dar, așa cum s-a afirmat mai sus, ceea ce definește însă terorismul internaţional
este elementul de extraneitate.
În linii generale, sfera acestei categorii de terorism exclude activitatea
teroristă care urmăreşte afacerile interne ale statelor şi implică existenţa trăsăturii
internaţionale. Actele de terorism comise într-o anumită ţară, cu originea şi efectele
în cadrul frontierelor respective, nu se încadrează în terorismul internaţional şi-i
revine ţării în cauză, şi numai ei, sarcina de a face faţă acestui gen de terorism, pe
plan intern şi cu posibilităţile proprii.
Ca atare, un act de terorism, pentru a putea fi calificat drept terorism
internaţional, este necesar să cuprindă în conţinut elementul de extraneitate: o
altă ţară decât aceea în care, sau împotriva căreia, s-a comis actul trebuie să fie în
cauză în mod direct sau indirect. Sub acest aspect, se poate spune că există caracter
În acest sens, Grigore Geamănu, “Dreptul Internaţional Contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, vol. II, p. 459.
5
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internaţional şi când un act de terorism are rezultate în altă ţară sau autorul primeşte
sprijin dintr-o ţară străină decât aceea pe teritoriul căreia a săvârşit actul. În acest
cadru juridic, caracterul internaţional al actului de terorism se imprimă în momentul
în care actul îşi are originea, sau îşi produce consecinţele într-o altă ţară sau îşi
primeşte sprijin de acolo.
Putem să amintim aici şi împrejurarea prevăzută în articolul 6, aliniatul 3, din
fostul Cod penal român din 1937, potrivit căreia infracţiunea se consideră comisă
pe teritoriul unui stat şi atunci când actul săvârşirii, ori cel puţin un act de pregătire
sau de executare s-a comis pe teritoriul acestuia, sau când rezultatul infracţiunii s-a
produs pe acest teritoriu.
De multe ori, actele de terorism sunt extinse în mod deliberat în ţări ce nu sunt
implicate direct în diferendul în cauză sau care sunt îndreptate împotriva rezidenţilor
nevinovaţi din aceste ţări. De asemenea, se mai pot ivi cazuri când un rezident al unui
stat săvârșește un act de terorism pe teritoriul acestui stat, dar actul este îndreptat
împotriva unei persoane despre care autorul infracţiunii ştie că nu este rezident al
statului respectiv. Răspândirea actelor de terorism dincolo de frontierele naţionale
reprezintă un pericol comun pentru toate statele.
Elementele de care ar trebui să se ţină seama pentru precizarea noţiunii de
„terorism internaţional” s-au scos în evidenţă şi cu prilejul discuţiilor în Comitetul
special al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind problema terorismului internaţional,
16 iulie-10 august 1973. Astfel, s-au reţinut patru elemente şi anume: a. caracterul
internaţional al actelor în cauză; b. mobilurile lor; c. autorii; d. victimele.
Deoarece unele precizări privind caracterul internaţional al unor asemenea
acte le-am făcut până la acest punct, în continuare ne vom opri asupra mobilelor
acţiunilor teroriste.
Aşadar, pentru a circumscrie noţiunea de terorism internaţional, trebuie luat
în considerare mobilul care a determinat actele de violenţă respective. Problema
principală care a reţinut atenţia a fost aceea a mobilului politic. Astfel, se întâlnesc
acte de violenţă care răspândesc teroarea în rândul populaţiei, dar care întrunesc
caracteristicile unui mobil de drept comun, spre exemplu, extorcarea unor sume de
bani. Acest tip de manifestare, deşi este îndreptat contra ordinii stabilite, prezintă
aspecte similare delincvenţelor obişnuite, împotriva cărora se duce lupta prin
legislaţiile interne. Problema cu care este tot mai confruntată contemporaneitatea
este aceea a terorismului internaţional care, în majoritatea cazurilor, are o sursă şi un
mobil politic.
Însă, formularea unei definiții adecvate, din care să se desprindă limpede dacă
ţelul şi mobilul actului de teroare este sau nu politic, constituie o problemă foarte
dificilă. Astfel, se poate concepe uşor ipoteza unui guvern care va considera actele
îndreptate împotriva lui sau a regimului politic al ţării pe care o cârmuieşte, drept
acte de terorism, dar, aceleaşi acte pot fi privite de anumite resorturi din acea ţară sau
străinătate dintr-un alt punct de vedere.
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Este ceea ce ne conduce la necesitatea de a face distincţie între terorismul
internaţional fără legătură cu activitatea revoluţionară şi conceptul de rezistenţă pe
de o parte, şi lupta împotriva formelor şi practicilor colonialiste pe de altă parte.
Această deosebire este întâlnită în Rezoluţia 3034 a Adunării Generale a Organizaţiei
Naţiunilor Unite, ca şi în Studiul pregătit de Secretarul General6‚ din care reţinem:
„Nu se poate lua expresia terorismul internaţional într-un sens larg astfel încât
ea să se aplice mişcărilor de eliberare naţională, actele comise pentru a rezista
agresorului în teritoriile ocupate de acesta şi acţiunii muncitorilor pentru a proteja
drepturile acestora împotriva oprimării”.
Astăzi, marea majoritate a statelor afirmă şi reafirmă legitimitatea luptei
popoarelor pentru fiinţa lor naţională şi dreptul la autodeterminare. În cadrul
organismelor şi organizaţiilor comunităţii internaţionale, s-au recunoscut atât
principiul egalității în drepturi a popoarelor, ca şi principiul dreptului de a dispune de
ele însele. În virtutea acestor principii, nu se poate contesta dreptul popoarelor care
trăiesc încă sub dominaţie colonială sau străină, de a lupta pentru independența lor
și nici dreptul acelor popoare eliberate de colonialism de a nu permite reinstaurarea
lui sub alte forme şi acoperiri. Dreptul la autodeterminare şi exercitare a lui de către
popoare şi naţiuni trebuie respectat. Însăşi Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite cere
respectarea acestui drept, spre exemplu, prin Declaraţia referitoare la principiile
dreptului internaţional cu privire la relaţiile prieteneşti şi cooperare dintre state.
Lupta împotriva terorismului internaţional trebuie astfel concepută încât ea
să nu constituie mai degrabă un obstacol în calea încercărilor pe care le fac acele
popoare de a se elibera de colonialism. Rezoluţiile Naţiunilor Unite privind dreptul
la autodeterminare şi procesul de decolonizare, recunosc legitimitatea luptei duse
de către popoarele lipsite multă vreme de acest drept. Astfel, prin Rezoluţia 2787
(XXVI) din 6 decembrie 1971, reafirmată prin Rezoluţia 2955 (XXVII) din 12
decembrie 1972, se cere statelor membre a Organizaţiei Naţiunilor Unite de a oferi
sprijin pe plan material, moral şi diplomatic mişcărilor populare de eliberare.
Comunitatea internaţională, aşadar, are obligaţia juridică şi morală de a
promova lupta pentru eliberare naţională şi de a respinge acele încercări ce vizează
asimilarea acestei lupte cu terorismul şi cu violenţa nedreaptă.
Trăsăturile terorismului internaţional
Terorismul internaţional actual promovează interese, ambiţii şi mesaje fondate
pe uzul intimidării, ameninţării, forţei şi violenţei. Acţiunile sale sunt deliberate şi
pline de cinism. La baza acestui fenomen, se află o împletire de interese, conduse
adeseori de anumite sectoare ale puterii economice şi politice ale aparatului de stat�.
Teroarea este utilizată ca metodă a violenţei, în timp ce terorismul este aplicarea
acestei metode prin actele individuale de terorism. Actul individual de terorism, chiar
6
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dacă obiectivul său pe termen lung este să atragă atenţia asupra unei anumite cauze
politice sau situaţii, are caracter tot aşa de limitat precum este ţelul său imediat. În
consecinţă, actul terorist nu poate ajunge, prin el însuşi, la realizarea scopului său
final.
Trăsăturile caracteristice ale actului de teroare sunt:
l acţiunea violentă menită să atragă atenţia generală a publicului;
l un scop politic ce motivează comiterea sa;
l faptul că actul, în sine, este îndreptat împotriva unui grup de persoane, clase
sociale sau unui stat, ori împotriva unor indivizi ce reprezintă interesele acestora;
l convingerea absenţei unor oportunităţi sau posibilităţi de a ajunge altfel la
scopul urmărit.
Prin urmare, actul terorist trebuie privit ca o acţiune violentă împotriva unui
individ, clasă sau reprezentanţi ai autorităţilor unui stat, prin care se urmăreşte
intimidarea sau constrângerea acestora de a satisface anumite cereri sau obiective
care stau la baza înfăptuirii sale7.
Cauzele menţinerii şi amplificării terorismului internaţional
Teoria conform căreia orice flagel social trebuie eradicat, înainte de toate, prin
eliminarea cauzelor sale pare, pe bună dreptate, foarte bine justificată. Totuşi, până
în prezent, analiza factorilor care generează terorismul nu a dus la nici un rezultat
notabil. Mai mult, ceea ce frapează este locul, mai mult decât modest, pe care îl
ocupă problema cauzelor care generează acest fenomen. Răspunsul la întrebarea:
“de ce o persoană devine terorist?“ este găsit prin referire la individ şi nu la cauze
politice, condiţii sociale sau altceva. A căuta cauzele acestui fenomen, echivalează cu
încercarea de a-i asigura legitimitatea8.
Anumite origini ale terorismului pot fi deplorabile, în sine, datorită situaţiilor
penibile la care recurge (rasism, colonialism, violarea drepturilor fundamentale ale
omului etc.), în timp ce altele sunt total deosebite şi delicate, dacă se ţine seama de
faptul că teroriştii, în ansamblu, provin din minorităţile frustrate9.
Iată, deci, că mai mult decât dereglările psihologice pe care o parte din autorii
terorismului le invocă, exasperarea datorată tăcerii şi inerţiei autorităţilor responsabile
în faţa mizeriei sociale, injustiţiei şi inegalităţilor, agresiunea pe care o exercită, fac
anumiţi indivizi să recurgă la violenţă.
Terorismul îşi are rădăcinile şi în criza pe care o parcurge societatea
contemporană. Principala cauză a terorismului a fost şi este, încă, incapacitatea, lipsa
de dorinţă şi de iniţiativă a elitelor conducătoare de a rezolva problemele stringente
A se vedea, J. Mallin, „The terrorism as a Military Weapon” în „International Terrorism in the Contemporany
World”, ed. by M.N. Livingstone, Greenwood, London, 1978.
8
Gh. Bica, M.T. Burduşel, „Suportul financiar al terorismului internaţional”, Editura Eficient, Bucureşti, 2001,
p. 35.
9
E. Hyams, „Terrorists and terrorism”, London, 1975.
7
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cu care se confruntă societatea. Violenţa generează violenţă. Actul individual de
violenţă este răspunsul la o situaţie politică şi socială necorespunzătoare10.
Criterii de clasificare ale terorismului internaţional
În general, terorismul poate fi împărţit după foarte multe criterii, însă referitor
la ceea ce ne interesează pe noi – terorismul internaţional –, subliniem că evaluarea
implicaţiilor fenomenelor terorismului trebuie făcută şi în raport de aria geografică
în care se desfăşoară, de perioada în care se manifestă.
Astfel, după aria geografică terorismul poate fi:
a. terorism naţional sau intern, când nu depăşeşte în acţiune şi urmări
frontierele statului, are consecinţe limitate, iar autorii sunt autohtoni;
b. terorism internaţional sau transnaţional, când acestuia i se adaugă un
element de extraneitate.
Terorismul internaţional reprezintă utilizarea sau ameninţarea cu utilizarea
unei violenţe, ce creează o stare generalizată de teamă în scopuri politice, de către
un individ sau un grup, atunci când acţionează în favoarea sau împotriva unei
autorităţi guvernamentale, când asemenea acţiuni urmăresc să influenţeze atitudinea
şi comportamentul unui grup social mai cuprinzător decât victimele imediate şi
când prin naţionalitatea sau legăturile externe ale autorilor, localizarea lor, natura
victimelor – instituționale, umane –, sau mecanismul de înfăptuire şi ramificaţiile lui
depăşesc frontierele naţionale ale unui stat11.
Internaţionalizarea terorismului pune în pericol nu numai ordinea internă a
unui stat, dar şi relaţiile acestuia cu alte state. Refugierea autorilor actelor de terorism
pe teritoriul altor state conduce la situaţii şi complicaţii în domeniul relaţiilor
internaţionale. La rândul lor, diferenţele de reglementări juridice în materie de
extrădare nasc numeroase conflicte de natură politică şi juridică. Unele proceduri
interne sunt extrem de complexe şi îndelungate, făcând uneori, în mod practic,
imposibilă pedepsirea unor terorişti.
Terorismul internaţional se poate realiza sub două forme principale:
a. terorism internaţional individual, când este vorba de acte de terorism intern
(individual sau în grup), la care se adaugă un element de extraneitate referitor la
autori, victime sau locul de executare a actului şi locul de producere a efectelor sale;
b. terorism internaţional statal, atunci când actele respective sunt îndreptate
împotriva unui stat. Acest terorism este exercitat de un alt stat, de grupuri sau
organizații teroriste sau de alte elemente, cum ar fi, spre exemplu, unele grupări
extremiste interne care doresc distrugerea sau dezmembrarea unui stat și acționează,
în acest scop, împreună cu grupări teroriste externe. Promotorii terorismului de stat
V. Dimitrievic, „Le mouvement du non-alignement et le terrorisme international”, în „Revue de politique internationale”, nr. 886 din 5 martie 1987.
11
F. Gross, „Political assassinations”, în „International terrorism in the Contemporary World”, ed. by M. N.
Livingstone, Greenwood Press, 1978.
10
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nu se limitează numai la folosirea terorii, ca mijloc de coerciţie ci, prin intermediul
propriului aparat, incită la ură şi asasinat.
Terorismul internaţional mai cunoaşte şi următoarele forme de manifestare12:
a. terorism internaţional de drept comun sau banditismul internaţional. Acesta
cade sub incidenţa legii penale ca un delict obişnuit, agravat de modul de execuţie:
violenţă şi stări specifice terorii, create prin practici caracteristice gangsterilor,
bandelor de tâlhari sau altor grupări ale crimei organizate, în vederea realizării unor
scopuri materiale ori altor interese particulare.
b. terorism internaţional politic. Terorismul devine politic atunci când
urmăreşte să complice sau să determine ruperea relaţiilor normale dintre state, să
înlăture anumiţi oameni politici sau să influenţeze, prin intimidare, politica internă
sau externă a unui anumit stat13. Terorismul şi violenţa politică îşi propun să
înlocuiască prezenţa, iniţiativa, participarea şi, deci, creşterea conştiinţei politice a
maselor, prin acţiunea unor grupări de fanatici care folosesc “lovituri de bastoane
şi revolver”. Cea mai mare cucerire a popoarelor, democraţia, este ameninţată. Se
urmăreşte înspăimântarea oamenilor, izolarea lor, lipsirea de sens a instituţiilor
statale fundamentale şi pregătirea, în acest fel, a terenului pentru noi dictaturi14.
Deşi nu este un fenomen nou, asemenea acte de violentă existând în toate
timpurile, ceea ce caracterizează terorismul politic de astăzi este trecerea de la actele
sporadice ale unor indivizi izolaţi, la grupări teroriste organizate, la diversificarea
metodelor de acţiune şi la folosirea unui evantai larg de metode şi mijloace. În prezent,
terorismul politic a devenit un nou element destabilizator în relaţiile internaţionale15.
Pericolul pe care îl constituie terorismul politic, în general, şi cel internaţional, în
special, pentru relaţiile paşnice, de înţelegere şi de cooperare între state, face ca
această chestiune să se înscrie în rândul celor care interesează, în cel mai înalt
grad, comunitatea mondială şi implicit normele dreptului internaţional. Atunci când
avem de-a face cu acte de terorism de stat, acest lucru este mai evident, deoarece,
prin implicaţiile şi consecinţele lor, aceste acte constituie o violare a principiilor
fundamentale ale dreptului internaţional.
c. o altă formă a terorismului internaţional este şi terorismul subversiv dus
din străinătate. Acesta este organizat, finanţat şi înarmat din exterior. Terorismul
internaţional subordonează persoana umană a cărei libertate, demnitate şi drepturi
trebuie considerate sacre, unor interese care îi sunt străine.
Terorismul internaţional a intrat, deja, într-o nouă fază, a primit o nouă
formă, cea a terorismului de stat, pe care unii analişti francezi îl denumesc terorism
internaţional de stat, iar cei americani terorism girat de către stat. Se operează
Glassboro State College, „International Terrorism in the Contemporany World”, ed. by Marius S. Livingston,
Greenwood Press, 1998.
13
A se vedea, Gh. Bica, M.T. Burduşel, „Suportul financiar al terorismului internaţional”, Editura Eficient, Bucureşti, 2001, p. 27-28.
14
A se vedea, Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional penal şi infracţiunile internaţionale”, Editura Academiei,
Bucureşti, 1977.
15
E. Berlinguere, „Terorismul şi violenţa politică”, L’Unita, 19 martie 1978.
12
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astfel cu un nou concept folosit tot mai frecvent în abordarea fenomenului terorist
internaţional, prin care se desemnează folosirea violenţei, a terorii de către state,
în raporturile conflictuale, antagonice dintre ele, în scopul obţinerii de avantaje
politice, economice, sociale, militare sau de altă natură. În unele situaţii, terorismul
de stat poate fi asociat cu politica de forţă şi dictat a marilor puteri, lucru infirmat
de acestea, care consideră că terorismul de stat loveşte, în primul rând, democraţiile
şi că acesta nu ar fi proliferat dacă nu ar fi beneficiat de sprijinul şi încurajarea unor
state care finanţează şi înarmează grupările teroriste, le asigură tabere de pregătire,
le furnizează documente false etc. Deşi părerile sunt împărţite, pentru toţi analiştii
şi teoreticienii, este însă clar că terorismul de stat, reflexie a opoziţiei ideologiilor,
constituie cea mai periculoasă formă de terorism internaţional, de natură să afecteze
grav stabilitatea şi pacea în plan mondial.
Terorismul internaţional reprezintă un act care este esenţialmente motivat
politic şi care transcende frontierele naţionale. Este practicat de indivizi independenţi
care se bucură sau nu de sprijinul unor state simpatizante. Prin întinderea pe care
o cunoaşte şi ramificaţiile sale, precum şi prin obiectivele pe care le urmăreşte,
terorismul internaţional a cuprins și întreaga Europă, fiind cunoscut deja sub
denumirea de „euroterorism”. Promotorii acestuia se remarcă prin limbajul şi
acţiunile comune care-i caracterizează, violenţa.
Terorismul internaţional este strâns legat de lipsa de rigoare politică a unor
partide sau grupări politice, de unitate şi legitimitate, precum şi de elementele de
nesiguranţă oferite pentru viitor. Orice modalitate de comunicare logică cu aceste
grupări teroriste este extrem de dificilă. Pentru acestea noţiuni ca “negociere” sau
“compromis”, care ar putea afecta ţelul lor fundamental, nu există16.
Datorită faptului că terorismul s-a manifestat şi se manifestă sub multiple
aspecte, scopurile şi mobilurile acţiunilor teroriste nefiind aceleaşi, specialiştii
contemporani, fac următoarea clasificare a terorismului internaţional, pe care o
considerăm cea mai completă şi actuală:
Noţiunea de „terorism internaţional” este adesea confundată în literatura de
specialitate cu aceea de „terorism transnaţional”. Deosebirea dintre cele două noţiuni
constă însă în faptul că, în cazul terorismului transnațional, mai exact, transfrontalieri
(națiunile nu produc terorism), autorii actelor teroriste sunt autonomi faţă de orice
stat. De asemenea, în tratarea acestei forme de terorism, evidenţiem o tendinţă
de cooperare, din ce în ce mai atractivă, între organizaţiile şi grupurile teroriste în
comiterea atentatelor. Mai mult, au fost întreprinse măsuri care vizează coalizarea şi
chiar unificarea unor grupări teroriste, aspect rezultat şi din participarea la executarea
unor acţiuni teroriste a unor membrii aparţinând mai multor grupări teroriste.
Un domeniu cu implicaţii majore pe plan internaţional şi transnaţional îl
constituie terorismul informațional (cibernetic) Terorismul cibernetic vizează
A se vedea, C. Popiştineanu, „Neofascismul, terorismul, pericole pentru lumea contemporană”, Editura Politică,
Bucureşti, 1981.
16
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pătrunderea în sistemele de telecomunicaţii şi reţelele de calculatoare ale operatorilor
publici sau independenţi, pentru introducerea unor „semnale” prin care pot declanşa
catastrofe în traficul de călători, în sistemul energetic, în sistemul sanitar etc., pot bruia
cu mesaje proprii radioul şi televiziunea, răspândind panică sau incitând la violenţă
şi, nu în ultimul rând, pentru asigurarea coordonării intenţiilor extremiste. Relevant
pentru starea de pericol este faptul că organizaţiile teroriste, prin reţelele specializate
de care dispun, folosesc sisteme tot mai sofisticate în derularea operaţiunilor care,
astfel, devin tot mai greu de prevenit, contracarat sau anihilat. O atitudine calificată
în acest domeniu a venit din partea directorului FBI, Louis Freeh17 care, la 23 aprilie
1998, în faţa Senatului SUA, atrăgea atenţia că utilizarea codurilor de către teroriştii
şi traficanţi de droguri din străinătate zădărniceşte eforturile agenţilor federali. Din ce
în ce mai mult, SUA se confruntă cu o globalizare a crimei şi organizaţiilor extremistteroriste, această extindere şi intensificare fiind favorizată de explozia tehnologiei în
telecomunicaţii şi informatică.
Deşi SUA este o supraputere, una din cele mai dificile probleme cu care se
confruntă factorii de aplicare a legii din această țară este rapiditatea cu care teroriştii
adoptă tehnologii avansate pentru împiedicarea organelor abilitate să facă cercetări
asupra celor care atentează la securitatea naţională, aşa explicându-se de ce decriptarea
a devenit una din cele mai importante probleme cu care se confruntă agenţii federali.
Utilizarea la scară largă a criptării solide, aproape imposibil de descifrat,
diminuează capacitatea autorităţilor de a lupta împotriva terorismului. Criptările
permit traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi comunice intenţiile distructive
fără teama de a fi interceptaţi sau descifraţi. În replică, se impun iniţiative ferme ale
guvernelor, de a dezvolta tehnologii informatice care să vizeze elaborarea de soluţii
tehnice şi tactice eficiente în combaterea terorismului.
Logistica terorismului
Plecând de la accepţiunea militară a logisticii, se poate aprecia că logistica
organizaţiilor şi grupărilor teroriste constă într-un complex de măsuri şi activităţi
desfăşurate într-o concepţie unitară, conspirat, puternic descentralizat, independent
sau în cooperare cu grupări similare, cu sprijinul sau sub conducerea unor state ce
promovează terorismul pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare procurării,
cercetării şi realizării mijloacelor utilizate în comiterea acţiunilor teroriste, pregătirii
militare specifice membrilor, asigurării mijloacelor tehnice de telecomunicaţii,
transport, medicale şi prestării altor servicii necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse.
Aşadar, logistica organizaţiilor şi grupărilor teroriste cuprinde totalitatea
activităţilor pe care acestea le desfăşoară în scopul asigurării tuturor structurilor
organizatorice cu tot ce le este necesar (condiţii de instruire, cazare, echipare, odihnă
17

L. Freeh, „Expunere cu privire la terorismul informaţional”, Senatul SUA.
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şi refacere, antrenament, muniţie, explozivi, substanţe chimice, toxice sau radioactive,
mijloace de comunicaţie, asistenţă medicală şi fonduri financiare necesare pregătirii
şi executării actelor teroriste, propagandei şi contrapropagandei).
Trebuie remarcat faptul că, în logistica organizaţiilor şi grupărilor teroriste,
activitatea primordială constă în procurarea fondurilor prin mijloace şi metode
menite să asigure clandestinitatea deplină a operaţiunilor, fără de care nici o astfel de
organizaţie nu ar exista.
Asigurarea cu materiale necesare funcţionării structurilor organizatorice
şi executării acţiunilor teroriste constă în stabilirea nevoilor, căilor, mijloacelor
şi locurilor de procurare, preluare, fabricare şi depozitare a acestora, în condiţii
de maximă securitate şi clandestinitate. De această activitate se ocupă structuri
organizatorice similare celor militare, în care regula compartimentării şi secretizării
este de fier.
Logistica organizaţiilor şi grupărilor teroriste se realizează prin următoarele
modalităţi:
a. Procurarea de armament, muniţie, explozivi, substanţe chimice incendiare
sau toxice etc., pe următoarele căi: crearea de reţele proprii, cu ramificaţii şi legături
internaţionale care, sub diverse acoperiri, achiziţionează astfel de materiale de la
producători sau deţinători legali sau ilegali ori din zonele de conflict armat, pe care
le introduc clandestin în ţara de origine a grupării, prin intermediul reţelelor de tip
mafiot din ţara respectivă; prin acţiuni de tip comando asupra depozitelor militare
ori a posturilor de poliţie; prin intermediul canalelor clandestine create de serviciile
secrete ale statelor sponsor; prin eforturi proprii de dotare, în care specialişti cu înaltă
calificare, în condiţii de deplină conspirativitate, realizează amestecuri explozive,
incendiare ori substanţe toxice, precum şi dispozitive mecanice, chimice, electrice
sau electronice de iniţiere şi detonare a acestora.
Teroriştii de azi folosesc o gamă largă de mijloace logistice şi armament
diversificat, de la cel de bază şi rapid, până la cel înalt tehnologizat şi sofisticat.
Arsenalele teroriste se bazează, în mare măsură, pe arme de mare eficacitate cu
dispozitive de ochire optice, electronice, cu raze infraroşii şi laser, pistoale Glock, mai
greu detectabile la controalele antiteroriste, antideturnare, deoarece sunt construite,
în mare parte, din material plastic, explozibil plastic tip Sentex nedetectabil, dar şi pe
aruncătoare de grenade, lansatoare de rachete, aruncătoare de mine de diferite calibre
etc. Grupările şi organizaţiile teroriste preferă atât arme şi echipament utilitar care se
pot ascunde, portabile, sau deosebit de voluminoase (pistoale automate, carabine de
asalt tip AK 47, mitraliere, grenade şi aruncătoare de grenade, chiar mortiere etc.),
cu o mare putere de foc, adesea utilizate în combinaţie cu dispozitive explozive de
natură similară.
Întrucât teroriştii utilizează pe scară largă arme convenţionale, sunt preocupaţi
să ţină pasul cu noutăţile în materie, precum gloanţele cu îmbrăcăminte din teflon, sau
sistemele perfecţionate de ochire (echipamente de vedere pe timp de noapte, veste
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antiglonţ etc.) Explozibilii, detonatoarele şi fuzeele destinate vânzărilor comerciale
din domeniul construcţiilor, sunt ideale pentru producerea dispozitivelor explozive
improvizate, în special pentru maşinile capcană.
Unele grupări teroriste, bine organizate, au demonstrat oportunitatea şi
capacitatea de a folosi tehnologii sofisticate, mai ales dispozitive de detonare a
bombelor prin telecomandă. S-au introdus multe tehnici noi, inclusiv sisteme radar,
raze X, senzori de timp şi presiune, care s-au dovedit deosebit de eficiente împotriva
aeronavelor.
După procurare, aceste mijloace logistice sunt depozitate la adrese şi în
locuinţe conspirative aparţinând unor “voluntari” sau membri “curaţi”, persoane
necunoscute în evidenţele organelor de poliţie sau serviciilor secrete ori în locuri
special amenajate şi organizate pe principiul “căruţelor poştale impersonale”;
b. Procurarea de instrumente, unelte, aparatură electronică şi orice fel de obiecte
şi maşini din comerţul liber care, în ateliere clandestine, prin prelucrări şi modificări
ce nu le afectează destinaţia, aspectul general şi funcţionalitatea, sunt utilizate
pentru disimularea, mascarea, ascunderea şi containerizarea mijloacelor utilizate în
comiterea actelor teroriste. Recent, au fost realizate obiecte de îmbrăcăminte din
fibre de exploziv plastic, nedetectabile cu actualele mijloace de control.
Astfel se cumpără şi se “cosmetizează” truse de scule, aparate de fotografiat,
camere video, radiocasetofoane, râşniţe de cafea, fiare de călcat, spray-uri, plicuri cu
felicitări, cărţi, obiecte de porţelan, de toaletă şi garderobă, jucării, bastoane, cârje,
umbrele etc., gama acestora fiind practic inepuizabilă;
c. Procurarea mijloacelor de comunicații şi telecomunicaţii. De regulă,
pentru legăturile între diferite structuri şi membrii grupărilor, se utilizează reţelele
telefonice existente, folosindu-se un limbaj convenţional, aparatură de secretizare
a convorbirilor, radiocasetofoane etc. Pentru culegerea şi transmiterea informaţiilor
precum şi a ordinelor teroriste sunt utilizaţi curieri şi emisari. Presa partidelor politice
ori a unor organizaţii „paravan” este folosită pentru comunicări în cadrul aceleiaşi
grupări teroriste prin intermediul unor parole şi mesaje prestabilite. Se transmit astfel
de mesaje camarazilor şi conducerii despre pericolele iminente, situaţia teroriştilor
activi, precum şi a celor “scoşi din circuit”;
d. Aprovizionarea cu mijloace de transport se face, în primul rând, de pe piaţă,
pentru deplasările curierilor, emisarilor şi membrilor “curaţi”, precum şi în scopuri
ce nu constituie activităţi ilicite ori care să trezească suspiciuni. În aceeaşi manieră
se procură şi autoturismele pentru membrii clandestini ce desfăşoară activităţi
comerciale în beneficiul organizaţiilor “mamă” şi pentru deplasarea membrilor activi
care sunt trimişi pentru refacere în străinătate. De astfel de facilităţi mai beneficiază
şi membrii grupărilor teroriste ce urmează să efectueze operaţiuni directe şi mai ales
teroriştii sinucigaşi. De regulă mijloacele de transport sunt înmatriculate pe numele
persoanelor care le folosesc pentru a nu da naştere la suspiciuni din partea organelor
de poliţie.
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În al doilea rând, aprovizionarea cu mijloace de transport se face prin furt, în
situaţiile în care acestea urmează să fie utilizate în comiterea de acte teroriste. De furtul
autovehiculelor se ocupă comandouri speciale care le conduc la garaje clandestine,
unde alte echipe “le dotează” cu explozivi şi dispozitive de amorsare, în situaţia că
vor fi plasate ca “autovehicule capcană” ori le falsifică numerele şi documentele
de înmatriculare, pentru a se asigura, rapid şi conspirat, retragerea membrilor
comandourilor de la locul atentatului sau acţiunii. De regulă, autovehiculele utilizate
în acest scop sunt distruse prin incendiere sau explozie, pentru a înlătura urmele
care ar putea conduce la identificarea teroriştilor. Ulterior, se utilizează autovehicule
aflate legal în circulaţie, pentru a transporta membrii comandourilor la adresele
conspirative sau pentru scoaterea rapidă din ţara în care au acţionat, pe traseul de
fugă schimbându-se una sau mai multe maşini.
În posesia unor grupări şi organizaţii teroriste se află garaje sau ateliere de
reparat şi întreţinere auto cu autorizaţii de funcţionare, folosite atât ca sursă de
venituri, cât şi pentru ascunderea şi pregătirea mijloacelor auto care urmează a fi
folosite în acţiuni;
e. Asigurarea cu documente de identitate false: legitimaţii, permise de acces,
acreditări, diplome de studii, acte de stare civilă etc. Aceste mijloace logistice sunt
sustrase de la instituţiile care operează cu astfel de documente, cu ajutorul membrilor
şi simpatizanţilor, prin mituirea unor funcţionari care le gestionează, ori sunt obţinute
de la alte organizaţii teroriste, prin intermediul reţelelor de tip mafiot, sustrageri de la
persoanele cărora le-au fost eliberate de autorităţile de stat, care apoi sunt falsificate,
precum şi cu sprijinul serviciilor de informaţii care finanţează gruparea respectivă.
Compartimentele de falsificare au în compunerea lor persoane cu calităţi deosebite în
materializarea scopurilor, fiind dotate cu tuşuri, hârtie specială, ştampile şi aparatură
sofisticată, cu ajutorul cărora aplică vize, înlocuiesc sau adaugă file, fotografii,
operează modificări ale numelor, efectuează timbrări etc. Scopurile principale ale
asigurării cu documente false sunt: crearea legendelor de retragere sau acoperire
a membrilor comandourilor care au executat sau au de executat acţiuni teroriste;
pătrunderea în diferite instituţii şi obiective vizate asigurate cu măsuri de protecţie
antiteroristă; facilitarea ajungerii în apropierea ţintei ori a efectuării studiului şi
culegerii de informaţii; crearea posibilităţilor de părăsire a statului în care teroriştii
au executat acţiuni; stabilirea, sub identitate falsă, pe teritoriul altui stat a teroriştilor
„pensionaţi” ori daţi în urmărire internaţională; prevenirea arestării membrilor
grupării şi a scurgerii de informaţii despre aceştia. Unele grupări, în special cele careşi procură armamentul, muniţia, explozivii etc. din alte ţări decât cele de origine,
recurg la falsificarea documentelor de transport şi a sigiliilor de vamă;
f. Asigurarea cu uniforme militare şi vestimentaţie specifică unor categorii
socio-profesionale, cât şi cu materialele necesare deghizării teroriștilor. Vestimentaţia
necesară efectuării operaţiunilor teroriste este asigurată, de regulă, prin furturi,
spargeri sau chiar prin crime, de la producători, deţinători sau purtători. De
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obicei, pentru legalizarea teroriştilor astfel deghizaţi se utilizează şi documente
contrafăcute sau falsificate. Analiza actelor teroriste reliefează că vestimentaţia
folosită pentru deghizare este menită să îndeplinească roluri diverse: să întărească
autoritatea terorismului, când se folosesc uniformele militare; să atenueze severitatea
controalelor din zonele sau obiectivele vizate, facilitând penetrarea dispozitivelor;
să distragă atenţia organelor de poliţie din dispozitivele de protecţie instituite la
obiectivele ţintă ş.a. Pe lângă metodele amintite, unele grupări şi organizaţii teroriste
îşi procură articolele de îmbrăcăminte din comerţ sau le confecţionează în ateliere
proprii. De asemenea, dispun de adevărate cabinete cosmetice, unde teroriştii sunt
„transformaţi” în preoţi răniţi cu membre în gips, iar femeile devin „gravide” sau
ajutate să fie sexy. Echipamentul necesar membrilor organizaţiilor care se află în faza
de pregătire şi instruire este asigurat din resurse proprii, cu sprijinul organizaţiilor
cu care cooperează pe această linie, ori a statelor sponsor, pe filiere secrete sau prin
intermediul unor firme proprii care desfăşoară legal activităţi comerciale;
g. Asigurarea instruirii militare şi îndoctrinării membrilor grupărilor teroriste.
Această activitate se desfăşoară în tabere sau locuinţe proprii, în spaţii greu accesibile
şi izolate, ori conspirate, în tabere aparţinând altor organizaţii şi grupări cu care se
află în relaţii de colaborare, precum şi în zona unor focare deschise de conflict militar
unde, în funcţie de afinităţi ideologice, etnice sau religioase, organizaţiile teroriste îşi
trimit membrii să se înroleze ca mercenari într-o tabără sau alta.
Potrivit unor date şi informaţii recente, o grupare islamistă cu obiective pe
plan internaţional dispune în Pakistan, la poalele munților Peschawar, de 7 tabere de
antrenament, unde sunt grupaţi peste 3000 de integrişti (800 algerieni, 600 egipteni,
400 iordanieni şi cca. 400 libieni şi palestinieni). Împreună cu aceștia, se pregătesc şi
alţi adepţi ai integrismului islamic, nearabi, sosiţi din China, SUA, Malaiezia şi din
unele republici ex-sovietice din Asia Centrală.
Pentru asigurarea instruirii şi îndoctrinării, organizaţiile pun la dispoziţia
viitorilor luptători instrucţiunile şi manualele necesare de descriere, mânuire şi
folosire a armamentului şi explozibililor, tehnici de fabricare a acestora, a sistemelor
de detonare din substanţe şi componente care se pot procura de pe piaţă, de amorsare
a încărcăturilor, de asigurare a dispozitivelor explozive improvizate etc. De
asemenea, instrucţiunile mai cuprind: formele şi metodele de culegere a informaţiilor
despre obiectivele vizate în mod conspirat, măsurile de protecţie şi autoprotecţie
contrainformativă, depistare şi evitare a filajului, formele şi metodele specifice de
luptă etc.
Tendinţele terorismului internaţional
În urma măsurilor de combatere a terorismului luate în ultimii ani, într-o
serie de state occidentale, îndeosebi, arestarea principalilor conducători ai unor
grupuri şi organizaţii teroriste (Brigăzile Roşii, Beden-Meinhof, arestarea celebrului
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Carlos etc.), majoritatea organizaţiilor şi-au revizuit strategia şi tactica de acţiune,
concomitent cu reorganizarea.
La acţiunile teroriste s-au folosit cantităţi foarte mari de exploziv. Locurile
cele mai agreate de terorişti sunt: mediul urban, magazine, staţii de metrou, gări,
autogări. Concomitent cu atentatele clasice se folosesc mai frecvent autoturismele
capcană şi plicurile capcană18.
Astfel se pot desprinde o serie de caracteristici ale acestui tip de terorism dintre
care cele mai importante considerăm că sunt următoarele:
- cel mai mare număr de morţi s-a înregistrat în 2001, în cazul actelor teroriste
din 11 septembrie asupra SUA (de ordinul a câtorva mii de victime), urmat de anul
1994, cu 897 de morţi. În aceeaşi ordine de idei trebuie menţionat şi anul 1996, când
s-au înregistrat 3.787 de răniţi în urma atentatelor teroriste;
- se manifestă o tendinţă de creştere a numărului victimelor;
- în majoritatea lor, acţiunile teroriste se realizează cu dispozitive explozive:
65% în 1994; 86% în 1995; 83% în 1996 şi 87% în 1997;
- cele mai multe atentate se comit în Europa: 40 din 168 în 1994; 59 din 150 în
1995; 115 din 186 în 1996 şi 57 din 88 în 1997;
- autovehiculele capcană tind să deţină supremaţia în acţiunile întreprinse de
terorişti;
- disimularea este foarte diversă, de la vehicule capcană, la plicuri, casete
video capcană etc.
- încep să apară combinaţii de genul atac armat cu dispozitiv exploziv
improvizat pentru siguranţa în atingerea scopului propus;
- s-a accentuat forma de terorism biologic19. Astfel, dacă până în 2001, puţini
terorişti au demonstrat un interes real faţă de posibilităţile bio-terorismului şi chiar
mai puţini au încercat să dobândească agenţi biologici, din septembrie 2001 se pare
că situaţia nu mai este aceeaşi. Motivaţiile celor interesaţi de agenţii biologici variază.
Astfel, Sectele Aum Shinrikyo din Japonia şi RISE din Chicago doreau să ucidă un
număr mare de oameni. În schimb, Rajneeshee din Oregon a ales în mod conştient
agenţi care afectau, fără să ucidă, un număr mare de oameni. Consiliul Patrioţilor
din Minnesota intenţiona să utilizeze ricina, o toxină, pentru a ucide oficialităţile care
lucrau în domeniul aplicării legii20;.
- din ce în ce mai mult, se proliferează acţiuni teroriste cu sacrificiul
executantului – terorismul sinucigaș de tip “Kamikaze”21.

De exemplu, plicurile cu antrax folosite în atentatele teroriste din SUA, imediat după începerea bombardamentelor americane asupra Afganistanului, la sfârşitul lunii septembrie 2001.
19
Agenţii biologici sunt organisme sau toxine derivate din organisme vii care pot fi utilizate împotriva oamenilor, animalelor
sau culturilor agricole.
20
Pentru detalii a se vedea, W. Seth Carus, “The Threat of Bioterrorism”, în „The Strategic Forum”, nr. 127, septembrie 1997,
publicat de „The Institute for National Strategic Studies”, SUA, http://www.ndu.edu/inss/strforum/forum127.html.
21
Ca în cazul atentatelor din 11 septembrie 2001, când cei care au deturnat avioanele au murit în impactul produs.
18
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Concluzii
Formele clasice de violenţă au fost completate cu altele noi, mai cinice şi
mai perverse, victimele acestora provenind tot mai mult din rândul unor oameni
nevinovaţi care nu au nici o legătură de cauzalitate cu adevăratele scipuri urmărite de
autorii lor. Mai mult, violenţa şi exploatarea consecinţelor acesteia au devenit o armă
politică deosebit de eficace.
Cultul violenţei, al banului, al îmbogăţirii prin orice mijloace, impregnează
tot mai puternic societatea contemporană. Formele de violenţă evoluează odată cu
mutaţiile din societate. Proliferarea violenţei este un produs direct al modului de
existenţă actual.
O formă sui generis de manifestare a violenţei o reprezintă terorismul, adică
folosirea deliberată şi sistematică a unor mijloace de natură să provoace teroarea în
vederea atingerii unor scopuri criminale. Având drept caracteristică intimidarea prin
acte de cruzime şi violenţă, iar ca mijloace de realizare a scopului propus, răpirea,
asasinatul, execuţiile sumare sau alte forme de violenţă oarbe (explozii, incendieri,
distrugeri, acte de sabotaj etc.), în mod indiscutabil, putem spune că terorismul
reprezintă cel mai periculos flagel al perioadei contemporane.
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This is a brief paper about post-cold war Ukraine; in 2014 the hot
war was just starting amid the ashes of the cold war which had ended. Our
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problems of the decisions of heads of state and government in North Atlantic
Council Meeting, on September 2014. The paper is generous and full of
political, strategic and security significances. Romania has undergone all the
political and military evolutions and effects in the wider Black Sea Area.
Keywords: decisions, Heads of State and Government, North Atlantic
Council, security, statement.
Rezumat
Aceasta e o scurtă lucrare despre războiul din Ucraina după încheierea
Războiului Rece; în anul 2014, a început războiul fierbinte din cenuşa
Războiului Rece care se terminase. Acest articol dramatic prezintă aceste
evenimente semnificative reflectate în deciziile şefilor de state şi de guverne
în cadrul întrunirii Consiliului Nord Atlantic din septembrie 2014. Articolul
e generos şi plin de semnificaţii politice, strategice şi de securitate. România
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a suportat toate evoluţiile şi efectele politice şi militare din Zona Externă a
Mării Negre.
Cuvinte-cheie: decizii, şefii de state şi de guverne, Consiliul Nord-Atlantic,
securitate, declaraţia.

L

ucrările Summit-ului NATO, care a avut loc în Newport, Țara Galilor, pe
4-5 septembrie 2014, s-au desfăşurat în condiţiile crizei politice-militare
din Ucraina. Cităm din Declaraţia Summitu-ului din Ţara Galilor, adoptată de şefii de
state şi de guverne participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic din Ţara Galilor
(4-5 septembrie 2014), condamnarea Rusiei de către cei 28 şefi de state şi de guverne
NATO: “We condemn in the most serious terms the illegal and increasing military
intervention of Russia in Ukraine and we request Russia to stop and withdraw its
forces from inside and along the Ukrainian borders. This infringement of Ukraine
sovereignty and territorial integrity is a serious crime against the international law
and major challenge against Euro-Atlantic security. We do not recognize and will
not recognize the illegal and illegitimate «annexation» of Crimea by Russia. We
ask Russia to conform with the international law, its international obligations and
responsibilities, to end the illegitimate occupation of Crimea; to keep away from
aggressive actions against Ukraine; to withdraw its troops; to stop the flow of
armament, equipment, peoples and money over the border by the separatists and to
stop the fuelling of tensions along and over the Ukrainian border. Russia must use
its influence on the separatists in order to de-escalate the situation to make concrete
steps to allow a political and diplomatic solution, to respect the Ukraine sovereignty,
territorial integrity and internationally recognized borders. We are extremely worried
the violence and insecurity in the region caused by Russia and separatists supported
by Russia lead to deterioration of humanitarian situation and material damages in
the Eastern Ukraine”�. Acest citat se traduce astfel: „Condamnăm în termenii cei mai
fermi intervenţia militară ilegală şi în creştere a Rusiei în Ucraina şi cerem Rusiei
să oprească şi să retragă forţele din interiorul şi de-a lungul graniţelor Ucrainei.
Această violare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei constituie o
încălcare gravă a dreptului internaţional şi o provocare majoră la adresa securităţii
euro-atlantice. Nu recunoaştem şi nu vom recunoaşte „anexarea” ilegală şi ilegitimă
a Crimeii de către Rusia. Cerem ca Rusia să se conformeze dreptului internaţional,
obligaţiilor şi responsabilităţilor sale internaţionale; să pună capăt ocupării ilegitime
a Crimeii; să se abţină de la acţiuni agresive împotriva Ucrainei; să îşi retragă
trupele; să oprească fluxul de armament, echipament, oameni şi bani peste graniţă
către separatişti şi să oprească alimentarea tensiunilor de-a lungul şi peste graniţa
ucraineană. Rusia trebuie să îşi utilizeze influenţa asupra separatiştilor pentru a deescalada situaţia şi să întreprindă paşi concreţi pentru a permite o soluţie politică
şi diplomatică, care să respecte suveranitatea, integritatea teritorială şi graniţele
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recunoscute internaţional ale Ucrainei. Suntem extrem de îngrijoraţi că violenţele şi
insecuritatea în regiune cauzate de Rusia şi de separatiştii sprijiniţi de Rusia conduc
la deteriorarea situaţiei umanitare şi distrugeri materiale în estul Ucrainei.”
Frontierele ruso-ucrainene au fost modificate după ce forţele pro-ruse au trecut
la ofensivă în cele trei regiuni ucrainene: Lugansk, Doneţk şi Mariupol. Crimeea a
fost anexată la Federaţia Rusă. În conflictul militar ucrainean, au fost mii de morţi şi
zeci de mii de răniţi, printre care şi foarte mulţi români – soldaţi care au făcut parte
din unităţile militare ucrainene trimise să lupte împotriva separatiştilor pro-ruşi în
sud-estul Ucrainei. Un avion Boeing 777 de transport persoane a fost doborât (este
vorba de zborul MH-17 al unei companii aeriene malaieziene). În continuare, ca să
fim mai exacţi, dăm următorul citat: „We are worried about the discrimination suffer
the Tatars originating in Crimea and other members of local communities in the
Crimean Peninsula. We request Russia to take the needed measures to provide safety,
rights and liberties for all the persons living in the peninsula. This violence and
insecurity lead to the tragic knockdown of the Malaysia Airlines MH17 passengers’
airplane, on July 17, 2014. Remembering Resolution 2166 of UN Security Council,
the allies request to all the states and actors in the region to provide immediate, safe
and unrestricted access to the place of MH17 collapse to allow the reopening of the
investigation and repatriation of victims’ remains and goods from the crush place.
The direct or indirect guilty people for taking down the MH17 airplane should be
brought in front of justice and convicted as soon as possible.”3 În limba română
textul are următoarea semnificaţie: “Suntem îngrijoraţi de discriminarea la care
sunt supuşi tătarii originari din Crimeea şi alţi membri ai comunităţilor locale
din peninsula Crimeea. Cerem ca Rusia să întreprindă măsurile necesare pentru
a asigura siguranţa, drepturile şi libertăţile pentru toate persoanele care locuiesc
în peninsulă. Această violenţă şi insecuritate au condus şi la tragica doborâre a
avionului de pasageri Malaysia Airlines MH17, la 17 iulie 2014. Reamintind
Rezoluţia 2166 a Consiliului de Securitate al ONU, Aliaţii solicită tuturor statelor
şi actorilor din regiune să asigure acces imediat, sigur şi nerestricţionat la locul
prăbuşirii MH17 pentru a permite reluarea investigaţiei şi repatrierea rămăşiţelor
victimelor şi bunurilor aparţinând acestora, aflate încă la locul prăbuşirii. Cei care
se fac vinovaţi, în mod direct sau indirect, de doborârea aeronavei MH17 ar trebui
să fie traşi la răspundere şi aduşi în faţa justiţiei cât mai curând posibil.”
Forţele rebele pro-ruse au mai doborât peste 15 aparate de zbor ucrainene. Rusia
a trimis un ajutor forţelor pro-ruse cu o coloană de aproximativ 900 autocamioane.
Ofensiva forţelor rebele s-a desfăşurat chiar în zilele summit-ului NATO. Probabil că
o asemenea ofensivă împotriva forţelor armate ucrainene nu se putea desfăşura decât
cu un sprijin militar puternic, ceea ce presupune un sprijin logistic şi de foc efectuat
de forţele militare ruse, chiar edacă Moscova neagă categoric implicarea militară a
Mircea Udrescu, NATO Summit and reactivation of traditional security paradigm as a result of the intensification
of globalization processes, în Annals series on military sciences, volume 6, 2014, no. 2, Bucuresti, 2014, p. 34.
3
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Rusiei în acest conflict. Ca urmare, Kievul a fost nevoit să negocieze cu rebelii, iar
Occidentul a constatat situaţia militară precară a forţelor ucrainene şi existenţa unor
zone (teritorii) controlate de separatişti.4 Coloana rusească de 900 autocamioane a
intrat, sub pretextul ajutoarelor pentru populaţia civilă, în teritoriile din sud-estul
Ucrainei fără aprobarea Ucrainei şi fără nici o supraveghere a reprezentanţilor Crucii
Roşii Internaţionale, deoarece aceştia nu au primit nici o garanţie de securitate. Pe
5 septembrie 2014, s-a semnat la Minsk primul acord de încetare a focului, sub
supravegherea OSCE şi a Federaţiei Ruse. Acordul a înregistrat o crudă realitate din
Ucraina de sud-est, care continuă şi astăzi.
În consecinţă, lucrările Summit-ului NATO din septembrie 2014 s-au
desfăşurat într-o perioadă dificilă pentru securitatea spaţiului euroatlantic şi celui
al UE din cauza crizei Ucrainene soldată cu modificarea frontierelor Ucrainene şi
ale Federaţiei Ruse prin intermediul unui război hibrid. NATO şi UE au considerat
că Federaţia Rusă este vinovată pentru încălcarea suveranităţii Ucrainei şi violarea
frontierelor ucrainene deoarece s-a comportat agresiv şi a sprijinit acţiunile violente
ale separatiştilor din sud-estul Ucrainei. Dar și Rusia a acuzat politica de extindere a
NATO şi UE în zona frontierelor ruseşti care reprezintă, în fond, strategia Anaconda
americană de strangulare a Federaţiei Ruse. De ambele părţi, învinuirile au fost dure,
iar războiul din sud-estul Ucrainei între rebelii pro-ruşi şi forţele armate ucrainene
este un război complex denumit recent războiul hibrid. De fapt aşa a fost el denumit
şi în Declaraţia Summit-ului din septembrie 2014. La acest summit, aşa cum am
prezentat în rândurile precedente, şefii de state şi de guverne NATO s-au exprimat
în termeni fermi de descurajare a Federaţiei Ruse în acţiunile îndreptate împotriva
Ucrainei şi împotriva anexării ilegale şi ilegitime a Crimeei de către Rusia. Crimeea
este principala bază a flotei ruse din Marea Neagră, reprezentând una dintre cele trei
porţi de ieşire a Federaţiei Ruse la Oceanul cald. În afară de Flota Mării Negre Rusia
mai are trei flote (flota Pacificului, Flota Nordului şi Flota Baltică).
Este evident că Federaţia Rusă a sprijinit acţiunile rebelilor pro-ruşi din sudestul Ucrainei cu toate că, în ciuda argumentelor aduse de reprezentanţii NATO şi ai
UE (informaţii culese în zona de conflict, imagini luate din satelit şi alte informaţii),
Rusia a respins toate acuzaţiile de imixtiune în treburile interne ale statului ucrainean.
Dacă nu ar fi intervenit forţele ruse, rebelii/separatiştii pro-ruşi nu ar fi avut nici o
şansă împotriva forţelor armate ucrainene şi a batalioanelor de voluntari ucrainene,
pentru că acestea au acţionat în forţă, ca la război, cu aparate de zbor ultramoderne
(Suhoi 24 şi Suhoi 25), cu tancuri, maşini de luptă ale infanteriei, cu artilerie
performantă etc., iar rebelii, fără sprijin armat şi logistic, nu puteau să reziste doar cu
armament de infanterie, și acela luat probabil tot de la ruși, întrucât, și în Ucraina, ca
în mai toate țările lumii, numai forțele armate aveau dreptul să dețină armament de
război. În acest război hibrid, asemenea scenarii au fost jucate din timp, iar forţele
rebele au fost pregătite serios pentru acţiunile militare şi paramilitare. Apoi ele au
4

Mircea Udrescu, op. cit., p. 34.
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fost sprijinite militar de către forţele unei mari puteri militare. Mai este nevoie să
nominalizăm care a fost puternicul stat din răsărit?
Summit-ul din septembrie 2014 a dat un mesaj ferm de coerenţă, unitate,
stabilitate şi forţă al Alianţei Nord-Atlantice, într-un moment în care Rusia a ripostat
dur împotriva Ucrainei, a anexat Crimeea şi a sprijinit separatiştii din Doneţk,
Lugausk şi Mariupol bazându-se pe faptul că populaţia din est şi cea din vestul
Ucrainei sunt în opoziţie/conflict, căci cei din Vest sunt proeuropeni, dorind aderarea
la UE, iar cei din est (sud-est) sunt ruși sau rusofoni, care doresc alipirea la Federaţia
Rusă, separarea de Ucraina sau o autonomie politică echivalentă cu secesiunea. În
primul deceniu al secolului XXI şi în primii trei ani ai celui de-al doilea deceniu,
faţă de Federaţia Rusă, trei state – Germania, Franţa şi Italia – au avut o poziţie de
apropiere şi toleranţă, total diferită faţă de cea a altor state Membre ale UE, inclusiv
a Marii Britanii, Olandei şi Danemarcei, care acordă mai multă atenţie teatrelor de
operaţii din exteriorul Europei (Irak şi Afganistan). Deci statele din vestul Europei
cooperează strâns cu Rusia (mai ales Germania care importă majoritatea resurselor
energetice ruseşti). Dar statele din Europa Centrală doresc o mai mare implicare a
NATO în Europa (în UE) şi chiar staţionarea trupelor Alianţei pe teritoriul lor. Deci,
spre deosebire de atitudinea pro-rusă a nucleului esențial al Vestului european, ţările
Europei Centrale vor o extindere a UE şi NATO spre est şi sprijină ferm Ucraina şi
Georgia împotriva Rusiei. Aşadar, cele 28 de state ale NATO au o atitudine diferită
faţă de relaţiile cu Rusia (cel puţin trei percepţii asupra Rusiei). Astfel statele centraleuropene au o teamă îndreptăţită faţă de Rusia, dar Germania nu vrea să strice relaţiile
privilegiate cu Rusia în domeniul energiei pentru a garanta securitatea statelor din
apropierea Rusiei.
Deci apropierea Rusiei de Germania, Franţa şi Italia a condus la apariţia unor
curente de opinie diferite în NATO şi a divizat Aliaţii în state cu atitudini diferite şi
chiar opuse faţă de Federaţia Rusă.
De aceea, în septembrie 2014, era necesară o nouă decizie a reprezentanţilor
statelor NATO faţă de acţiunile violente ale Rusiei şi faţă de anexarea Crimeii. Astfel,
au fost binevenite lucrările Summit-ului din septembrie 2014 pentru a participa la
soluţionarea crizei Ucrainei şi pentru a asigura coerenţă şi unitate în atitudinile şi
acţiunile politico-militare ale celor 28 de state aliate.
Din Declaraţia celor 28 de şefi de state şi de guverne NATO reiese că, în 2014,
criza ucraineană a fost provocată de acţiunile agresive ale Rusiei (la adresa Ucrainei),
care a încălcat normele dreptului internaţional, inviolabilitarea frontierelor de stat şi
suveranitatea Ucrainei. În faţa agresorului, Alianţa Nord Atlantică a dovedit din nou
că rămâne unită prin valorile ei, prin principiile Cartei ONU, constituindu-se într-un
forum democratic pentru luarea unor decizii în consens împotriva Rusiei.
Conform conceptului strategic al NATO, una din cele 3 sarcini fundamentale
ale Alianţei o reprezintă gestionarea crizelor şi conflictelor, mai ales după provocările
şi agresiunile Rusiei. Cei 28 de şefi de state şi guverne au reafirmat faptul că NATO
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este o Alianţă puternică, robustă şi reactivă, capabilă să răspundă eficace şi eficient
provocărilor actuale şi viitoare, inclusiv provocărilor Rusiei: În consecinţă, ei au
aprobat Planul de acţiune denumit „reactivitate” care conţine şi măsuri de asigurare
a Aliaţilor prin prezenţă aeriană, terestră şi maritimă continuă şi o activitate militară
eficientă în Estul Alianţei, unde se desfăşoară criza Ucraineană. O altă măsură a fost
cea de înfiinţare a unei Forţe Operaţionale Interarme (VJTF) care se poate desfăşura
în doar câteva zile la frontierele statelor NATO, inclusiv la frontiera estică a NATO.
De asemenea, se are în vedere constituirea unor infrastructuri, prepoziţionarea de
echipamente militare şi elemente logistice şi întărirea Aliaţilor situaţi la marginea
NATO, inclusiv a României care se găseşte la graniţa cu Ucraina, pentru punerea în
operă şi la periferia Alianţei a apărării colective.
Prin aceste măsuri, şi altele din Planul menţionat, se va menţine un nivel înalt
de operativitate, de reactivitate, pentru ca Alianţa să poată face faţă cu succes tuturor
ameninţărilor războiului hibrid de genul celui care se desfăşoară în Ucraina (este
vorba de un război cu un spectru larg de acţiuni militare, paramilitare şi civile care se
desfăşoară întrunit, succesiv, concomitent şi integrat). Conceptul de război hibrid a
reprezentat, alături de reactivitate, o preocupare principală a summit-ului în domeniul
actualizării teoriilor, politicilor şi strategiilor de securitate şi apărare.5
În declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor de anul trecut, s-a condamnat cu
fermitate Federaţia Rusă pentru intevenția acesteia în Ucraina şi a anexării Crimeii,
dar şi a atitudinii Rusiei faţă de politicile UE şi ale NATO, a nerespectării dreptului
internaţional şi a principiilor Cartei ONU, a comportamentului Rusiei faţă de Georgia
şi Republica Moldova, a violării angajamentelor de securitate şi a actului final de la
Helsinki şi altor aspecte pe care Aliaţii le consideră ameninţări la adresa securităţii
internaţionale.
Cităm în continuare textul din Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor
adoptată de şefii de state şi de guverne participanţi la reuniunea Consiliului
Nord Atlantic din Ţara Galilor la 4-5 septembrie 2014: “We are also worried by
the repetitive way of Russia to disrespect the international law, including the UN
Charter; its behaviour to Georgia and Republic of Moldova; the infringement of
European security arrangements and basic engagements including Helsinki Final
Act; long standing non-implementation of the Treaty on the Conventional Forces
in Europe and the use of military and other nature instruments in order to coerce
its neighbours. This threatens the international order based on rules and it is a
challenge against Euro-Atlantic security. Moreover, these developments can effect
on long term on the stability in the Black Sea which stands as main component of
Euro-Atlantic security. The recent actions of Russia are contrary to the principles on
the bases of mechanisms to grow the trust in the Black Sea region. We will continue
to support when the efforts in the regional plan asserted by the Black Sea riparian
Gheorghe Văduva, Războiul hibrid sau conflict geopolitic cu geometrie perversă?, Revista Univers Strategic, nr.
19 din 2014, pp. 10-33.
5
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states regarding the provisioning of security and stability.
As long as Russia continues to intervene military, to arm the separatists and
to fuel the instability in Ukraine, we will support the sanctions imposed by the EU,
G7 and others representing an essential component of overall international efforts
meant to answer to the destabilizing behaviour of Russia, to determinate it to deescalate the situation and to reach a political solution for the situation created by
its actions. Among those are counted the measures taken by the Allies, including
Canada, Norway and USA, as well as by EU decisions to limit the access to the
capital markets for state financial institutions in the Russian Federation, to restrict
the armament commerce, to settle some export restrictions for double use products
with final military destinations, to limit Russia’s access to sensitive technologies in
the defence and energetic sectors, and also other means.”6
Ceea ce, în limba română, înseamnă: “Suntem, de asemenea, îngrijoraţi de
modul de comportare repetat al Rusiei de nerespectare a dreptului internaţional,
inclusiv a Cartei ONU; comportamentul său faţă de Georgia şi Republica Moldova;
violarea aranjamentelor şi angajamentelor fundamentale de securitate europeană,
inclusiv cele din Actul Final de la Helsinki; ne-implementarea îndelungată a Tratatului
privind Forţele Convenţionale în Europa şi recurgerea la instrumente militare şi de
altă natură pentru a-şi forţa vecinii. Aceasta ameninţă ordinea internaţională bazată
pe reguli şi constituie o provocare la adresa securităţii euro-atlantice. În plus, aceste
dezvoltări pot avea efecte pe termen lung asupra stabilităţii în regiunea Mării Negre,
care rămâne o componentă importantă a securităţii euro-atlantice. Acţiunile actuale
ale Rusiei contravin principiilor pe care au fost edificate mecanismele de creştere
a încrederii în Marea Neagră. Vom continua să sprijinim, după cum va fi cazul,
eforturile în plan regional depuse de statele riverane Mării Negre vizând asigurarea
securităţii şi stabilităţii.
Atât timp cât Rusia continuă să intervină militar, să înarmeze separatiştii şi
să alimenteze instabilitatea în Ucraina, vom sprijini sancţiunile impuse de UE, G7
şi alţii, care reprezintă o componentă esenţială a eforturilor internaţionale generale
menite a răspunde conduitei destabilizatoare a Rusiei, a o determina să de-escaladeze
şi să ajungă la o soluţie politică la criza creată prin acţiunile sale. Printre acestea
se numără măsurile luate de Aliaţi, inclusiv Canada, Norvegia şi SUA, precum şi
deciziile UE de limitare a accesului la pieţele de capital pentru instituţii financiare
de stat din Federaţia Rusă, de restricţionare a comerţului cu armament, de stabilire
a unor restricţii de export pentru produse cu dublă utilizare cu destinaţii finale în
scop militar, de limitare a accesului Rusiei la tehnologii sensibile din sectoarele de
apărare şi energetic, şi alte măsuri.”
Decizia de creştere a cheltuielilor destinate apărării NATO este astfel
formulată în Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor adoptată de şefii de state şi de
guverne participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic din Ţara Galilor, din 4-5
6

Ibidem.

326 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

EVENIMENT STRATEGIC
septembrie 2014: “We convened to inverse the decrease trend of defence budgets, to
use with maximum efficiency our funds and to promote more balanced distribution
of costs and responsibilities. Our security and defence in their whole depend on
the expenditures volume as well in the manner we spend the money. The enhanced
investments should be directed to analyse our priorities in the field of capabilities and
the Allies should also prove their political will to provide the necessary capabilities
and to deploy forces when they are needed. A strong defence industry to the level
of whole Alliance, including stronger defence industry in Europe and enhanced
cooperation in the field of defence industry in Europe and over the Atlantic and it is
continuously essential to deliver the necessary capabilities. NATO and EU efforts
to strengthen defence capabilities are complementary. Keeping in mind the recent
engagements, we are guided by the following considerations:
l The allies who respect nowadays the reference value of NATO of minimum
2% of Gross Domestic Product (GDP) for defence expenditures and will fix as goal
to continue to respect this value. Also, the allies expending more than 20% in their
defence budgets for equipment of major importance, inclusive for respective research
and development, will continue to do this thing.
l The allies with actual share of GDP assigned for defence expenses is under
this level:
m They will stop each decline in the defence expenditure sphere;
m They will fix as goal to enhance the defence expenditures in real terms
when the GDP grows;
m They will fix as goal to advance in order to provide the reference value
of 2% in an interval of a decade in order to fulfil NATO Target Capabilities and to
eliminate the shortcomings of NATO in the capabilities field.
l The allies spending today less than 20% of the yearly budgets assigned for
defence in order to buy major importance equipment, including for research and
development activity associated to those, and will set as goal to enhance its yearly
investments in a decade to 20% or more of the total of defence expenditures.
l All the allies:
m Will assure their land, air and maritime forces correspond to the guidelines
convened to the NATO level as concerns the capacity to deploy and sustain other
quantifiable agreed results:
m Will assure their armed forces can really operate together including by
implementing standards and doctrines agreed to the NATO level.
The allies will yearly analyse the progresses achieved on the national level.
This will be discussed on the occasion of future reunions of defence ministers and
will be analysed by the chiefs of state and government in the future Summits.”7; ceea
ce înseamnă în limba română: “Am convenit să inversăm tendinţa de scădere a
Mircea Udrescu, NATO Summit and reactivation of traditional security paradigm as a result of the intensification
of globalization processes, în Annals series on military sciences, volume 6, 2014, no. 2, Bucuresti, 2014, pp. 36-37.
7
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bugetelor apărării, să folosim cu maximă eficienţă fondurile noastre şi să promovăm o
distribuţie mai echilibrată a costurilor şi responsabilităţilor. Securitatea şi apărarea
noastră în întregul lor depind atât de volumul cheltuielilor, cât şi de modul în care
cheltuim. Investiţiile sporite ar trebui direcţionate pentru a ne realiza priorităţile
în domeniul capabilităţilor şi Aliaţii trebuie să demonstreze, de asemenea, voinţa
politică de a asigura capabilităţile necesare şi de a disloca forţe atunci când este
nevoie de acestea. O industrie de apărare puternică la nivelul întregii Alianţe,
inclusiv o industrie de apărare mai puternică în Europa şi o cooperare sporită
în domeniul industriei de apărare în Europa şi peste Atlantic, este în continuare
esenţială pentru asigurarea capabilităţilor necesare. Eforturile NATO şi ale UE de
a întări capabilităţile de apărare sunt complementare. Având în vedere actualele
angajamente, suntem ghidaţi de următoarele considerente:
l Aliaţii care respectă în prezent valoarea de referinţă a NATO de minimum
2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru cheltuielile pentru apărare îşi vor fixa ca
obiectiv să continue să respecte această valoare. De asemenea, Aliaţii care cheltuiesc
peste 20% din bugetele lor pentru apărare pentru echipamente de importanţă majoră,
inclusiv pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare aferentă, vor continua să facă
acest lucru.
l Aliaţii a căror cotă actuală din PIB destinată cheltuielilor de apărare este sub
acest nivel:
m Vor stopa orice declin din sfera cheltuielilor pentru apărare;
m Îşi vor fixa ca obiectiv sporirea cheltuielilor pentru apărare în termeni reali
pe măsură ce PIB-ul creşte;
m Îşi vor fixa ca obiectiv să avanseze spre asigurarea valorii de referinţă de
2% într-un interval de un deceniu pentru a-şi realiza Capabilităţile Ţintă NATO şi
pentru a elimina neajunsurile NATO în domeniul capabilităţilor.
l Aliaţii care cheltuiesc în prezent mai puţin de 20% din bugetele lor anuale
destinate apărării pentru echipamente de importanţă majoră noi, inclusiv pentru
activitatea de cercetare şi dezvoltare asociată acestora, îşi vor fixa drept obiectiv ca,
într-un deceniu, să-şi sporească investiţiile anuale la 20% sau mai mult din totalul
cheltuielilor pentru apărare.
l Toţi Aliaţii:
m Se vor asigura că forţelor lor terestre, aeriene şi maritime corespund
liniilor directoare convenite la nivelul NATO în privinţa capacităţii de dislocare şi
sustenabilităţii şi a altor rezultate cuantificabile convenite;
m Se vor asigura că forţele lor armate pot opera împreună în mod real, inclusiv
prin implementarea standardelor şi doctrinelor convenite la nivelul NATO.
Aliaţii vor analiza anual progresele realizate la nivel naţional. Acest lucru va
fi discutat cu prilejul viitoarelor reuniuni ale miniştrilor apărării şi va fi analizat de
către şefii de stat şi de guvern cu prilejul viitoarelor Summit-uri.”
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Concluzie
Având în vedere că, la un moment dat, evenimentele destrămării Iugoslaviei
au devenit violente, iar în Kosovo voinţa părţilor beligerante a fost impusă prin
intervenţia militară a NATO, care a fost prima misiune NATO în afara graniţelor
Aliaţilor în care nu a existat un moment clar din partea ONU, ceea ce contravine
dreptului internaţional.
Intervenţiile Alianţei Nord Atlantice în Iugoslavia, Serbia, Afganistan şi Iraq
sunt exemple care pun sub semnul întrebării rolul ONU şi dreptului internaţional,
ceea ce nu s-a întâmplat pe timpul războiului rece.
De atunci mediul de securitate internaţional a devenit tot mai fluid, complex
şi imprevizibil, iar Summit-ul NATO din septembrie 2014 s-a desfăşurat într-un
moment în care securitatea şi suveranitatea statelor nu mai sunt garantate de un cadru
internaţional unanim recunoscut.
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BUCHAREST-ILFOV REGION
CITIZENS’ LIFE SATISFACTION
AND DISSATISFACTION
SATISFACȚIA SAU INSATISFACȚIA
CETĂȚENILOR DIN REGIUNEA BUCUREȘTIILFOV CU PRIVIRE LA VIAȚA LOR
Abstract

Prof. univ. dr. Mihaela MURESAN1
Conf. univ. dr. Emilia GOGU2

The goal of the study is represented by the identification of the citizens’
perceptions regarding the living conditions in Bucharest-Ilfov Region,
generating the people’s satisfaction or dissatisfaction. The statement: “In
Bucharest-Ilfov region, the people are satisfied with their lives” represented
the main hypothesis of the study. In line with the established objective, a
survey has been carried out in order to understand the people’s views related
to their socio-economic and environmental living conditions, and to their
personal life. The pilot survey has encompassed 154 respondents randomly
selected. Due to the number of the participants and the sampling methods
implemented, the results illustrate only the existing trends in the region
related to the people’s level of satisfaction, without a generalization of the
findings. Interesting results have been obtained also by comparing the citizens’
opinion with the statistical data analysis. In the most cases both results have
been convergent, demonstrating the people’s correct perceptions. The main
outcomes of the research have validated the initial hypothesis, demonstrating
that despite various issues and difficulties, the people consider that they are
satisfied with their personal, constructing their level of satisfaction around
family and professional values. Consequently, the study revealed important
qualitative aspects, impossible to be determined through the analysis of the
statistical data.
Keywords: living conditions, personal life satisfaction, qualitative analysis
JEL Classification: I3
1
2

”Dimitrie Cantemir”Christian University
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Rezumat
Studiul are ca scop identificarea percepției cetățenilor din regiunea
București-Ilfov cu privire la condițiile de trai, ceea ce generează satisfacția
sau insatisfacția oamenilor. Principala ipoteză a fost reprezentată de afirmația
că: “În regiunea București-Ilfov oamenii sunt satisfăcuți cu viața lor”. În
concordanță cu obiectivul stabilit, a fost organizat un sondaj pentru a înțelege
percepția oamenilor asupra condițiilor socio-economice, de mediu și asupra
vieții lor personale. Sondajul pilot a cuprins 154 respondenți selectați aleator.
Datorită numărului participanților și a metodei de eșantionare utilizate,
rezultatele ilustrează doar tendințele existente cu privire la nivelul de satisfacție
al cetățenilor, fără a conduce la o generalizare a concluziilor. Rezultate
interesante au fost obținute prin compararea opiniei cetățenilor cu rezultatele
provenind din analiza datelor statistice. În cele mai multe cazuri datele au
fost convergente, demonstrând percepția corectă a persoanelor intervievate.
Principalele rezultate ale cercetării au validat ipoteza initial, demonstrând
că, în ciuda problemelor și dificultăților, oamenii consideră că sunt mulțumiți
cu viața lor, construindu-și nivelul de satisfacție în jurul valorilor ce decurg
din viața de familie și cea profesională. În consecință studiul relevă aspect
calitative importante care nu pot fi surprinse prin analiza datelor statistice.
Cuvinte cheie: condiții de trai, satisfacție asupra vieții personale, analiză
calitativă
JEL Classification: I3
1. Various perspectives in analyzing life satisfaction

A

nalysing the state-of-the-art in the field of life satisfaction, the common
approach is considering the way of evaluating life as a whole, not particular
feelings or issues. According to OECD, the life Satisfaction Index encompasses data
related to: housing, income, community, education, Environment, civic engagement,
health, life satisfaction, safety and work-life balance. The studies developed by
OECD across the OECD countries revealed a general rate of satisfaction with life of
6,6 on a scale from 0 to 10 (***, OECD). The major debates related to life satisfaction
are around the link between income and life satisfaction. In this respect, there are
two groups, i.e. the group of researchers who sustain that life satisfaction appears
to be strictly monotonically increasing with income (Deaton 2008, Stevenson and
Wolfers 2008), and another group who sustain the Easterlin Paradox, i.e. that it is no
significant relationship between life satisfaction and the financial status of the person
(Easterlin, 1974, 1995, Diener et al. 1993, Inglehart 1990).
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Some recent studies (Benjamin et al. 2012) have emphasized that the
maximization of the individual’s revenue does not necessarily lead to a maximization
of the life satisfaction level. Obviously, life satisfaction is a complex and sophisticated
issue, because there various subjective and objective factors involved. In this
perspective, analyzing this problem in Romanian perspective, at regional level,
represented a serious challenge.
2. Purpose of the study
The study has been focused on the assessment of the citizens’ opinions on the
personal development, and the sensitive aspects related to the natural environment
quality and the socio-economic development in the particular region where they
live and work. The study has an empirical approach, without creating a model or
calculating precise indexes, such as Life Satisfaction Index. Therefore, the research
activities carried out in the Bucharest-Ilfov region had as main goal to evaluate the
life satisfaction or dissatisfaction of the inhabitants of this region. In this respect,
a survey has been conducted based on a complex questionnaire, which has been
designed and transposed in digital format to be filled in online. The outcomes of this
survey enabled a holistic view on the citizens’ views, creating the premises for an
integrative analysis of the quantitative and qualitative statistical data in synergy with
the results of the survey. The pilot survey focused on identifying the regional actors’
opinion on:
l the perception of the general situation of the region;
l the perception of the personal life;
l the perception of the quality of the natural environment;
l the perception of the social environment;
l the perception of the economic environment.
The statement: “In Bucharest-Ilfov region, the people are satisfied with their
lives” represented the main hypothesis of the study. Finaly, the analysis of the outcomes
focused of the identification of the citizens’ satisfaction and/or dissatisfaction toward
their lives aimed at confirming or not the hypothesis taken in consideration.
3. Methodology
The research is based on empirical analysis, using a multicriterial approach.
The analysis relies on the results of a pilot survey organized at the regional level,
which is briefly presented, from both perspectives, i.e. organizational issues and the
data processing methodological approach.
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A. The main steps in the organization of the pilot survey
l Area of the survey
The respondents’s area refered to the Bucharest area, including the metropolitan
area of the capital, the participants being randomly selected..
l Definition of the decisional problems
The main goal of the survey stands for a better understanding of the
people’s staisfaction related to the own life in relation with the socio-economic and
environmental conditions influencing their living standard
l Target population
The target group is represented by persons from public and private institutions
from Bucharest and the metropolitan area, being at least 18 years old.
l Information sources
The sample dimension (154 persons, being at least 18 years old) ensures the
needed representativeness for the Bucharest area.
l Selection method:
Being an online questionnaire, all the citizens had equal chance to participate.
In order to promote the questionnaire and to ensure the representativeness at least
by the activity domain, for the selected theme: „The population’s opinions regarding
the sustainable development of the area where they work and live”, the sampling
method was a multilevel selection. The first level for this study has been represented
by the selection of the institutions from Bucharest and Ilfov area. The further random
simple selection aimed at identifying employees of these various entities being at
least 18 years old. The persons had equal chance to participate to the online survey.
The sex or age represented also random variables.
l Methods for the information acquisition
The method used is an online research, the answers being stored and processed
in digital format.
l Period for carrying out the survey
The research period was: 01.02-31.03.2011.
l Questionnaires
The questionnaires have been structured on five sections: the first section
included the respondent’s identification data and questions regarding the perception
of the general situation in the Bucharest and the metropolitan area. The other sections
have beeen structured according to the four axes of the sustanable development:
natural environment, social and economic environment and the personal development.
The majority of the questions are clearly formulated and closed, without ambiguities
or possible interpretations. The logic approach and the clear scale of the answers
enabled a quick centralization and an efficient statistical processing. The answres to
the closed questions have been automatically processed, and the answers to the open
questions have been separately analysed.
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B. Processing
During the pilot survey, the total number of the filled in questionnaires was 154,
with a wide distribution related to the age and social categories. The whole process
relies on a computer-based analysis, complemented with the in-depth analysis and
interpretation of the findings.
4. Main findings
In order to analyse the main findings, it is important to have an ovreview on
the respondents, i.e. the respondents’ profile and the structure of the respondents’
group.
4.1 The respondents’ profile
A synthesis of the main elements concerning the sample structure illustrates that:
m regarding the sex variable, the sample distribution included 66% women and
34% men;
m regarding the education level, the sample included 38% persons with upper
secondary level, 47% graduated persons and 15% persons with post graduated
studies;
m regarding the activity domain, the sample structure is illustrated in the table 1.
Table 1 – Sample structure related to the activity domain
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Category
Public administration
Social domain
Political domain
Educational domain
Research
Judicial domain
Cultural domain
Health domain
Transports
Constructions
Trade
Services
Industry
Other domains
TOTAL

Persons
33
5
4
13
4
3
5
7
5
5
16
19
13
32
154

Rate %
21.4
3.2
2.6
8.4
2.6
1.9
3.2
4.5
3.2
3.2
10.4
12.3
8.4
14.7
100,0
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According the occupational status, the respondents’ majority is represented by
employees (75%), as it is illustrated in the figure 1.
6. Respondents structure related to their
occupation
Student
12%

Home
appliance
1%
Rentner
2%

Unemployed
Free lancer 1%
Other status
1%
3%

Self employed
5%

Employee
75%

Figure 1 – Respondents’ occupational status
4.2 Answers processing
The specific data processing followed the five sections of the questionnaire,
and the appropriate correlations for the linked questions.
The first section of the survey focused on the general situation of the region. The
majority of the participants in the survey (52.6%) mentioned that they are unsatsfied
(45.5%) or very unsatisfied (7.1%) concerning the general living conditions in the
Bucharest-Ilfov region, as it is illustrated in the figure 2.
General satisfaction level related to living conditions

I don't know

0.6

7,1Very unsatisfied
Unsatisfied

45,5

Indifferent

11.0

Satisfied

34.4

Very satisfied
-60.0

-40.0

-20.0

%

1.3
0.0

20.0

40.0

Figure 2 – Respondents’ general satisfaction level
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Trying to identify the factors generating the unsatisfaction, it has been noticed
that the main cause is not the economic situation, since the majority appreciates that
the situation is good (29,22%) or neither bad nor good (38.31%), as it is presented
in the figure 3.

Figure 3 – Satisfaction level related to the economic situation
Regarding the causes generating the economic situation in the region,
the participants indicated as main negative factor the corruption (77.27% of the
respondents), as it is illustrated in the figure 4.

5. The main issue s with ne gative e ffe cts on the Buchare st-Ilfov re gion
Corupţia
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Deficienţele la nivelul guvernării centrale
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Alte probleme şi anume
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Deficienţele la nivelul guvernării locale
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Deficienţele din sistemul de sănătate
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Nu ştiu
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Figure 4 – Main causes of the actual situation in the Bucharest-Ilfov region
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Though the economic situation in the region is not considered a good one,
respondents mention the corruption and the poilitical class crisis as main causes for
the actual situation, with greater negative effects than the economic/financial crisis.
Another relevant question referred to the chance of changing the actual short
and long term situation. The respondents’ perception revealed that on short term there
are not important chances to change in a better way the existent situation. On a long
term horizon, the perspectives are more optimist, as presented in the figure 5.

4. Appreciations on the economic situation changes
on a short and medium term perspective

100

81

80

65

60
33

40
20
0

4
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4 1

Pe termen scurt

10

27 24

9 4

Pe termen mediu

Figure 5 – Appreciations on the economic evolution on the short and medium term
An interesting result has been obtained related to the solutions, which the
participants to the survey consider useful for producing positive changes to overcome
the effects of the crisis.
The majority of the respondents considers that the improvement of the actual
situation could be obtained through a mix of measures which could stimulate the
economic activity, among them the development of the internal production of goods
and services, the investments in the development of the education system and long
life learning represent priorities for the amelioration of the actual economic situation
(figure 6).
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6. Main measures for facing the actual economic crisis
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Sprijinirea creşterii performanţelor sistemului de educaţie şi formare profesională continuă

Figure 6 – Measures for facing the economic crisis
The section related to the natural environment revealed that the respondents’
most important issues consist in the air quality, and then the water quality and the
green space surfaces, as the figure 7 clearly illustrates.
Main issues of the natural environment in BucharestIlfov
120

104
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Figure 7 – Main issues related to the natural environment
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Simultaneously the respondents highlight a depreciation of the natural
environment in the Bucharest-Ilfov region, as the answers presented in the table 2
have demonstrated.
Table 2 – Natural environment pollution in the Bucharest-Ilfov region
Code
a.
b.
c.

Options related to the
environment pollution

Bucharest

Ilfov

More pollution than 5-10
years ago

125

As polluted as 5 - 10 years
ago

Rate %
Bucharest

Ilfov

56

81.17

36.36

9

8

5.84

5.19

Less polluted than 5 -10 years
ago

1

2

0.65

1.31

Non answer

19

88

12.34

57.14

Total

154

154

100,0

100,0

The respondents have appreciated the quality of the water, air and soil with
medium values, i.e. on a scale from 1 to 10, the average for water represented 5.02,
for air 5.07, and for the soil 5.12 (table 3).
Table 3 – Appreciations on the quality of the water, air and soil

Code
a.
A1
A2
A3
B
B1
B2

C

Level
Attribute
Drinking water
quality
(general evaluation)
Water color
Water taste
Water smell
Air quality
(general evaluation)
Purity related
to solid particles
Purity related
to various gas
pollution (green gas
emissions etc.)
Soil quality
(general evaluation)

Attribute position
Very weak
Very good
1
2
3
4
5
6
7
8 9

10

AVG

14

6

10

18

30

18

16

9

2

6

5,02

16
24
11

7
8
12

16
17
16

9
15
23

36
21
22

12
11
15

7
16
9

17
5
10

9
7
5

7
10
12

5,16
4,75
5,06

11

5

14

20

13

8

3

13

4

9

5,07

25

15

21

30

12

9

3

7

3

7

3,98

26

16

24

28

11

6

2

8

1

10

3,94

10

1

17

20

36

14

8

14

4

5

5,12
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These answers could be correlated with the statistic data related to water, air
soil and green space quality.
The citizens’ views are coherent with the statistic data, i.e. the respondents
highlighted the decline of the environment quality and the identification of the air
quality as the major environmental issue.
Taking into consideration the economic situation of the Bucharest-Ilfov region,
the majority of the respondents appreciated its status as stationary (55%). Moreover,
20% considered that it is an economic growth and meantime 25% appreciated that
it is an economic decline. Using a scale from -2 to +2, a hierarchy of the domains
which could generate economic growth is illustrated in the figure 8.
2. Appre citions on the domain e nabling e conomic growth in Buchare st-Ilfov
re gion
1.43

Cercetare – inovare

1.18
1.02
1.02
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0.90
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0.25
0.17

-0.01
Servicii auto

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

media

2.00

Figure 8 – The importance of various activity domains related to economic growth
Besides this evaluation of the economic situation and of the main aspects
contributing to the economic growth, the respondents have identified also the
obstacles in the normal development of the economic processes.
The main difficulties in the business area have been identified and a hierarchy
of the negative factors have been drawn up using a scale form 1 (very important
obstacles) to 10 (very small obstacles).
The synthesis of the results is presented in the table 4.
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Table 4 - Obstacles for the business processes
No.

Obstacles

Average

1

Corruption

2,23

2

Excessive bureaucracy

2,44

3

Excesive taxation

2,73

4

Lack of funding access

2,95

5

Lack of stable markets

3,44

6

Lack of local tax facilities

3,49

7

The limited purchase power of the market

3,78

8

Lack of the qualified workforce

4,31

9

Lack of production spaces

5,21

10

Lack of local work force

5,60

11

Lack of commercial spaces

5,66

As it is obvious from the data presented in the table 4, the main obstacle for the
business processes is the corruption, and after that the bureaucracy and the excessive
taxation. The participants in the survey demonstrate a coherent approach, because
both evaluation of the general situation of the region, and of the causes blocking the
business area identified the corruption as main obstacle for the development at the
micro- and macro-economic level.
Consequently, the corruption has been identified as a main negative factor
affecting the life of the citizens. In addition, at the micro level, there are also other
obstacles blocking the business area (funding difficulties, market instability, lack of
qualified work force etc.).
A multicriterial approach has been used also for evaluating the citizens’
satisfaction in relation with the public administration and the public services
(Manolitzas, P., Yannacopoulos, D., 2013). A set of questions have been focused on
the identification of the respondents’ opinions about the local infrastructure (roads,
parking places, water distribution, enregy and gas etc.). The citizens’ satisfaction
related to the mentioned public services has been measured on a scale form 1 (total
insatisfaction) to 10 (total satisfaction), as presented in the table 5.
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Table 5 – The satisfaction degree related to public services
Code

Public service

Average grade

a.

Water distribution

5,32

b.

Sewage

4,81

c.

Waste management

4,78

e.

Public transport

4,74

Other questions correlated with the citizens’ satisfaction related to the public
services revealed the unsatisfaction concerning the quality of the roads (89%) the
lack of parking places (71%) and concerning the public administration involvement
in the environment protection in the metropolitan area (Table 6). It is obvious that
the majority appreciates as unsatisfactory the public adiminstration’s measures
regarding the environment protection (54,55 %), since only 3,90% considers that the
public administration takes appropriate measures.
Table 6 – The public administration’s involvement in preserving the
natural environment
Code

Public administration involvement in the
environment protection

a.

High

b.

Medium

c.

Satisfactory

d.

Unsatisfactory

e

Inexistent

f

I don’t know
Total

Absolute ferquence

Rate %

6

3,90

23

14,94

32

20,78

84

54,55

8

5,19

1

0,65

154

100,0

The participants’ opinions regarding the quality of the educational and health
services have revealed a descendent evolution of the educational and health systems,
as it is illustrated in the table 7.
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Table 7 – Evolution of the quality of the services in the eductaion and
health sectors
Code

Service

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Pre-school educational system
Primary school system
Secondary school system
Upper secondary school system
Graduates educational level
Medical assistance in the schools
Medical assistance in the universities
Medical assistance – hospitals
Medical assistance – clinics
Medical assistance – individual doctor
Private medical assistance
Medical assistance – emergency services

Service quality
Decreased
Is the
Increased
(-1)
same (0)
(1)
27.92%
38.96%
16.23%
30.52%
41.56%
11.04%
35.06%
42.21%
6.49%
40.91%
36.36%
5.84%
20.78%
48.05%
13.64%
35.06%
44.81%
3.90%
30.52%
44.16%
8.44%
43.51%
33.77%
6.49%
34.42%
38.96%
9.74%
20.13%
39.61%
24.03%
16.88%
35.06%
29.87%
24.03%
42.21%
17.53%

The majority of the participants considers that the quality of the educational
services is the same or is decreasing. The rate of the answers considering an
ascendent evolution is low, under 10%. This limit is increased concerning the preschool educational system (16.23%), the university educational system (13.64%),
the services offered by the individual medical offices (24.03%), services provided by
the private medical offices (29.87%), and other emergency health services (17.53%).
A very consistent part of the questionnaire (16 questions) has as main target the
evaluation of the respondents’ satisfaction level towards their personal life. According
to the previously highlighted economic situation, the respondents mentioned that
also the personal income is reduced, the majority having an income per person under
1000 Lei/person (27.27%) or equal to 1000 Lei/person (40.91%). Only 9.74% of the
participants have the income above 3000 lei/person. In this particular context, the
respondents declare that their income is under their current needs or just as the limit
to cover these needs, as it is illustrated in the table 8.
Table 8 – The level of the income related to a decent life

Code

Level of the income
Not sufficient for the basic needs

Rate %
22,73

b.

Sufficient only for the basic needs

38,31

c.

Sufficient for e decent life

35,06

d.

Satisfactory for our wishes (I can afford to have what I will)

3,90

a.
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The economic crisis effects are reflected in the personal life, having a negative
influence on the income and the life security, as it is illustrated in the table 9. The
participants’ opinions regarding the way the crisis affected their lives has been
evaluated on a sclae from 1 (the strongest effect) to 5 (the weakest effect).
Table 9 – Economic crisis effects on the personal life
Code

Issues

1

2

3

4

5

Average

a.

Reducing the income

77

21

15

10

6

1,81

b.

Increasing the unsecurity

56

21

29

8

11

2,18

c.

Decreasing the life standard

45

33

31

11

5

2,18

d.

Increasing the risk of illness

23

25

22

26

26

3,06

e.

Destrying the family

16

4

9

11

80

4,13

Though the incomes are directly affected by the crisis and do not support a
wealthy life, the number of working hours is greater than the official one, which
demonstrates the fact that the employees are overloaded or that they need to work
supplementary for an additional income. The table 10 shows the fact that the majority
of the participants are working more than 8 hours daily, and in the same time the
relaxing time is reduced. This conclusion is not in line with the statistic data. This
discrepancy has as main cause the fact that there are no specific records concerning
the additional working time in the same working place or in a different one.
Table 10 – The working and relaxing hours
a.
b.
c.

Number of hours at the
working place (daily)
under 6 hours
6-8 hours
8-10 hours

d.

over 10 hours

Code

Rate %
11.69
27.92
41.56

Number of hours –
relaxing time
under 1 hour
1-3 hours
over 3 hors

Rate %
18.83
48.7
32.47

18.83

Though, from the point of view of their income and the relaxing time, the
respondents have not a particular satisfaction reason, they declare that they are
in general content (27%) and very content (49%) concerning their families, their
homes (47% - are content and 19% - very content) and even their professions (50%
- content and 14.4% - very content). Thus, the general level of satisfaction related
to the personal life is quite high, i.e. 59.09% of the respondents declared that they
are content with their lives, and 10.39% mentioned that they are even very content
(table 11).
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Table 11 – Satisfaction level concerning the personal life
Code

Level of satisfaction

Rate %

a.

Very satisfied

10.39%

b.

Satisfied

59.09%

c.

Indifferent

4.55%

d.

Unsatisfied

22.08%

e.

Very unsatisfied

3.90%

It is interesting to analyse the way of constructing the personal satisfaction,
without a direct determination between the material conditions and the personal level
of satisfaction. The people’s satisfaction depends, as the survey demonstrates, mostly
on the familial and professional environment.
5. Coclusions
The results of the survey have been further interpreted and compared with the
results obtained by using various models and indexes for the sustainable development.
In the majority of the cases the citizens’ views are in line with the quantitative results.
In some cases, the particular regional actors’ perception was more refined identifying
even the causes of the phenomena or providing ideas for finding appropriate solutions
to cope with the actual challenges.
The most important finding consists in the fact that people have the capacity
to overcome the economic barriers and difficulties and to find their satisfaction in the
professional and personal life. Family, health and profession are the most important
values for the respondents, much more valuable than the material aspects (money
and properties).
Another important outcome consists in the citizens’ interest concerning the
improvement of the economic situation and their availability to get involved in finding
appropriate solutions for the regional sustainable development. Unfortunately, the
citizens’ commitment and their capacity are not valorized at the decision making
level. In the information age, the pro-active citizens’ involvement could be facilitated
through e-Participation tools (Panopoulou, E., et al. 2009). In this perspective,
future government scenarios could be built, using intensively the information &
communication technologies and paradigms.
Furthermore, the study has confirmed the Easterlin Paradox, i.e. despite the
low GDP rate, and the mentioned unsufficient incomes, the people in Bucharest-Ilfov
are satisfied with their lives.
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CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ȚARA?
UN REMEMBER
PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ
Prof. univ. dr. Nicolae RADU1
România risca sa fie vândută la hectar!

P

este 700.000 hectare sunt deja în grija investitorilor străini, arabi,
spanioli, olandezi, turci , chinezi și evrei. Romania nu este o Țară fără
resurse. România are în exploatare aproape 80 de tipuri de resurse minerale, de la
alabastru, ape geotermale şi naturale şi până la minereuri auro-argentifere, cuarţ,
calcar, marmură, lignit şi minereuri de molibden sau de uraniu.
Rezervele de gaze de şist ale României sunt estimate la 1.444 miliarde metri
cubi, ceea ce înseamnă că, pe baza unui consum mediu anual de 14 miliarde metri
cubi, pot asigura autonomia țârii timp de 100 de ani, potrivit Agenţiei americane
pentru informaţii din sectorul energiei (EIA). Cu zăcăminte totale de aproape 310
tone aur şi pe peste 1.300 tone argint, cu peste 80 de tipuri de resurse minerale, de
la alabastru, ape geotermale şi naturale şi până la minereuri auro-argentifere, cuarţ,
calcar, marmură, lignit şi minereuri de molibden sau de uraniu, România îşi poartă
neputința la Masa Tăcerii! Fie că amintim vremurile istorice si fastul Cancelariei de
la Viena, fie că privim spre Bruxelles-ul zilelor noastre, uităm că locul nostru nu a
fost niciodată la masa celor puternici! Strămoșii noștri erau legați de glie. Iobagi sau
țărani aserviți.
Ce se întâmplă acum? Istoria își pretinde dreptul la reflecție, dar cine să audă?
Cine să înțeleagă? Cine mai vrea să asculte? Cine mai poate să înțeleagă ceva ?
Avem servicii de securitate, avem procurori anticorupție, încă mai avem politie,
dar mai avem si interese naționale? Romania pare că a devenit un stat militarizat.
Profesor universitar dr. Nicolae RADU a ocupat diverse funcţii în sistemul de siguranţă naţională, precum: şef
Centru Expertiză Psihologică în cadrul SPP; consilier secretar de stat MAI; consilier CSAT, Administraţia Prezidenţială. În prezent este şef Birou Cooperare Interuniversitară şi purtător de cuvânt, Academia de Poliţie “Alexandru
Ioan Cuza”. Expert ARACIS, a desfăşurat şi desfăşoară activităţi didactice, în calitate de profesor invitat, la mai
multe universităţi din ţară. In curs de abilitare conducator de doctorat in domeniul informatii si securitate nationala,
dar si in domeniul psihologie, Nicolae RADU determină arhitecturi operaţionale în spatiul intelligence, prevenire
şi combatere terorism, dar şi în zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale, tip Sayeret
Matkal Israel Elite Special Forces Unit, General Staff Reconnaissance Unit 269. E. mail: radovany@yahoo.com
1
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Sunt o sumedenie de trupe, de forțe cu atribuții care se suprapun, cu atât mai mult cu
cât avem, probabil, cei mai mulți generali pe metru pătrat din Europa, fără sa fim în
război cu cineva�.
Bătălia pentru resurse
Din nefericire, suntem martori tăcuți, poate mult prea tăcuți ai unor fapte ce
își pun amprenta in mod necinstit pe fața României. Rezervele de gaze naturale ale
României sunt de cinci ori mai mici decât în urmă cu 20 de ani, iar cele de petrol s-au
înjumătățit. Rezervele de aur ale țării noastre s-au dus şi acestea! Au fost scoase la
mezat rezervele de cupru în valoare de 10 miliarde de dolari, cu un preț la strigare
de 50 milioane dolari! Întâmplare să fie numai? Ce are România după 25 de ani
de libertate ? O datorie externă de peste 100 miliarde euro şi nu mai puțin de 59
de acorduri de concesiune petrolieră pentru perimetre de explorare, dezvoltare sau
exploatare, acorduri aflate în diferite stadii şi care presupun atât căutarea şi extragerea
de țiței, cât şi de gaze naturale. Dintre acestea, 10 perimetre sunt operate de companii
americane sau cu acţionariat american, două de o companie controlată de gigantul
rus Gazprom şi alte două în parteneriat româno-americano-rusesc2. Ce câștigă statul
roman din toate acestea?
Inexplicabil sau nu, minele de aur moștenite de la daci şi romani şi-au închis
porțile, în condițiile în care corporații străine își fac simțită prezența la Roșia Montană.
Câți țin seama, oare, de faptul că în Munții Apuseni, pe lângă cea mai mare
rezervă de aur şi argint din Europa, aur de o calitate ridicată, mult superioară, ar fi
şi o rezervă uriașă de wolfram, metal mai scump decât aurul şi mult mai prețios, greu
de găsit, foarte necesar în industria militară şi spațială şi în economie, în general?
Cum să înțelegem că pentru 520 de kilometri pătrați, inima de aur a Apusenilor,
statul român primește o chirie de nimic, concesiunea fiind încheiată pentru 20 ani?3.
Să fie, oare, soluția de progres a României lichidarea economiei productive ?
România are zăcăminte totale de aproape 310 tone aur şi pe peste 1.300 tone
argint, dar Corporațiile străine își asuma drepturi de proprietate. Nu aşa se întâmplă
în Irak, în Libia sau chiar și în Nigeria?
Rezervele de gaze de șist ale României sunt estimate la 1.444 miliarde metri
cubi, ceea ce înseamnă că, pe baza unui consum mediu anual de 14 miliarde metri
cubi, pot asigura autonomia țării timp de 100 de ani, se arată într-un un studiu al
Agenției americane pentru informaţii din sectorul energiei (EIA).
România ocupă locul al treilea în UE în funcţie de rezervele de gaze de şist,
după Polonia (4.190 miliarde metri cubi) şi Franța (3.879 miliarde metri cubi).

2
3

Nitu Ionel, Presedintele ales in acest an va guverna, intr/un fel sau altul, pona in 2024, in, Bursa.ro/ 26.02.2015
Harta resurselor Romaniei, in, www.gandul.info/ 23.02.2015
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O altă Românie
Ce să înțelegem din toate acestea?
Realitatea este cruntă! De mai bine de 25 de ani, România a devenit un
Bancomat pentru toți cei atârnați prin copacii puterii. Industria a dispărut, sănătatea
este în colaps, învățământul a devenit un nesfârșit experiment! România a ajuns o
piață de desfacere! Vremurile ne-au împins înainte!
Ceaușescu a fost împușcat pentru subminarea economiei naționale!
Guvernanții post-decembrie 1989 au fost răsplătiți cu funcții și stele. Mareșalul
Averescu se răsucește în groapă! La fel și mareșalul Prezan! Se spune că Steaua
României răsplătește și trădarea de neam! Se mai spune că România a fost deja
vândută! Pământul este vândut și el ! Din păcate !
Străinii devin stăpâni pentru români ?
Tinerii căzuți sub gloanțe zac sub lespezi grele de piatră, în timp ce părinții
încă îi mai plâng, cât mai sunt, lângă crucile înălțate spre cer. Pentru ce toate acestea?
Măsurile de austeritate luate între 2009 şi 2011 i-au obligat pe mulţi oameni
de afaceri să intre în economia subterană, în timp ce potentații vremii au știut să facă
afaceri cu statul român. Criza economică nu a făcut decât să agraveze relele care
au precedat-o4. Creşterea CAS, creşterea accizelor, introducerea impozitului minim,
mărirea TVA ş.a. – toate la un loc – au mărit evaziunea fiscală5. Cum aminteam, ne
mai surprinde, oare, faptul că, în anul 2009, economia subterană reprezenta circa
o treime din produsul intern brut al României, aproape două treimi din aceste sume
provenind din munca la negru, iar restul din nedeclararea veniturilor obținute ?
După 21 de ani de false preocupări pentru performanță, România a devenit
o piață de import. Nu se cunoaște vreun produs românesc vestit la export6. Avem
Carrefour, exista supermarket Cora, dar produsele românești lipsesc. Avem însă
gogoșari din Argentina, roșii din China, fasole din Columbia. Unde sunt merele
românești? Unde este grija pentru producătorul intern? De ce este nevoie de
importuri, in timp ce producția de lapte este aruncată, în lipsa de cumpărători?
Laptele românesc nu mai este bun sau comisionul adus de importuri este mai gras?
Romania mileniului III
Bugete, servicii și misiuni speciale, elicoptere prăbușite, sisteme de salvare
înghețate, autorități naționale spulberate, declarații belicoase, genți vuitton și acțiuni
anticorupție. Ce am ajuns? Nu cumva lupul strigă lupul? În mod cert, hoțului ii este
frica de hot ! Ce au făcut cei aflați în slujba Țării? Cine a vrut să vadă corupții?
E., Cornea, Rosia Montana rezista !, in, www.napocanews.ro, 2010/ 27.02.2015
Acad. Fl. Constantiniu, Istoria României la răscruce, interviu, pe site-ul http://absentul.blog.com/2010/04/08/
istoria-romaniei-la-rascruce/.
6
Cristian Socol, vicepreşedintele Asociaţiei Generale a Economiştilor din Romania, 08.09.2010, în www.standard.
money.ro
4
5
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Unde este România ? Nu cumva trăim într-o lume paralelă ?
Cine mai vrea sa știe de bunica prinsă în piață cu o legătură de mărar și cu o
pensie de 7 lei și amendată de autorități vigilente?! Cine mai vrea să știe de nenea
Costică sau de nenea Vladimir sau de bunica Maria ce își caută dreptatea pentru
o palmă de pământ la porțile puterii, chiar și la 80 de ani? Cine mai vrea să știe
de un tată asfixiat în casă, alături de cei 6 copii ? Cine mai ține seama de tineri și
bătrâni împovărați de datorii la bănci și cu casele pierdute? Cine mai are ochi să
vadă suferinzi prin farmacii care sunt aduși în imposibilitatea de a mai avea acces
la medicamente adevărate pentru încă o zi de viață? Cu ce au greșit părinții noștri
de au ajuns să își trăiască viată cu greu de la o zi la alta? Cine mai gândește altfel
decât în scop electoral la românii ce trudesc din greu prin străinătate? Cine îi mai
așteaptă acasă? Cine sunt vinovați de toate acestea ?
Privesc emisiunile TV și mă crucesc! Ascult explicațiile celor ce uită că au fost
sau sunt încă prin copacii puterii și mă îngrozesc, chiar dacă sunt om cu inima tare!
Faptele nu sunt de azi! Istoria probează mereu trecutul. Regretatul Academician
Florin Constantiniu ne îndemna la reflecții! Un popor de oi naște un guvern de lupi!
Parafrazând cumva, se poate reconsidera fără a dilua forța mesajului: un popor de oi
nu va face decât sa fie mânat de o haită de lupi ! Aşa sa fie oare ?
Scriam la început de an 2014, într-un material numit „Boboteaza minților
înghețate” că va veni și vremea când cel ce ridică sabia de sabie va pieri ! Să înțelegem
că sabia a fost ridicată? Unde vom ajunge? Ce se dorește cu adevărat, dincolo de
zgomot de cătușe?
Un început de drum, un președinte ce se manifesta onest și acțiuni in forță! De
ce doar acum toate acestea? Nu simțiți ca Romania plânge ? Mă gândesc la viitorul
lui Georgică și al copiilor din această Românie ce se dorește frumoasă și nu pot să nu
mă întreb, aşa cum m-am mai întrebat de atâtea alte ori (desigur, în zadar): România
încotro?
Anul 2015 nu este un an ușor! În materie de securitate sunt încă multe de făcut.
Tema corupţiei este complexă. Milioane de euro plătite drept comisioane, ascund
amabilități și vechi prietenii de gașcă. Cum este posibil să vedem corupții după șapte
ani de la comiterea faptelor ?
Un efort comun pentru viitor
În mod cert, România are nevoie de liniște și de lideri autentici. România
are nevoie de oameni care cred în faptul că România merită un alt destin și care
pun binele comun deasupra celui personal sau de grup7 . Din păcate, România este
lipsită de planuri de dezvoltare pe termen mediu și lung. Discuțiile și masurile
instituționale sunt departe. Limba română nu ne mai ajută. Guvernanții vorbesc,
guvernanții înțeleg! Conflictul prevalează în fata argumentului. Vina este întotdeauna
7

Acad.Fl. Constantiniu, Op. citat.
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fără vinovății! Acela care poate este șmecher, cel care ajunge în fata procurorilor
anticorupție este fraier ! Ce mai înseamnă politica de promovare a unei Românii
frumoase? Un joc al eleganței, îmbinat în mod excepțional cu inteligență și subtilitate.
Unde ne sunt diplomații? Reconsiderările istorice sunt necesare, cu atât mai mult cu
cât avem teritorii pierdute și voit uitate, tezaur românesc rătăcit la Moscova, interese
naționale din ce în ce mai diluate, bani nerecuperați niciodată. Cine suntem noi? Ce
mai înseamnă România?
Răspunsurile sunt multiple. Cu toate acestea, optimismul nu ne părăsește
niciodată, așa cum nici speranța nu se stinge ușor! Credința în Dumnezeu ne ajută să
mergem mai departe.
În loc de concluzii...
*Trebuie precizat celor ce se grăbesc să dezvolte prejudecați că preocupările
mele tind a surprinde realitatea imediată prin incursiuni întreprinse din perspective
sociale polivalente, tip antropologie socială, teoria cunoașterii, psihologie politică.
Parcursul arheologic fundamentat pe impact social nu ține de politic, cu atât mai
mult cu cât politicul nu a stat niciodată în atenția aspirațiilor. Mulțumesc, Romania.
Mulțumesc și celor ce gândesc și au puterea și disponibilitatea de a înțelege.
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INVESTIGAŢII

ABUZURI ÎN SPATELE UŞILOR
ERMETIC ÎNCHISE
ABUSES BEHIND ERMETIC CLOSED DOORS
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Rezumat
Din 1990, timp de 25 de ani activitatea de cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică şi inovare s-a degradat datorită incompetenţei celor
care au coordonat acest domeniu, şi corupţiei.
Cuvinte cheie: cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, inovare, corupție
Summary
Since 1990, over 25 years the scientific research, technological
development and innovationhas deteriorated due to incompetence of those
who coordinated this area, and corruption.
Keywords:
corruption

scientific research, technological development, innovation,

S

tudiind arhivele Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia contencios
administrativ, îmi atrage atenţia un document, o contestaţie depusă de
„Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane” S.A. din
Bucureşti.
Citesc cu atenţie şi mă înfior. Este strigătul de disperare al unui „Centru
de Excelenţă” împotriva măsurii nelegale pe care a luat-o Ministerul Educaţiei şi
1

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Cercetării, printr-o decizie comunicată prin scrisoarea nr. 650/14 aprilie 2005, care
califică la licitaţie publică de proiecte de cercetare-dezvoltare ofertanţi neeligibili,
care au participat la elaborarea caietului de sarcini.
Vom prezenta în continuare conţinutul contestaţiei pentru ca cititorul avizat
să aprecieze dimensiunea abuzului făcut de conducerea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
În fapt, în calitate de ofertant, „Centrul de Excelenţă” a depus, cu nr. 6587 /
04.04.2005, oferta completă pentru participarea la licitaţia pentru execuţia proiectului
3.1.5 - „Elaborarea strategiei naţionale în domeniul CDI pentru perioada 20072013 bazată pe elementele unei planificări strategice”, în conformitate cu HG nr.
1266/2004 şi O.M.Ed.C nr. 3209/2005.
În acest scop, în cadrul „Centrului de Excelenţă” s-a constituit consorţiul
„STRATEG”, conform PROTOCOLULUI DE COLABORARE ŞI DE ASOCIERE
Nr. 01 S/21.02.2005, privind cooperarea ştiinţifică şi financiară pe bază de parteneriat
asociativ, în baza căruia Centrul a fost împuternicit de a depune Expresia de interes
şi oferta de proiect.
După încheierea termenului de depunere, Centrul a constatat că din toţi
ofertanţii din
Lista scurtă, au fost depuse doar două oferte de proiect de către următoarele
entităţi:
l Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare şi Membrane SA, în
calitate de coordonator al consorţiului „STRATEG”.
l Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării
Ştiinţifice Universitare.
Cu întârziere de o zi, faţă de termenul comunicat prin Termenii de referinţă,
prin scrisoarea nr. 633 / 12.04.2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ne-a comunicat,
sub semnătura domnului Secretar de Stat Anton Anton, că oferta depusă de consorţiul
nostru este „necâştigătoare”.
Faţă de decizia Autorităţii de Stat pentru cercetare, aşa cum ne-a fost comunicată
am formulat contestaţia nr. 640/13.04.2005, care a fost introdusă în termenul legal.
Cu opisul nr. 6587 / 04.04.2005, am depus oferta completă pentru participarea
la licitaţia pentru execuţia proiectului 3.1.5 - „Elaborarea strategiei naţionale în
domeniul CDI pentru perioada 2007-2013 bazată pe elementele unei planificări
strategice”, în conformitate cu HG nr. 1266/2004 şi O.M.Ed.C nr. 3209/2005, OG
nr. 60 / 2001 şi HG 461 / 2001.
Prin textul scrisorii nr. 633 / 12.04.2005, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
încalcă prevederile art. 34 din Anexa la HG nr. 1266/2004, care stipulează, pentru
ofertantul declarat necâştigător, ca M.Ed.C. să transmită „invitaţia pentru ridicarea
întregului material al ofertei depuse”.
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La aflarea rezultatului licitaţiei publice, consorţiul nostru a făcut apel la o
evaluare neutră a ofertei noastre de proiect. În urma acestei evaluări, s-a obţinut un
punctaj de 99 de puncte din 100 maxim posibile, după cum urmează:
Evaluarea tehnico – ştiinţifică: 69 puncte.
II. Evaluarea economico – financiară şi managerială: 30 puncte.
Menţionăm că prin oferta financiară, consorţiul nostru a prevăzut şi o
cofinanţare a proiectului cu 4,0 miliarde lei, contribuţie de care evaluatorii M.Ed.C.
nu au ţinut cont la analiza raportului costuri / rezultate propus de oferta noastră.
Prin conţinutul ofertei tehnice am dovedit că acesta se bazează pe o argumentare
raţională, comentariile introduse demonstrând gradul înalt de înţelegere al proiectului
descris prin termenii de referinţă. S-au formulat opinii asupra problemelor cheie
referitoare la realizarea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate şi au fost
explicate riscurile şi ipotezele care ar putea să afecteze execuţia proiectului. Prin cele
propuse în ofertă s-a demonstrat gradul de originalitate al soluţiilor, metodelor şi
instrumentelor de lucru.
Pentru demonstrarea strategiei ofertei de proiect s-a fundamentat o schemă de
abordare pentru implementarea proiectului (matricea logică), s-a propus o listă de
activităţi considerate a fi necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului şi s-au
evidenţiat intrările şi ieşirile raportate la acestea. Au fost descrise participarea fiecărui
partener al consorţiului şi distribuţia / interacţiunea sarcinilor şi a responsabilităţilor
dintre aceştia. S-au evidenţiat facilităţile-suport pe care contractantul o va avea de la
M.Ed.C. pe perioada execuţiei proiectului.
La planificarea activităţilor s-au avut în vedere datele, secvenţele şi durata
activităţilor propuse ţinând cont de termenele impuse de contractor, identificarea şi
planificarea în timp a problemelor marcante în realizarea proiectului, incluzând o
indicaţie despre cum ar putea fi reflectată realizarea acestora în rapoartele precizate
în termenii de referinţă. De asemenea, prin oferta tehnică am dovedit capacitatea de a
asigura o echipă care să răspundă la cerinţele de competenţă ştiinţifică, în domeniul
elaborării strategiilor şi politicilor în general şi al politicilor în ştiinţă în special.
Prin conţinutul ofertei financiare am demonstrat calitatea managementului
de proiect (calitatea planului de realizare a proiectului: organizarea şi planificarea
proiectului; claritatea responsabilităţilor; coordonarea şi corelarea între parteneri;
metode şi proceduri de management utilizate) şi raportul optim dintre costuri /
rezultate (nivelul costurilor pe activităţi, eficienţă costuri / rezultate, încadrarea
cheltuielilor în categoriilor de cheltuieli din HG 1579/2002).
Astfel, apreciem ca neîntemeiată decizia Autorităţii de Stat pentru cercetare,
prin care oferta noastră a fost declarată „necâştigătoare” şi solicităm prezentarea
calculului punctajului real al ofertei noastre de proiect şi justificarea acestuia. Mai
apreciem, că decizia Autorităţii de Stat pentru cercetare urmăreşte favorizarea unuia
dintre ofertanţi, încălcâdu-se astfel art. 98, alin (a) din OG 60 / 2001.
Această apreciere este întărită şi de constatarea că ofertantul declarat câştigător
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este, totodată, elaborator al Caietului de sarcini, ceea ce încalcă prevederile din
Secţiunea I, B / B1, pct. B1.4, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice şi ale
OMLPTL nr. 1013 / 873 / 2001. Aceste prevederi stabilesc că: .......”persoanele fizice
sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare
constituită pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, nu au dreptul să
aibă calitatea de ofertant, ofertant asociat şi nici de sub-contractant (inclusiv
angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de convenţie civilă), sub
sancţiunea nulităţii contractului în cauză”.......
Astfel, după cum se precizează în termenii de referinţă: „Ca o primă etapă în
procesul de elaborare a strategiei naţionale în domeniul CDI pe perioada 2007-2013
şi a definirii instrumentelor de implementare şi evaluare a acestei strategii, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării – departamentul cercetare a realizat prin contractul de cercetare
nr. 8 din planul sectorial pe 2004 documentul - Metodologie şi proceduri pentru
definirea obiectivelor şi priorităţilor strategice ale cercetării ştiinţifice şi dezvoltării
tehnologice naţionale pe perioada 2005-2010. Acest document constituie o anexă
pentru termenii de referinţă actuali şi va furniza ofertantului elemente suplimentare
pentru înţelegerea şi cuprinderea scopului şi cerinţelor proiectului. Perioada la care se
face referire în titlul acestui document diferă de perioada cerută în titlul termenilor de
referinţă. La data lansării proiectului pentru elaborarea metodologiei s-a dorit iniţial
ca Planul Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare să se lanseze pentru
perioada 2005-2010. Pe parcursul elaborării metodologiei şi în şedinţa de validare
a proiectului de către grupul de coordonare, constituit expres pentru proiectul de
elaborare a metodologiei, s-a stabilit ca perioada pe care o va acoperi următorul Plan
Naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare să fie 2007 – 2013”.
Conform documentelor oficiale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior - Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice
Universitare a elaborat Caietul de sarcini, cu un colectiv din care fac parte membrii
importanţi ai CNCSIS, inclusiv directorul Unităţii Executive pentru Finanţarea
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare.
În consecinţă, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a
Cercetării Ştiinţifice Universitare nu putea avea calitatea de ofertant sau de ofertant
asociat, sub sancţiunea nulităţii contractului.
Faţă de cele arătate mai sus, vă rugăm să binevoiţi a admite contestaţia
formulată, să desfiinţaţi hotărârea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, comunicată
prin adresa nr. 650/14.04.2005, să declaraţi descalificaţi toţi ofertanţii neeligibili
la licitaţia menţionată şi să dispuneţi declararea ofertei de proiect a consorţiului
„STRATEG” câştigătoare.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

357

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
În drept, ne întemeiem contestaţia pe prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 60
/ 2001, ale Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei nr. 1013 / 873 / 2001, publicat în Monitorul Oficial nr. 340
/ 27.06.2001, ale HG nr. 1266/2004 şi O.M.Ed.C nr. 3209/2005.
În susţinerea contestaţiei, anexăm în copie actele menţionate mai sus.
CONTESTATOR
DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Radu Marin
Se anexează:
- Anexa 1: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
- Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării
Ştiinţifice, Componenţa şi staff - ul.
- Anexa 2: Pagina de gardă a metodologiei, privind componenţa echipei de
elaboratori.
- Anexa 3: Extras din termenii de referinţă.
- Anexa 4: Copie XEROX după Ordinul ministrului finanţelor publice şi
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1013 / 873 / 2001,
publicat în Monitorul Oficial nr. 340 / 27.06.2001.
- Contestaţia nr. 640/13.04.2005.
- Scrisoarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 650/14.05.2005.
- PROTOCOLUL DE COLABORARE ŞI DE ASOCIERE Nr. 01 S/2005.

Concluzii
Dezastrul provocat de către cei care au coordonat activitatea de cercetare
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) este prezentat şi în Raportul
Curţii de Conturi (Raport de audit al performanţei)2*. Acest Raport este o radiografie
*
Tema: „Evaluarea managementului academic şi administrativ în gestionarea fondurilor publice alocate învăţământului superior pentru activitatea de cercetare”. Entităţi audiate: Ministerul Educaţiei Naţionale/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului superior, a cercetării,
dezvoltării şi inovării. Perioada auditată 2010-2012. Perioada de efectuare a acţiunii 02.09
2

358 UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(21)/2015

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
exactă a dezastrului din universităţi, în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor de
cercetare şi transferului de tehnologie.
Din păcate nu sunt valorificate pentru a fi chemaţi în justiţie cei vinovaţi.
Prin reorganizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (art. 4, Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 86/2014), nu numai că problemele grave au rămas nerezolvate,
dar unele dintre ele s-au acutizat punând în pericol viitorul educaţiei, cercetării
ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
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NOTE DE LECTURĂ

SPIONII ȘI LOVILUȚIA
- RADIOGRAFIE A UNOR

EVENIMENTE CARE N-AU
UIMIT PE NIMENI, PENTRU CĂ NIMENI NU A REUȘIT
SĂ VADĂ CE SE AFLĂ ÎN INTERIORUL LOR Bogdan A. PĂPĂDIE
Gabriel I. NĂSTASE

Cartea “SPIONII ŞI LOVILUŢIA”,
apărută la editura OBIECTIV, Craiova,
2014, este ediţia a doua, revizuită şi
adăugită a cărţii “FRĂŢIA SPIONILOR.
ISTORIA RĂZBOIULUI DIN UMBRĂ”,
editura PACO, Bucureşti, 2014.
Ambele ediţii au fost prefaţate de Gl (r)
dr. Gheorghe VĂDUVA.
Prezenta carte a fost structurată altfel
decât prima ediţie, prezentând cititorului
aspecte inedite ale “istoriei războiului din
umbră”.

						
artea de faţă tratează istoria spionajului mondial şi regruparea forţelor
implicate de-a lungul vremii în confruntările secrete. Este, cu voia
Dumneavoastră, o introducere în lumea discretă a spionajului, necesară pentru a
înțelege mai bine faptele şi deciziile eroilor implicaţi în numeroasele aventuri ce vor
fi descrise în cărţile din seria „Frăţia spionilor”.
O „frăţie” a elitelor intelligence-ului românesc ce se luptă de aproape 25 de ani
pentru integritatea Statului Naţional Unitar Român, într-un context deloc favorabil
României. Dar, nimic nou sub soarele Balcanilor, zonă unde aderarea culturală a

C
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ţărilor române, aflate sub conducere fanariotă, la spaţiul cultural bizantin era literă de
lege. Fenomenul se petrecea în secolele XVII-XVIII, adică la peste două sute de ani
de la ocuparea Constantinopolului de către otomanii conduşi de sultanul Mahomed
al II-lea „Cuceritorul”, act care încheia din punct de vedere istoric ciclul glorios al
Bizanţului.
Aşa cum bine remarca reputatul analist Bogdan Radu Herzog, la sute de ani
de la căderea Bizanţului, intelectualitatea laică sau ecleziastă din Ţara Românească
şi Moldova vorbea, predica, citea, scria şi tipărea în limbile greacă şi slavonă, aşa
cum pictura şi arhitectura aveau reminiscenţe bizantine, iar domniile se negociau
la „Înalta Poartă”, popular Ţarigrad, Stanbul sau Stambul (Constantinopol, numit
anterior Byzantion şi rebotezat de către turci, la 28 martie 1930, Istanbul - numele ar
proveni din cuvintele turceşti „Islam” şi „bol”, care semnifică „acolo unde Islamul
abundă”).
Firesc, entuziasmul pentru Bizanţ şi lumea greacă, cum evidenţia şi marele
istoric Nicolae Iorga, este cu atât mai paradoxal cu cât, domniile pământene, de
pe vremea marilor voivozi români, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Alexandru cel
Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul fuseseră indubitabil mai legate de
cultura apuseană decât de lumea greacă, deşi impactul religios al ortodoxismului nu
poate fi subestimat. Domnitorii moldoveni şi valahi din secolele XIV-XVI ne apar ca
nişte prinţi apuseni, înarmaţi şi îmbrăcaţi aidoma contemporanilor lor din Centrul şi
Apusul Europei Medievale.
Acum, Estul European pare să reînnoade povestea nostalgică, dovedind un
ataşament special pentru instituţia Uniunii Europene, tot mai intens criticată în înseşi
ţările care au constituit-o. În Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie,
Suedia, Austria curentele de opoziţie faţă de instituţia Uniunii Europene sunt tot mai
puternice. Sunt atacate între altele, moneda unică, birocraţia ineficientă şi lipsa de
responsabilitate în faţa cetăţeanului, şomajul în creştere îndeosebi în rândul tinerilor,
dispariţia industriilor manufac-turiere, calitatea tot mai proastă a educaţiei, vârsta
de pensionare în creştere, imigraţia necontrolată şi copleşirea populaţiei autohtone,
de alogeni care nu au nimic comun cu Europa şi tradiţiile ei, degene-rarea morală şi
dictatura corectitudinii politice.
La ea acasă, UE se zbate să supravieţuiască, realităţile vieţii de zi cu zi fiind
mai convingătoare decât o presă de sistem şi o armată de „analişti politici” care
vântură de zeci de ani viziuni minci-noase. Euroscepticii, de orice coloratură, de
la patrioţi naţionalişti la centrişti motivaţi economic şi până la stânga radicală,
câştigă procente în cam toate ţările din Vestul şi Centrul Europei. O realitate crudă a
zilelor noastre, menită a prefaţa prăbuşirea Europei unite, sau rezultanta unei vaste
operaţiuni de spionaj şi dezinformare a Statelor Unite?
Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în primul rând cei americani, din
mediile academice de mare prestigiu, susţin şi pun această variantă a conspiraţiei
antieuropene din ultimul deceniu, în cea mai mare parte, pe seama politicii
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Washingtonului, a faptului că această politică a fost şi este exercitată de către cercurile
ultraconservatoare, strâns legate de interesele Complexului Militar Industrial al SUA.
De reţinut, din 1990, fără nici o întrerupere, SUA au continuat cursa înarmărilor, fapt
ce a condus la apariţia unui imens dezechilibru în plan militar între SUA şi restul
lumii. Totuşi, saltul economic considerabil al Germaniei, în ciuda crizei economice,
precum şi investiţiile majore ale principalelor puteri europene în dezvoltarea arsenalului comunitar, nu puteau trece neobservate de către americani.
Firesc, „Casa Albă” nu poate tolera o Uniune Europeană puternică economic şi
militar, aşa cum nu vede cu ochi buni o eventuală apropiere tot mai mare între Uniune
şi Rusia. Tot atâtea motive pentru ca, după cum consemna şi reputatul Colonel (r)
Florian Gârz (scriitor şi analist politico-militar), în discursul politic american adresat
lumii exterioare să-şi facă loc o suită de sintagme de natură să provoace stupefacţie
şi îngrijorare, precum: Folosirea războiului ca instrument de menţinere a păcii
(probabil cea mai mare inepţie din istorie); Dreptul exclusiv al SUA de a declanşa
războaie preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; Cruciada împotriva terorismului
percepută în toate statele musulmane drept o „cruciadă împotriva islamului”; Cine
nu este cu noi este împotriva noastră; Ultima destinaţie a istoriei lumii este societatea
americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii.
Mai alarmantă decât toate este pretenţia Washingtonului că SUA, ca „unică
superputere”, este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în istorie, să croiască,
cu de la sine putere, o nouă ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia SUA
asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă şi obligatorie. Cu toate acestea, majoritatea
politologilor şi analiştilor responsabili şi neaserviţi politic sunt de părere că omenirea
se îndreaptă, nu spre o „lume monopolară” americanizată, ci spre o „lume multipolară”. Acest din urmă proces va fi însă îndelungat şi dureros.
Procesul de „globalizare” este interpretat diametral opus de pe cele două
maluri ale Oceanului Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai mult ca
o superputere diferită de Statele Unite ale Americii. Începând cu anul 2004, pentru
prima dată în istoria sa, Uniunea Europeană a adoptat o strategie de securitate
proprie, care are foarte puţine puncte comune cu strategia de securitate a SUA şi cu
cea a NATO, care de altfel nu mai funcţionează de ani de zile. Tot mai multă lume
este convinsă că Washingtonul se foloseşte de „războiul împotriva terorismului”
ca de un paravan pentru cucerirea militară a celor mai bogate zone strategice ale
lumii în petrol şi alte resurse naturale de mare valoare. Într-o expresie concentrată,
cercurile politice conducătoare ultraconservatoare de la Washington vor să transforme
supremaţia militară americană în avantaje economice pe scară globală.
Europenii asistă neputincioşi? Categoric nu! Totuşi, fac o greşeală imensă
prin încercarea de marginalizare a Rusiei. În loc să atragă Moscova spre o uniune
de la Atlantic până departe în stepele Asiei şi de la Mediterana până la Oceanul
Îngheţat, Uniunea Europeană face, fără să realizeze, jocul Statelor Unite. Tocmai a
acelei Puteri mondiale care a provocat uriaşa criză economică şi gravele pro-bleme
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legate de moneda unică, carenţe ce au lovit şi continuă să lovească în Europa Unită.
O Europă ce s-a transformat într-un imperiu preocupat prea mult de cucerirea de
noi sfere de influenţă, pentru a mai ascunde acţiunile de încercuire a Rusiei aplicate
conform strategiei „anaconda”, imaginată pentru prima dată la începutul secolului
XX de Halford Mackinder. Prin această strategie, spaţiul eurastiatic este sugrumat
încet dar sigur de către „unionişti” prin limitarea accesului Rusiei la mările calde.
Aceeaşi strategie „anaconda” este argumentul care explică în bună parte multe
din ultimele mutări geopolitice:
- invitaţia adresată Georgei – un stat cu o economie nesemnificativă, măcinat
de conflicte interne şi cu două provincii ostile pe care nu le controlează – Osetia
de Sud si Abhazia. În acest caz un argument strategic suplimentar îl constituie şi
segmentarea relaţiei Rusia – Iran, plus încercuirea completă a Iranului din toate
punctele cardinale: Est- Afganistan, Pakistan; Sud- Arabia Saudită, ţările Golfului;
Vest – Turcia, Irak; Nord – Georgia;
- invitaţia adresată Republicii Moldova – cu probleme economice la fel de
grave ca şi Georgia şi cu provinciile rebele Transnistria si Găgăuzia;
- scutul de la Deveselu – ridicolul „argument” de anihilare a „rachetelor cu
focoase nucleare iraniene” îndreptate împotriva Europei, care l-a facut să izbucnească
în râs pe preşedintele Putin în cadrul unui interviu, devine irelevant chiar şi pentru
profani în contextul recentelor negocieri;
- recentul conflict americano-chinez în jurul spaţiului de notificare aeriană
declarat de China („ADIZ – East China Sea”).
Mai mult, dezlănţuirea crizei ucrainiene cu larga asistenţă a Uniunii Europene
nu vine întâmplător la scurt timp după marile succese diplomatice ruseşti în
problemele Siria şi Iran. Faptul că medierea rusă a condus poate la evitarea, fie şi
pentru moment, a unui război de anvergură regională cu efecte greu de contabilizat,
pare să nu fi satisfăcut toate părţile implicate. Reacţia a fost mutarea teatrului de
acţiune mai aproape de Rusia, percepută ca principal opozant al sistemului hegemonic euroatlantic actual. De aici şi până la reacţia Moscovei n-a fost decât un simplu
pas, iar rezul-tatele asaltului numeroşilor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruseşti
n-au întârziat să apară. Ucraina s-a distanţat de Uniunea Europeană, prin refuzul
de a semna Acordul de Asociere (AA) şi Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi
Comprehensiv (ALSAC) cu UE la Summitul de la Vilnius, respectiv prin aderarea la
Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK).
Prin mutările enunţate anterior, Federaţia Rusă a dovedit că procedează cu
mijloace coercitive, cu ameninţări implicite şi sancţiuni preemptive – formule care
nu sunt de bun augur pentru proiectata Uniune Eurasiatică (o formulă de integrare
regională proiectată de Moscova pentru 2015). În plus, se adevereşte că mult
uzitatele constrângeri extraeconomice sunt de domeniul trecutului în Europa. Iar UE
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nu a ajuns la performanţa SUA de a acţiona politic coerent în politica sa externă. În
schimb, Uniunea Europeană este unul dintre marii jucători economici globali, spre
deosebire de Rusia. Politica externă a Rusiei acţionează foarte coerent şi performant,
dar economia sa lasă de dorit.
Revenind, întrucât nu poate ignora soarta celor cca 10 milioane de ruşi din
Ucraina, Rusia va fi pusă fie în situaţia de a ajuta o Ucraină independentă în întregul
ei, fie de a se implica în conflictele etnice care mocnesc în ţara vecină. O implicare
directă ar însemna tocmai căderea în capcana întinsă de inamici, iar asistarea pasivă
la ceea ce se intâmplă în imediata vecinătate unei părţi importante din populaţia rusă
este echivalentă cu renunţarea la statutul de mare putere. Ieşirea dintr-o astfel de
dilemă nu poate avea decât trei soluţii:
- salvarea integrităţii Ucrainei în contextul unei independenţe prietenoase faţă
de Moscova (ceea ce încearcă Rusia acum);
- partajarea oficială a Ucrainei pe linia greu de trasat a identităţilor etnice şi
lingvistice, un proiect care nu va fi posibil fără un veritabil scenariu bosniac, pe care
orice forţă pacifistă din lume ar trebui să-l evite;
- partajarea neoficială, de facto, a Ucrainei, după modelul transnistrian, osetin
sau abhazian, guvernul de la Kiev încetând să controleze vaste regiuni ale ţării –
acestea fiind guvernate de regimuri locale promoscovite. Având în vedere dimensiunea
regiunilor şi importanţa lor economică şi demografică, acest lucru echivalează cu
pierderea de către Ucraina a suveranităţii sale, atât în faţa Bruxelles-ului – în Vestul
Ucrainei, cât şi în faţa Moscovei în regiunile rusofone din Est si Sud. O atare strategie
probabilă, în lipsa unui compromis de natură să salveze Ucraina independentă, se va
realiza pe cât posibil fără intervenţia externă a Rusiei, doar prin activarea unor forţe
politice locale obediente, sprijinite de bazele militare din Crimeea.
Un alt risc major al crizei ucrainene constă în posibilitatea deteriorării
relaţiei Moscova – Berlin, una din axele fundamentale ale proiectului eurasiatic pentru
renaşterea Europei. şi, pe lângă implicaţiile asupra Rusiei, o situaţie conflictuală
în Ucraina favorizează net acele forţe care încearcă cu orice preţ să blocheze o
apropiere între Europa Centrală şi Rusia. Toţi aceia care doresc să menţină actualul
statut al Germaniei de ţară ocupată militar, la 70 de ani de la sfârşitul războiului,
au tot interesul să creeze obstacole permanente pentru a bloca apropierea Centrului
European de Rusia, singurul aliat potenţial capabil să ofere anvergura militară şi
politică necesară pentru renegocierea statutului de putere mondială. Iar o Rusie care
încearcă să se regăsească pe sine după coşmarul comunist este totodată aliatul natural
al forţelor conservatoare tradiţionaliste europene, propabil unul din inamicii cei mai
de temut ai actualui sistem care domină continentul. Aplicând strategia „divide et
impera”, orice conflict fratricid între europeni nu poate decât să avantajeze actualul
sistem şi manipulatorii acestuia, Statele Unite şi, mai nou, China.
Acesta este, pe scurt, contextul general al lumii contemporane, în plan
geopolitic şi geo-strategic în care îşi face apariţia cartea „Istoria războiului din
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umbră”. O carte necesară cu atât mai mult cu cât universul spionajului real este greu
accesibil, iar literatura română, în acest domeniu, este extrem de săracă. O carte
ce susţine, fără echivoc, că ideea fundamentală de care se leagă întregul edificiu
al securităţii noastre naţionale şi însăşi existenţa României ca stat este de natură
economică. Fără un fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent
în perimetrul geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor
fi precare. Toate celelalte probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare acestui
domeniu vital. Din nefericire, repetăm greşelile trecutului!
Detaliind, clasa politică românească avea datoria construirii acestui
fundament economic imediat după încheierea primului război mondial, adică după
1 decembrie 1918, când a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare.
Acest lucru nu s-a făcut, iar datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă
să susţină un efort de război credibil, în anul 1940 România a fost dezmembrată. În
cei 45 de ani ai socialismului de stat, cu o strategie economică de împrumut sau mai
degrabă impusă, România a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării şi
educaţiei de masă, căutând să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute
de modernitate, de epoca industrială. Din nefericire, în anul 1989 România era încă
departe de standardele minime cerute de o societate industrială. În urma Revoluţiei
(mai corect spus a lovituii de stat susţinută de forţe externe pe fondul nemulţumirilor
populare) din decembrie 1989, a înlăturării totalitarismului şi adoptării democraţiei
liberale şi regulilor economiei de piaţă, întreaga naţiune română şi-a pus speranţele în
mai bine. Speranţele s-au dovedit deşarte, deoarece, sub paravanul aşa-ziselor reforme,
România a fost supusă unui program sistematic de dezindustrializre, dezurbanizare,
deculturalizare şi dezinformare.
După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea
Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au
derulat după metodele şi criteriile crimei organizate. Într-un amplu studiu intitulat
„Crima organizată transnaţională - ameninţare împotriva democraţiei”, care a circulat
în întreaga Europă în cursul anului 2003, se atrage atenţia că Federaţia Rusă ar putea
deveni o „superputere a crimei organizate”. Foştii sateliţi ai Moscovei nu s-au îndepărtat
prea mult de acest calificativ. Aşa se explică faptul că Întreprinderea de Maşini Grele
din Bucureşti, una dintre cele mai moderne din Europa de Sud-Est, a fost vândută
pentru ridicola sumă de 500.000 de dolari, în timp ce ultimul strung cumpărat de
către această fabrică a costat 800.000 de dolari. Acesta este doar un exemplu din
alte sute de acest fel care s-au consumat în spaţiul economic al României în ultimii
25 de ani. Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că noua clasă a „capitaliştilor
roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit
avuţia naţională din ţările respective la preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul
ansamblu al societăţii.
În lumea dezvoltată a adevăratei economii de piaţă, orice politică economică
generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este considerată drept
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criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un fel de menajament.
În anul 2012, România, cu un produs intern brut în jur de 16.310 dolari pe cap
de locuitor, adică penultimul loc din Uniunea Europeană după valoarea PIB/PP pe cap
de locuitor (fiind urmată doar de Bulgaria) şi cu o populaţie activă în mediul rural de
48%, se înscrie printre statele falimentare ale lumii.
Cel mai probabil că acestea sunt motivele de bază pentru care în luna februarie
2004 s-a pus problema blocării negocierilor cu România de către Parlamentul şi
Comisia Uniunii Europene, revenirea asupra acestei decizii având considerente pur
politice, de ordin geostrategic (ţara noastă fiind considerată „provincia-tampon” de
la graniţele estice ale Uniunii cu fostul bloc sovietic). Un alt motiv l-a constituit la
acea vreme politica pro-americană a guvernului de la Bucureşti, ilustrată şi de concesionarea către o companie americană a autostrăzii strategice Braşov-Borş.
Firesc, având în vedere că Uniunea Europeană nu va tolera ca resursele sale
financiare să fie risipite în avantajul unor societăţi americane. „Războiul economic”
declanşat între Uniunea Europeană şi SUA la 1 martie 2004 este ilustrativ în acest
sens.
Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/NATO,
practicată de către guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea fi strivită în cele
din urmă între cele două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale
economice, România poate fi asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se
scufundă, nici nu navighează, ci doar putrezeşte.
Aşa cum rezultă din chiar titlul cărţii, aceasta acordă o atenţie deosebită istoriei
şi rolului serviciilor secrete în contextul intern şi internaţional deosebit de complexe.
În România, Serviciul Român de Informaţii, destinat securităţii interne, şi Serviciul
de Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de Informaţii
a Apărării, specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt organe de
importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă
departe de standardele minime de profesionism şi performanţe. În afara efectelor
grave generate de actele de trădare, culminând cu cazul „generalului Mihai Pacepa”,
unul dintre cele mai mari din istoria României, de epurarea masivă a specialiştilor sub
paravanul „demascării securităţii ca poliţie politică”, de penetrare a acestor servicii
de către consilieri proveniţi din serviciile de spionaj ale unor puteri occidentale,
prioritar americane, serviciile secrete ale României sunt paralizate şi împiedicate
să-şi îndeplinească atribuţiile funcţionale şi de prezenţa în fruntea acestora a unor
oameni politici, a unor „activişti de partid”, total incompetenţi în aceste domenii cu
totul speciale.
În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, serviciile de spionaj şi contraspionaj
(de securitate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai meseriei, crescuţi în cadrul
acestor servicii şi promovaţi în funcţii de directori generali după 20-25 de ani de
activitate practică, trecuţi prin toate compartimen-tele şi care au obţinut cele mai
bune rezultate.
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Cei care au deţinut funcţiile de directori ai SRI şi SIE în ultimii 25 ani,
respectiv Virgil Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte, Ioan Talpeş, Cătălin
Harnagea, Gheorghe Fulga, George Cristian Maior sau Teodor Meleşcanu au fost
orice, numai specialişti în spionaj şi contraspionaj nu. Datorită unei slabe culturi
în domeniile serviciilor secrete, ale spionajului şi contraspionajului, atât la nivelul
de mase, cât mai ales la cel al clasei politice, există pericolul ca România să piardă
controlul asupra serviciilor sale secrete, atât sub euforia admiterii în NATO, cât
şi sub influenţa „parteneriatului strategic cu SUA”. O asemenea situaţie ar avea
consecinţe dezastruoase pentru societatea româ-nească şi întregul ei viitor. De la cel
mai simplu cetăţean la şeful statului trebuie cunoscut adevărul ce dăinuie de secole
şi milenii, potrivit căruia controlul asupra serviciilor secrete este un atribut sacru
exclusiv al statului, condiţie esenţială a supravieţuirii acestuia, şi nu se împarte
absolut cu nimeni. Serviciile de spionaj ale unui stat independent şi suveran pot avea
contacte şi schimburi de informaţii cu serviciile similare ale altor state chiar şi atunci
când este vorba de un stat cu care se află în stare de război. În materie de spionaj
şi contra-spionaj nu există „standarde NATO”, iar serviciile secrete membre nu se
subordonează nici unei structuri a Comandamentului Suprem NATO de la Bruxelles
şi nu sunt nici pe departe „inoperabile”.
În noile condiţii din Europa şi din lume, numai serviciile de informaţii ale
statului sunt total insuficiente pentru satisfacerea enormelor nevoi de informaţii ale
societăţii româneşti, aflate la periferia civilizaţiei Europei. Vor trebui create structuri
de informaţii private, începând chiar cu întreprinderile mici şi mijlocii, până la ceea ce
a mai rămas din „giganţii industriali”. Dacă nu se va proceda aşa, în contextul acerbei
concurenţe generate de procesul de „globalizare” , toate companiile româneşti care
vor încerca să se manifeste pe piaţa Uniunii Europene şi pe cea mondială vor fi zdrobite.
Un alt adevăr universal pe care ar trebui să-l cunoască toţi românii este acela
că serviciile de spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se află într-o continuă
confruntare unele cu altele, indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau adversare.
Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale României socialiste că „au spionat
împotriva NATO” este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul hilară. Toate serviciile din
lume erau focalizate pe spaţiul NATO şi pe cel al fostei URSS. România nu putea
face excepţie de la această situaţie, mai ales că, în spionaj, nu există nici aliaţi şi nici
duşmani. Toţi sunt trataţi la fel, ştiindu-se din lecţiile istoriei că „aliaţii de astăzi ar
putea ajunge inamicii de mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 1989.
În acest secol XXI, ca toate celelalte state ale lumii, România va trebui să pună
accentul principal pe culegerea de informaţii economice, care, în proporţie de 95%
pot fi obţinute din surse deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, obţinerea
unor informaţii secrete este de importanţă vitală. Spionajul începe din momentul
în care pentru intrarea în posesia unei informaţii de mare valoare este nevoie să se
încalce legea. Serviciile de informaţii ale României nu vor putea renunţa la acest
lucru dacă dorim să supravieţuim ca entitate statală.
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În legătură cu această dimensiune a activităţii serviciilor de informaţii, adică
de spionaj, nu se pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de spionaj ale
unui stat care se respectă nu semnează absolut cu nimeni nici un acord şi nici o
înţelegere de natură să le limiteze libertatea absolută de acţiune. Există informaţii că,
pe timpul directoratului domnului Ioan Talpeş, Serviciul de Informaţii Externe a fost
constrâns să semneze o astfel de înţelegere. Din motive evidente, spionajul economic
al României nu se poate orienta decât tot pe spaţiul euro-atlantic.
Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi Rusia spionează, mai ales din
punct de vedere economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai firesc lucru din lume.
Din SUA, şi în general din spaţiul ultradezvoltat euro-atlantic ai şi ce culege.
Dacă tot am adus anterior în discuţie Pactul Nord-Altantic, subliniem că, cu
sau fără voia Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO există semne certe că această
organizaţie nu va mai supravieţui ca „principală structură militară de securitate” în
Europa. Se pare că după evoluţia relaţiilor interatlantice din ultimii 24 ani, această
ipoteză câştigă teren. Dat fiind faptul că, în ultimii 65 de ani NATO a constituit cel
mai strălucitor giuvaier din coroana politicii externe a Statelor Unite ale Americii,
a faptului că această alianţă militară a garantat hegemonia SUA asupra Europei
Occidentale, conform unei concepţii a guvernanţilor de la Washington, potrivit căreia
„cine stăpâneşte Europa stăpâneşte lumea”, interesul pentru menţi-nerea şi lărgirea
acestei alianţe este absolut de înţeles. Analiştii politico-militari de o parte şi de alta
a Atlanticului au înţeles că tocmai aceasta a fost raţiunea de bază a creării NATO, şi
nu apărarea împotriva „expansiunii comuniste”, aşa cum s-a pretins timp de 45 de
ani de război rece.
Dacă rolul NATO s-ar fi rezumat la apărarea împotriva „pericolului comunist”,
alianţa ar fi trebuit să se dizolve după dispariţia Tratatului de la Varşovia, colapsul
„lumii comuniste” şi dezmembrarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs,
datorită opoziţiei înverşunate a Washingtonului.
Sub privirile întregii lumi, Uniunea Europeană se conturează tot mai mult
ca o superputere, prin excelenţă în plan economic, ca un centru de putere a unei
„lumi multipolare” în devenire, cu o viziune şi interese diferite faţă de cele ale
SUA. Cine mai crede că lărgirea NATO şi lărgirea Uniunii Europene sunt două acţiuni
„complementare” riscă să aibă mari surprize şi dezamăgiri în viitor.
NATO „lărgit”, din voinţa politică şi eforturile Washingtonului, va fi o alianţă
militară nefuncţională, încorporând „Vechea Europă”, reprezentată cu precădere de
Franţa şi Germania, pe care SUA nu mai pot conta, şi „Noua Europă”, cuprinzând
fostele state „inamice”, membre ale defunctului Tratat de la Varşovia, în care americanii
îşi pun speranţele pentru a se mai putea menţine în Europa.
Odată cu aprobarea Constituţiei Uniunii Europene, proces dificil, se crea
baza legală pentru construirea sistemului de securitate al UE în afara NATO. Acesta
este motivul pentru care Washingtonul face tot ce-i stă în putinţă pentru a împiedica
adoptarea Constituţiei UE, acţionând prin agenţii săi de influenţă din Polonia, Franţa şi
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Olanda. Practic, începând din mai 2006 Tratatul Constituţiei Europene este ratificat de
Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Slovacia, Slovenia şi Spania.
Tratatul care constituie Constituţia Europeană a fost semnat de către
reprezentanţi ai Statelor Membre pe 29 Octombrie 2004 şi a fost supus procesului
de ratificare de către Statele Membre până când, în 2005, votanţii francezi (29 Mai)
şi olandezi (1 Iunie) l-au respins în cursul referendumurilor. Eşecul înregistrat de
constituţie în a câştiga sprijinul popular în aceste două ţări a făcut ca şi alte ţări să
amâne sau să oprească procedura de ratificare, iar actualmente viitorul Constituţiei
este foarte incert, spre satisfacţia „Casei Albe” şi a serviciilor sale secrete. Dacă ar fi
fost ratificat, Tratatul ar fi intrat în vigoare pe 1 Noiembrie 2006.
Cu siguranţă, în acest joc politic periculos este antrenată şi România. Pe de
altă parte, toate statele din fosta lume comunistă, care sunt sau se vor integra în
Uniunea Europeană, vor fi obligate să se încadreze, fără rezerve, în politica externă
şi de securitate a acestei organizaţii. Acest lucru este obligatoriu şi pentru România,
ţară integrată în Uniunea Europeană în anul 2007. Cu alte cuvinte, nu greşesc cei care
constată că extinderea spre Est a NATO şi a Uniunii Europene constituie expresia
unei acerbe lupte subterane pentru sfere de influenţă în această parte a continentului,
la care ia parte, mai mult sau mai puţin vizibil, şi Federaţia Rusă. Gândind logic,
putem afirma la final că Uniunea Europeană lărgită şi cu o constituţie proprie nu-şi
va lăsa securitatea pe mâna unei puteri extra-europene, chiar dacă aceasta se numeşte
SUA.
Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu va mai fi o alianţă menită să apere
zona euro-atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru că un asemenea pericol
nu există. Încercările Washingtonului de a angaja NATO în războaie în afara zonei
sale de responsabilitate stabilită prin Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au
eşuat şi nu vor avea nici o şansă de succes nici în viitor. Tot ce va putea face NATO
este să împiedice izbucnirea unor războaie între proprii săi membri. Putem lua în
calcul un conflict între Spania şi Marea Britanie în problema Gibraltarului, dar şi
mai probabil între Grecia şi Turcia, care constituie „călcâiul lui Ahile” al NATO. La
acestea se va adăuga tara de probleme conflictuale dintre alţi membri admişi, cum
este şi disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria în problema Transilvaniei.
Un adevăr fundamental scăpat din vedere de către clasa politică din România
este acela că NATO nu a oferit şi nu oferă garanţii ferme de securitate statelor
membre. Acest lucru rezultă din conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la Washington,
care a fost negociat timp de un an de zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au
acceptat în această formă, dar care le-a fost impus de către Washington prin presiuni
şi ameninţări că nu se vor bucura de „binefacerile” Planului Marshall dacă nu îl vor
accepta.
Iată cum sună acest articol: „Părţile (adică statele semnatare) sunt de acord
că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele în Europa sau în
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America de Nord va fi considerat ca un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor:
ca atare, ele convin că, dacă un asemenea atac se va produce, fiecare dintre ele
exercitând dreptul de legitimă apărare, individuală sau colectivă, recunoscut de
articolul din Carta Naţiunilor Unite, va ajuta partea sau părţile astfel atacate, luând
imediat, individual şi de acord cu celelalte părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI
NECESARĂ, inclusiv folosirea forţei armate pentru a restabili şi asigura securitatea
regiunii Atlanticului de Nord. Orice atac armat în acest fel şi orice măsură luată ca
urmare a acestuia vor fi imediat aduse la cunoştinţa Consiliului de Securitate. Aceste
măsuri vor lua sfârşit atunci când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare
pentru a restabili şi menţine pacea şi securitatea internaţională.”
Nu trebuie să fii expert în drept internaţional pentru a-ţi putea da seama că
sintagma …MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI NECESARĂ… elimină orice
idee de „garanţii ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe care o va socoti
necesară” partea semnatară poate fi şi aceea de a nu lua nici o măsură.
Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 a fost invocat în legătură cu
teribilele atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie
2001, dar a rămas fără urmări.
România, ţara cu cele mai contestate frontiere din Europa, ar fi bine să nu se
considere în deplină siguranţă ca membră a NATO. Să ne reamintim lecţiile de istorie:
am fost aliaţi cu Ungaria în „Axa de Fier”(1940-1944) şi am pierdut partea de nordvest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliaţi ai Ungariei în Tratatul de la Varşovia şi
ne-am ales cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare prezenţa alături de Ungaria în
NATO ce surpriză ne va aduce?
Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, generalul american Weslei Clark,
în calitate de comandant suprem al NATO, a declarat public, în auzul întregii Europe,
că „Tratatul de la Trianon este învechit”. Iar în prezent, acest adversar declarat al
României Mari, l-am numit pe Weslei Clark, este consilier al premierului Victor
Ponta! Prin urmare, România ar trebui să ducă o politică deosebit de echilibrată şi săşi caute sprijinitori în Europa, nu peste Atlantic sau în Asia (a se vedea cazul Chinei).
Dacă s-ar pune vreodată problema revizuirii frontierei dintre România şi Ungaria,
SUA vor fi de partea Ungariei, indiferent de serviciile pe care Bucureştii le prestează
în favoarea Washingtonului.
Cartea mai pune în lumină adevăruri zguduitoare şi dureroase, demonstrând
modul în care România este subminată în mod sistematic şi permanent, cum este
împinsă încet dar sigur spre federalizare şi, în final, spre dezmembrare. Toate acestea
se datoresc bazei economice extrem de precare a societăţii româneşti, ceea ce ne face
să fim lipsiţi de coeziunea socială, de disciplina socială şi de cultul muncii, adică
acele caracteristici funda-mentale proprii unei naţiuni moderne.
Se demonstrează, astfel, că toate guvernele care s-au perindat la conducerea
României din 1990 şi până în 2014 s-au dovedit incapabile să soluţioneze problemele
majore ce confruntă societatea românească şi impotente în faţa ofensivei continue a
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Ungariei împotriva intereselor României în toate planurile, dar mai ales în spaţiul
Transilvaniei.
După cum se ştie, aprecierea bazată pe datele şi concluziile SRI şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor, potrivit căreia guvernul de la Bucureşti a pierdut controlul
asupra judeţelor Covasna şi Harghita, este absolut conformă cu realitatea.
Clasa politică românească, scindată până la absurd, ineficientă şi iresponsabilă
în actul de guvernare, coruptă şi gata la orice compromisuri cu factorii de presiune
externi, mai ales cu Ungaria care a acţionat prin UDMR, vârful de lance al serviciului
ungar de spionaj – AVO, a cedat pe toate fronturile.
România este bătută pas cu pas de către Ungaria în spaţiul Transilvaniei, în
primul rând pe frontul economic. Concesiile gradate şi în secret făcute UDMR de
către guvernele CDR, în perioada 1997-2000, PDSR/PSD, în perioada 2000-2004,
Alianţei „DA”/ PDL-PNL şi PDL-UNPR, în plan cultural, politic, dar mai ales
economic vor conduce la situaţia când cel puţin partea centrală a tuturor oraşelor din
Transilvania să fie stăpânită de maghiari. Menţinerea la putere a acestor guverne cu
sprijinul UDMR a costat extrem de scump şi a angajat ţara pe coordonate deosebit de
periculoase. Iar tratatele de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România
şi Ungaria nu au schimbat nici pe departe poziţia guvernului de la Budapesta faţă de
România.
Dezastrul economic şi sărăcia generală tot mai accentuată obligă guvernele de
la Bucureşti la concesii umilitoare şi dureroase. Pe acest fond creşte pericolul unor
tendinţe centrifuge în toate provinciile istorice. Apelul de tristă amintire al lui Sabin
Gherman: „M-am săturat de România” s-ar putea întinde ca o molimă. Dacă nu se
va reface din punct de vedere economic şi nu vor fi stopate cu fermitate acţiunile
subversive ale Ungariei exercitate prin UDMR, dacă vor fi tolerate tendinţele şi
programele regionaliste şi autonomiste, federalizarea şi, în final, scindarea României
nu vor putea fi evitate.
Nimeni nu militează pentru măsuri şi acţiuni extreme şi nu are intenţia să
aprindă patimi naţionalist-şovine. România şi Ungaria, pentru a supravieţui, trebuie
să ajungă la o reconciliere istorică reală, nu cosmetizată. Uniunea Europeană este
cadrul în care acest lucru va deveni obligatoriu. Unul dintre principiile fundamentale
ale acestei puternice organizaţii este acela că relaţiile economice cele mai puternice
trebuie să se dezvolte între statele cu frontiere comune. România şi Ungaria nu vor
putea face excepţie de la acest principiu.
Ca o concluzie generală, în contextul geo-strategic prezentat, „Istoria
războiului din umbră” ne arată procesul de restructurare şi rolul funcţional avut în
istorie de către principalele agenţii de spionaj din lume. O etapă în care spionii şi
contraspionii se află sub focul încrucişat al marilor bătălii ce se dau la această oră
pentru o Nouă Ordine Mondială.
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

Către colaboratori și cititori
Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de
studii strategice interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie
Cantemir” – se doreşte a fi o publicaţie a tuturor celor interesați de problematica
strategică a interdisciplinarității și securității. Paginile sale sunt onorate să
găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice elaborate
de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de
personalităţi ale lumii politice, ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim
să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de profil, să contribuim la extinderea
universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea – şi pe această
cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.
Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi
on line, astfel încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă
avizat şi interesat, oferindu-i rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul
Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, informaţii şi analize pe temele cele mai
acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale interdisciplinarității
și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale.
Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție,
îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în
Word, în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10
rânduri, cu trimiteri bibliografice la subsolul paginii.
Ne veţi găsi la adresa:
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
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