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Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

Dincolo de ceea ce nu se vede, ar trebui să existe, desigur, 
ceea ce se vede. Dar nu neapărat. Lumea merge în direcția în care 
vrea ea, chiar dacă un astfel de concept: „vrea ea” nu spune mare 
lucru. La urma urmei, cine poate ști ce vrea lumea? Cum să cuplezi 
cele peste șapte miliarde de voințe în una singură, cea a lumii? 
Complicat. Mai ales că, din câte știm noi până acum, se pare că 
fiecare om de pe această planetă albastră este unic și irepetabil 
în Univers. Tocmai de aceea, acestui om unic și irepetabil trebuie 
să-i dai totul. Totul în schimbul său.

Cuvinte-cheie: evaluări, configurații, organizații, identități, om

Résumé

Au-delà de ce qu’on ne se voit pas, il devrait exister, 
surement, ce qu’on y se voit. Mais non pas absolument. Le monde 
va en direction dans laquelle il le veut, même si un tel concept 
„il le veut” ne dit pas grande chose. En fin de compte, qui peut 
savoir ce que le monde le veut ?  Comment coupler le plus de 
sept milliards de volontés dans l’un tout-seule, celle du monde ? 
Trop compliqué !  Notamment que, après nos connaissances 
d’aujourd’hui, on semble  que chaque être humaine sur cette 
planète bleue est unique et irrépétible dans l’Univers. Pour ça, à 
cet homme unique et irrépétible sur la Terre, on devrait lui donner 
tout. Le tout pour ton enchaînement. 

Mots-clefs: évaluations, configurations, organisations, identités.  
homme

EDITORIAL

TOTUL, ÎN SCHIMBUL TĂU
- Dincolo de ceea ce nu se vede -

LE TOUT POUR TON ENCHAINEMENT
- Au-delà de ce qu’on ne se voit pas -
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1. Reflecție

Povestitorul Ion Creangă, la întrebarea: „Ce-i lumea?”, pe care și-a pus-o după 
ce a citit, într-un caiet de-al lor de la „Convorbiri literare”, ce scrisese Eminescu, pe 
aceeași pagină, înaintea lui cu două minute, despre om și lume, citând și traducând 
două versuri din Ovidiu1, a răspuns simplu, cu scrisul lui caligrafic, școlăresc, aplecat 
spre dreapta: „Zi-i lume și te mântue.”, nu mântuie, cum se scrie azi, îndulcind 
puțin, cu un i scut, vocala e, ci așa cum se scria acest cuvânt atunci, la vremea lor din 
miezul deja trecut al secolului al XIX-lea… 

La începutul mileniului al treilea, de la existența sa post-Hristos, lumea 
noastră, oricât ar fi ea de mântuitoare sau de ticăloasă, nu arată, totuși, prea rău. 
Desigur, dacă privim lucrurile din fotoliile confortabilității umane, adică din 
perspective tehnologice, artistice, informaționale sau cognitive. Omul de azi nu mai 
trăiește în peșteri, ca strămoșul său primitiv, dacă o fi adevărat că a trăit în peșteri, 
are laptop, celular, zgârie nori, megalopolisuri, poate să discute în timp real cu cine 
vrea el de pe glob și chiar se pregătește ca, la nevoie, să evadeze pe vreuna din cele 
peste o sută de exoplanete descoperite până acum (dar, probabil că sunt miliarde) și 
să facă și acolo exact ce a făcut pe planeta Pământ: s-o adapteze la trebuințele sale 
de viață confortabilă, foarte dinamică și foarte conflictuală. De fapt, conflictual este 
și Pământul, așa cum este și Universul.

Omul se comportă față de planeta sa, ca și cum n-ar fi a sa, ca și cum n-ar fi 
casa lui, ca și cum ar fi o planetă care trebuie exploatată la maximum, apoi, când nu 
va mai avea resurse, părăsită. Desigur, acest lucru va mai dura, probabil, vreo câteva 
miliarde bune de ani. Pământul este o planetă încă vie, cu numeroase resurse care 
se fabrică acolo, în focul din interiorul lui. Ceea ce se vede nu este decât o crustă, 
o suprafață. Nu și esențialul care, așa cum scria Exupery, rămâne invizibil pentru 
ochi. Iar crusta aceasta care, în acest moment, are doar vreo patruzeci de kilometri, 
va continua să crească, până ce focul interior al Pământului se va epuiza, planeta se 
va stinge, se va strânge și va deveni, se înțelege, un fel de bolovan cosmic. Probabil, 
pierzându-și gravitația, va exploda, transformându-se în elementele esențiale din 
care se compune Universul. Ca și omul. De aceea, încă de pe acum, conștient sau 
nu, omul își pregătește trecerea spre epoca post-Terra. Până atunci, are însă foarte 
multe lucruri de făcut pe planeta pe care a închiriat-o sau pe care o fi moștenit-o de 
la strămoșii strămoșilor săi…

2. De la sublim la declin și înapoi al sublim 

Dincolo de aceste speculații care sunt la îndemâna gândului, omenirea pare ea 
1  Ovidiu: „Donec eris felix multos numerabis amicos,/ Tempora si fuerint nubila, solus eris” (Până ce ești fericit, o 
să numeri amici o mulțime,/ Vremile grele viind, singur atunci ”, în traducerea lui Eminescu). 

EDITORIAL
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însăși un foc veșnic viu, care, așa cum spuneau anticii, se întețește sau scade, după 
o anumită măsură. Omenirea își arde, uneori la cea mai mare intensitate, propria sa 
energie, propria sa viață. Până în momentul în care va găsi un ideal comun, ea va 
continua să fie divizată, să se certe peste gard, să se bată pe piețe și resurse, să-și 
dea cu leuca în cap, dar să se și regenereze, precum pădurile devastate de incendii, 
precum copacul lovit de trăsnet, precum iubirea rănită de ură. 

Previziunile geopolitice efectuate de cei care se ocupă cu așa-ceva sunt așa 
cum sunt. Adică de toate felurile. Cu optimisme și deșertăciuni, cu avertismente 
și descurajări, cu interese și încurajări. Omenirea nu se mulțumește nici cu ceea 
ce are, nici cu ce nu are. Pământul, deși este probabil capabil să adăpostească, 
triplul sau chiar quadruplul populației actuale, oamenii și, mai ales, comunitățile 
lor nu au suficient loc, nici suficiente resurse, se află într-o permanentă competiție 
și niciodată nu reușesc să ajungă, mai mult de un sfert de monadă, într-un echilibru 
benefic pentru toată lumea. Previziunile lor asupra viitorului îmbracă tot spectrul 
de stări și configurări, de la optimism la pesimism, de la sublim la ridicol, de la 
tragic la catastrofal. Serviciile secrete americane, spre exemplu, folosindu-și toate 
abilitățile, posibilitățile și puterile lor analitice, elaborează, din patru în patru ani, în 
folosul președintelui Statelor Unite, niște evaluări și prognoze geopolitice de mare 
amploare, pe componente strategice imense, în stil american. Actualul președinte, 
odată cu începerea celui de al doilea mandat al său la Casa Albă, a avut și are la 
dispoziție o astfel de analiză, care vizează orizontul anilor 2030 și care-l avertizează 
pe numărul unu american că marele Occident este în declin. O spusese și Otto 
Spengler între anii 1928 și 1932, așa cum o spusese și Otto Seeck, în carta sa, 
Declinul Antichității. Desigur, pentru Otto Spengler, declinul era o fază a dezvoltării 
ciclice, iar mesajul înțeles de compatrioții săi germani a fost acela că, după furtuna 
pustiitoare din Primul Război Mondial, va veni, pentru Germania, soare. A venit… 
Hitler, care a însuflețit marele popor cu un nou ideal, apoi cel de-Al Doilea Război 
Mondial, care a pulverizat pur și simplu idealul găsit de Hitler și a îngenuncheat 
Germania, apoi, astăzi, pentru Germania reunificată, a apărut din nou soarele. Și 
încă ce soare! Germania este cea mai dezvoltată țară din Europa, motorul Uniunii 
Europene și, probabil, după un apogeu luminos, va urma un altul și mai luminos… 
Lumină care ne vine și nouă, azi, așa cum ne vine, de pe meridianele europene unde 
trudesc și supraviețuiesc milioane de Români alungați din România dezastrului post-
socialist…

Declinul Occidentului, în concepția celor care fac această analiză geopolitică 
pentru Casa Albă și pentru restul lumii, nu se datorește doar ineficienței lui, ci mai 
ales emergenței puterilor asiatice și altor puteri de pe mapamond. Probabil că, până 
în anii 2030, puterea economică numărul unu a lumii va fi China care, împreună cu 
țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), va domina din punct 
de vedere economic lumea, cauzând serioase restricționării asupra bugetelor militare 
ale Occidentului, îndeosebi ale SUA, stat care-și va menține, totuși, spun analiștii 

EDITORIAL
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serviciilor de informații americane, hegemonia militară. Washingtonul și aliații săi 
istorici – Marea Britanie, Franța, Germania și Japonia – trebuie să se mulțumească 
cu un loc secund. 

Declinul economic al Occidentului va fi foarte serios, de la 56% cât reprezintă 
puterea economică occidentală în acest moment, la 25% în următoarele două decenii. 
Iar fără o economie și fără finanțe pe măsură, acest Occident, condus de SUA, nu va 
mai putea fi jandarmul lumii. Asia reunită va fi, potrivit acestui studiu, mai puternică 
decât Statele Unite și Uniunea Europeană la un loc, în termeni de populație, PIB, 
investiții tehnologice și chiar cheltuieli militare. Și care, se pare, nu are deloc intenția 
de a fi jandarmul lumii. 

Fără îndoială, Uniunea Europeană va continua drumul său cu mai multe viteze 
(deși, oficial, nimeni nu o spune), cu state care se mențin în eșalonul puterii și state 
de periferie, aduse să fie așa, în primul rând prin politicile dezastruoase ale celor care 
le conduc și, apoi, prin crearea unor situații în care politicile regionale ale Uniunii 
Europene sunt înțelese și chiar folosite de către unii dintre diriguitorii UE și de către 
oportuniștii UE pentru diminuarea rolului statelor de drept și chiar pentru distrugerea 
patrimoniilor și sistemelor de valori ale unor state, între care se află și România. 

Dincolo de această evoluție oarecum paradoxală a Uniunii Europene și a 
țărilor care o compun, cea mai mare bătălie geopolitică a secolului se duce, într-
un prim concept, între puterile emergente și puterile occidentale tradiționale, 
primele construindu-și încet, încet, suporturi economice și financiare durabile, într-o 
diversitate culturală cel puțin stimulativă sau, în orice caz, non-conflictuală (culturile 
nu generează conflicte), iar celelalte, cele occidentale, încercând integrări prin 
impunere de standarde care, nolens, volens, duc la distrugerea sistemelor de valori 
ale unora dintre state, îndeosebi ale statelor mici sau care nu se bucură de o susținere 
comunitară remarcabilă, pe motiv că ele nu cer, nu știu să ceară, nu corespund, nu 
fac ce trebuie, n-au performanță, sunt corupte. Bravos, Uniune!

Puterile emergente au toată grija să se detașeze de filosofia integrantă, presantă 
și ofensivă, impulsivă occidentală și să-și concentreze eforturile pe un progres 
prioritar economic, încercând un management financiar mai puțin distructiv, fără 
însă a neglija competiția cu Occidentul pentru tehnologii, piețe și resurse. Această 
arhitectură emergentă are (cel puțin așa se spune și se scrie) alte coordonare și alte 
modalități de construcție decât cele occidentale, bazându-se în principal pe alte 
poziții decât cele pe care se situează țările din fostele imperii (raportul se referă la 
JAFG – Japonia, Anglia, Franța, Germania). Analiza CIA are în vedere și grupul 
unor pivoți regionali, de care vorbea și Brzezinski cu ani în urmă, format acum din 
Columbia, Indonezia, Nigeria, Etiopia, Turcia și Vietnam, care devine un grup de 
influență mondială, cu un rol foarte important în reconfigurarea grilei geopolitice a 
viitorului. 

Asemenea previziuni sunt precum drumul unui portavion sau unei nave 
uriașe într-un ocean. Contează doar furtunile de cel mai înalt grad care le pot clinti. 

EDITORIAL
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Bărcuțele n-au ce căuta în largul oceanelor. Navighează doar pe lângă țărmuri,. Cu 
grijă să nu se izbească de corali. 

Cu sau fără voia ei (deși e greu de identificat această voie), lumea înaintează 
spre o tehnologizare foarte înaltă, din ce în ce mai înaltă, revoluționară chiar, 
capabilă de performanțe incredibile, dar și spre un nivel de cogniție care, probabil, 
nu a mai fost niciodată atins pe planeta Pământ. Spunem „probabil”, întrucât n-avem 
cum să știm (cel puțin deocamdată), dacă, pe planeta Pământ, civilizația noastră este 
singura (apărută în mod firesc, ca urmare a stadiului atins de planetă astfel încât să fie 
posibile viața umană), sau dacă, înaintea ei, au mai existat sau nu și altele. Probabil 
că au mai existat, dacă avem în vedere infinitatea formelor de existență a lumii. 

Dacă, spre exemplu, chiar în epoca noastră, pe planeta Pământ ar exista o 
civilizație, compusă tot din oameni ca noi, dar nu de frecvența noastră, în jur de 80 
Hz, cât are ADN-ul uman, ci de frecvența luminii invizibile (și ea foarte complexă), 
acești oameni de frecvența luminii, să le zicem lumineni, nu s-ar vedea de către ochii 
noștri, dar care ar trăi totuși paralel cu noi, cu problemele lor complicate și cu modul 
lor de a cunoaște și înțelege lumea (doar lumea lor lși, probabil, și pe a noastră dacă 
i-o fi dus mintea lor lumină la o astfel de constatare), planeta și Universul. Ar fi 
posibil că ei să ne vadă (sau nu) foarte bine pe noi, să ne privească așa cum privim noi 
pietrele etc., iar viteza cu care ei se deplasează de colo-colo să fie cea a… luminii. Ca 
să nu mai vorbim că însăși cogniția este o realitate care se detașează de cea fizică, dar 
care generează teribilele mijloace fizice de care dispune omul azi pentru a trăi cum 
vrea el pe planeta Pământ. Când vom ajunge în societatea cogniției, în societatea 
epistemologică, probabil că importanța omului fizic, a acestui trup câteodată frumos, 
dar mai tot timpul păcătos, se va diminua semnificativ. 

Lumea a început deja de mai multă vreme globalizarea informațională și, deci, 
cognitivă. Rețeaua este o realitate care creează numeroase efecte, cel mai important 
dintre acestea fiind posibilitatea accesării în timp real a informației. Rețeaua 
a generat spațiul cibernetic – ea fiind elementul de bază al acestuia – iar spațiul 
cibernetic a generat, la rândul lui posibilitatea ca oamenii să se grupeze în mii de 
rețele profesionale sau de socializare, în comunități care altădată n-au existat și care 
fac posibile multe alte realități cândva de neconceput. 

Acest spațiu este important atât pentru universul cogniției, cât și pentru 
generarea unor noi forme și formule de virtualizare, a unor noi relații între oameni. 
Aceste relații depășesc, practic, orice bariere, trec peste orice sloganuri și creează 
deveniri greu previzibile. 

Internauții nu sunt doar niște oameni care butonează tastatura unui calculator 
și un maus, pentru a socializa sau pentru a trăi într-un altfel de spațiu decât cel care 
există la școală, la locul de muncă, în cartier, la discotecă, în parcul de distracții, 
pe munte, la mare sau în localurile de noapte, ci și niște consumatori de produse de 
rețea, niște beneficiari ai rețelei, dar și niște obiecte ale ei. Rețelele permit intervenția 
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oricui, inclusiv a unor elemente extrem de periculoase, care creează nu doar 
probleme complicate privind securitatea ciberspațiului și scoaterea din intimitate a 
omului, posibilitatea controlului cibernetic al acestuia și a manipulării lui de către 
cei pregătiți în mod special să o facă, ci și pericole și amenințări cibernetice sau 
subumane de o gravitate extremă. 

Mai mult, unele dintre cercurile conspirative care populează de multă vreme 
această planetă și care proliferează de la o epocă istorică la alta, au la îndemână 
douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru pentru a crea și folosi tot felul de 
tehnici de manipulare informațională și de altă natură, mult mai periculoase și mai 
eficiente decât tot ce a existat în această civilizație pe planeta Pământ. 

Rețeaua devine, deopotrivă, teatru de operații și mijloc de luptă al războiului 
cognitiv, iar beligeranții nu mai sunt doar statele, ci și marile corporații, puterile din 
umbră, entitățile non-statale capabile de performanțe în acest spațiu, organizațiile 
teroriste și, mai ales, marile cercuri financiare care urmăresc folosirea noilor 
oportunități de rețea pentru controlul total al planetei prin mijloace financiare. 

Deși, prin intermediul rețelei, ar trebui ca omenirea să iasă în mod semnificativ 
din incertitudinile ei ancestrale foarte periculoase și să-și armonizeze mai bine 
valorile și chiar interesele, evenimentele arată că rețeaua nu a redus cu nimic 
nici conflictualitatea, nici pericolele autodistrugerii acestei lumi prin posibilitatea 
declanșării ultimului război violent al civilizației noastre – să-i zicem cel nuclearo-
cognitiv  (componenta nucleară fiind „globul de sare” de pe sobă, din povestea 
românească, iar componenta cognitivă pisica imprevizibilă care ar putea să-l facă 
să cadă în capul celui de lângă sobă) –, ci, dimpotrivă, l-a accentuat și mai tare, i-a 
oferit chiar un vector: controlul prin informație, cogniție, finanțe și rețea exercitat 
asupra tuturor oamenilor, distrugerea statului de drept, ca entitate conservatoare 
a civilizației actuale și crearea unui cadru haotic benefic pentru anumite mari 
puteri și, mai ales, pentru cercurile de interes care le controlează din umbră și le 
manipulează discret. 

Teoria conspirației, zonele negre ale civilizației noastre, interesele globaliste 
ale unor cercuri care-și asumă de secole managementul strategic al planetei, fără s-o 
facă în văzul lumii (dar toată lumea știe și, potrivit voinței lor, trebuie să știe sau 
măcar să bănuiască forța pe care acestea o au, tocmai pentru a se teme în măsură 
suficientă de ele), se folosesc cum nu se poate mai eficient de acest nou instrument 
(rețeaua) și de acest nou concept (informație în timp real) pentru a polariza bogăția 
și sărăcia, pentru a menține acea stare de incertitudine, de conflictualitate și de 
insecuritate care să le asigure lor și numai lor perpetuarea puterii, accesul neîngrădit 
la piețe și resurse etc. 

Aproape toate conceptele de securitate și apărare care se vehiculează astăzi 
în lume au, înapoia lor, alte concepte mult mai complicate și mai sofisticate, care 
statuează diferite niveluri de securitate și insecuritate, în funcție de anumite interese, 
precum și numeroase modalități de control al securității și insecurități, astfel încât 
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nivelurile de amenințare și cele de vulnerabilitate să fie și ele diferite, controlabile și 
reglabile prin fel de fel de politici și strategii, în general, inaccesibile statelor mici, 
statelor dependente și muritorilor de rând.

3. Universul de ceară al statelor

Există, la ora actuală, cel puțin cinci mari categorii de state și o mulțime de 
alte categorii de entități interstatale, non-statale și chiar suprastatele care contează 
însă semnificativ în dinamica mediului de securitate actual:

- statele democratice de tip occidental, cu două nuclee foarte puternice – 
Statele Unite și Uniunea Europeană – caracterizate prin înaltă tehnologie, resurse 
financiare, politici și strategii de dominanță mondială (SUA) sau regională (UE);

- statele emergente, care formează forumul BRICS (Brazilia, Rusia, India, 
China Africa de Sud), cu cinci nuclee: China, Rusia, India, Brazilia și Africa de Sud, 
dar și cu o pleiadă de alte state care se aliniază din ce în ce mai mult conceptului 
de pro sau non-occidental, unele fiind considerate și chiar evaluate ca state pivot 
– Ucraina, țările Asiei Centrale, țările caucaziene, Turcia, Egipt, Pakistan, Arabia 
Saudită, altele ca forțe principale, iar altele ca forțe sau mijloace periferice, de nișă;

- statul Israel, care nu face parte din nicio categorie de state, ci reprezintă un 
stat unic, cu o filozofie cu totul specială, care se sprijină pe trei mai piloni: Statele 
Unite, Uniunea Europeană, marile bănci și marile instituții financiare occidentale, 
cu care formează un complex dependent de sistemul financiar al lumii occidentale, 
sistem ofensiv, dominator și acaparator, dominat de evrei, pe care statul Israel îl 
folosește, în primul rând, pentru propria-i securitate (securitate de tip activ, ofensiv, 
conspirativ.) și, în al doilea rând, pentru distrugerea sau cumințirea statelor incomode; 

- statele arabe și islamice, cu nuclee parțial dezintegrate sau cu probleme mari: 
Iran, Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Pakistan și cu o mulțime de alte state aliniate la 
conceptul de musulmanism, islamism, arabism;

- statele periferice, alcătuite din pleiada statelor care se aliniază statelor 
democratice de tip occidental, statelor emergente și statelor arabe și islamice sau, 
pur și simplu, fac o notă separată, așa cum este, spre exemplu, Coreea de Nord;

- marile identități financiare de tip occidental; 
- organizațiile, organismele și instituțiile internaționale, precum ONU, OSCE 

și organizațiile regionale de securitate și cooperare etc.;
- alte entități, formațiuni, rețele etc. ale terorismului, criminalității organizate 

transfrontaliere, traficului ilegal, mafiei și altor activități desfășurate împotriva ființei 
umane, economiei, mediului, securității și păcii.

3.1. Statele democratice de tip occidental

Statele democratice de tip occidental sunt un fel de El Dorado, mai ales pentru 
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statele periferice din toate zonele. Europa Occidentală și Statele Unite ale Americii 
s-au format prim emigrarea populațiilor din zonele periferice, îndeosebi din Asia, dar 
și prin emigrarea masivă a Occidentului European în America și Oceania.

Beneficiind de condiții cu totul speciale, precum și de aportul inteligenței 
migratoare cooptată aici, aceste două zone speciale ale lumii – Europa Occidentală 
și Statele Unite, două entități ale aceluiași trunchi –, precum și datorită atitudinii 
ofensive existente în gena populațiilor care s-au stabilit aici, s-au consolidat și s-au 
pregătit temeinic pentru a explora, cunoaște și, apoi, pentru a cuceri întreaga lume, 
în căutarea bogățiilor planetei. Folosindu-se de toate acestea și de vulnerabilitățile 
populațiilor sedentare, această civilizație ofensivă, chiar agresivă cum o numește 
însuși Samuel P. Huntington, a evoluat incredibil în acest spațiu și în acest concept 
cuceritor, în comparație cu o altă mare civilizație – cea sinică –, un alt mare rezervor 
de populații, creiere și înțelepciuni, care s-a mulțumit însă doar cu rolul său de 
generator sedentar de cultură, inteligență creatoare și sfințire a locului. 

Este în firea Occidentului să impună conceptele sale (progresiste, desigur), să 
creeze, să cucerească, să cultive peste tot un modus vivendi specific ei, denumit azi, 
democrație de tip occidental, preluat și acesta de la greci și menținut, cam în același 
spirit, două milenii și jumătate și amplificat prin voința de a impune. 

La un moment dat, Statele Unite, rupte de originea populațiilor din care 
s-au format, adică de mama Europa, s-au crezut protejate de ocean și au aplicat, în 
devenirea lor, un concept autoizolaționist, concretizat prin ceea ce s-a numit doctrina 
Monroe. Amiralul Mahan a fost însă de o altă părere și le-a spus confraților săi, 
prin două cărţi celebre - The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783 
și The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793–
1812 (apărută în 1892) că, de fapt, cine stăpânește marea stăpânește și lumea. Și 
americanii, urmându-i sfatul, au realizat, în ani care au urmat, cea mai performantă 
flotă militară a tuturor timpurilor, prezentă pe toate oceanele lumii și controlând, 
practic cvasitotalitatea comunicațiilor maritime și a punctelor strategice de interes 
major de pe mare. Practic puterea maritimă a SUA este singura de pe glob care 
asigură efectiv stăpânirea mării. 

Conceptul strategic american este cel de control strategic absolut al 
infospațiului, ciberspațiului, geospațiului, hidrospațiului și cosmospațiului, astfel 
încât dominanța strategică a Statelor Unite asupra Terrei să fie atât de sigură, de 
sofisticată și de bine structurată, încât nici chiar o cădere masivă economică și 
financiară să n-o afecteze major. Chiar dacă, în următorii ani, China poate deveni 
puterea economică numărul unu a planatei, puterea militară numărul unu a lumii, 
susținută de alocații bugetare de peste 750 de miliarde de dolari anul trecut, rămâne, 
fără îndoială, Statele Unite. 

Dar și problema dominanței economice devine discutabilă. Statele Unite și 
Uniunea Europeană realizează, împreună un PIB uriaș, de 34.560 de miliarde de 
dolari, și este greu de presupus că, în următorii ani, țările BRICS sau alte grupări de 
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țări ar putea ajunge la o astfel de performanță. 
De aceea, bătălia dintre interesul vital occidental – care este, credem noi, 

dominanța strategică a lumii, controlul resurselor și generarea unui mediu de 
securitate care să asigure controlul conflictualității – se va duce într-o configurație 
disimetrică și chiar contrasimetrică, în care, în continuare, vor conta finanțele, 
informația și tehnologiile. 

3.2. Statele emergente

Statele emergente nu sunt sau nu par a fi o alternativă la puterea occidentală, 
ci o construcție geopolitică și geostrategică de un alt tip, predominant economic 
și financiar, ce se dorește a fi unul non-agresiv, comprehensiv și comunicativ, cu 
păstrarea arealului și esențialului, adică a sistemelor de valori, a patrimoniului, deci 
a culturilor, și, evident, a diferențelor. Principala preocupare a statelor emergente – 
cele mai mari dintre ele grupate în BRICS – este aceea a realizării unui scut comun 
(în primul rând economic și financiar) de protecție împotriva expansiunii occidentale 
și a unui cadru necesar (inclusiv de securitate) pentru implementarea unui concept 
de dezvoltare durabilă. 

De aici nu rezultă că țările BRICS se închid în propriile areale, ridică bariere 
la frontiere împotriva Occidentului și caută o cu totul altă cale. Nu, țările BRICS nu 
au un astfel de concept, ci unul mult mai flexibil, numai că, în relația cu Occidentul, 
nu joacă doar după regulile acestuia, ci și după regulile lor. Nu știm dacă țările 
BRICS vor reuși să implementeze în lume sau măcar în zona lor un sistem alternativ 
la actualul sistem financiar care este absolut distrugător pentru țările vulnerabile, 
dar monopolul financiar impus lumii de către FMI și Banca Mondială arată că, dacă 
se va continua în acest fel, în curând criza va ajunge la cea mai periculoasă dintre 
scadențe – războiul. 

Or, războiul de azi, nu mai poate fi la fel cu cele trei războaie dezastruoase 
din secolul al XX-lea, adică aducător de profit pentru câteva grupuri din cartelurile 
petroliere și farmaceutice,. Ți aceasta, pentru că, între timp, au apărut noi arme ce 
nu mai pot fi atât de ușor controlate: arma nucleară actualizată și capilarizată, arma 
cibernetică, arma undelor, arma geofizică, arma geoclimatică și, mai ales, arma 
cognitivă. 

Nu se știe dacă un posibil viitor război va mai avea sau nu un câștigător. 
Dar lumea se pregătește intens și pentru un astfel de război, chiar dacă nu știe 
mare lucru despre el. Statele emergente nu sunt nici ele dincolo de pragul critic al 
conflictualității de azi, reproiectată pentru mâine. Rusia s-a reînarmat, China deține 
deja tehnologii de vârf, inclusiv mijloace militare de ultimă generație, cum ar fi spre 
exemplu, superavionul J-31, India a comandat recent  Rusiei 250 de avioane Suhoi 
PAK T-50 și Franței 124 Rafale, Brazilia și Africa de Sud sunt și ele în grafic, iar 
drama din Ucraina a arătat deja că un război rămâne un război, chiar dacă, în acest 
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caz, confruntarea din teatru nu era și nu este decât un paravan vizual pentru noile 
repoziționări geopolitice de-a lungul unei falii strategice seculare: Marea Neagră – 
Marea Baltică, ieri, imperiile europene la Vest, Imperiul Rus la Est, azi, NATO la 
Vest, Rusia tot acolo. Două din cele patru comandamente strategice ale Rusiei se 
află la originea culoarelor strategice maritime, respectiv, la Sankt Petersburg, pentru 
culoarul strategic baltic, și la Rostok pe Don, pentru culoarul strategic maritim de 
Sud (Marea-Neagră, strâmtori, Marea Mediterană), cele două ieșiri importante ale 
Rusiei la oceanul cald…  

Noi ne aflăm în tabăra Vestului și clămpănim împotriva Estului, fără să ne 
dăm seama din timp și la timp că summit-ul de la Vilnius, din toamna anului 2013, 
a pus punctul pe „i” și a arătat care este, de fapt, realitatea. Adică falia, ruptura, 
imposibilitatea confluenței și, poarte, chiar războiul.

Între timp, industria de apărare românească a fost complet distrusă, specialiștii 
ei pensionați sau alungați, tehnologiile vândute sau făcute praf, porțile uzinelor 
închise… 

Ce ne trebuie nouă așa ceva?! Sunt atâtea arme second hand care abia așteaptă 
să fie cumpărate de fraieri…

3.3. Statul Israel

Statul Israel nu seamănă cu nici un alt stat de pe Terra. Nu seamănă, de fapt, 
cu nimeni. Este un stat care seamănă doar cu el însuși. Un stat oficial aflat în Orientul 
Apropiat, care a ștrangulat fără drept de apel populația palestiniană, dar cu inima în 
marea finanță a lumii și cu artere vitale în toată lumea, mai ales în cea financiară, cea 
care, de fapt, face jocurile complicate ale acestei planete a nevăzului lumii din care 
se generează un tărâm foarte extins al unui artificial de eon malign… 

Marele american și Marele european au foarte mare grijă de acest pământ 
al făgăduinței, iar ONU și toate organizațiile pro ONU din lume se străduiesc din 
răsputeri să asigure acestui stat de drept, de fapt și de impact, toată puterea, toată 
legitimitatea, toată considerația și toată protecția (inclusiv nucleară și informațională) 
de care are nevoie. 

Statul Israel, dincolo de legitimitatea sa ca pământ al lui Israel, are și o funcție 
strategică cu totul specială. Este un punct de presiune și de contrapresiune în lumea 
islamisto-arabă, care trebuie ținută tot timpul sub tensiune, divizată, conflictualizată 
și împiedicată cu orice preț să se unească în același concept și să atace cu miliardul 
ei de oameni și cu arsenalul ei confesional și cognitiv de dogme și precepte contra-
simetrice, fixat deja, între altele, și în ideologia statului islamic, civilizația occidentală. 
Numai că lumea aceasta arabo-islamică, ce pare non-consonantă cu lumea occidentală 
(deși Avicena și Averoes l-au tradus pe Aristotel și pe ceilalți, într-o vreme când 
Europa uitase, ca și azi, de Grecia) a invadat deja lumea occidentală și, pe zi ce trece, 
devine tot mai prezentă și tot mai penetrantă în marile capitale ale Occidentului. În 
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unele cartiere ale unora dintre aceste mari și minunate orașe, domină deja Sharia…

3.4. Statele arabe și islamice

Și lumea chineză, și lumea musulmană, și lumea arabă se extind, fiecare în 
felul ei, pe toate drumurile și pe toate arterele civilizațiilor terestre. Oriunde se află 
un loc sub soare, apare fie un chinez care trudește, face afaceri sau organizează o 
rețea, fie un musulman care face o moschee, fie un asiatic ce caută un loc de muncă, 
oricare ar fi acesta și oricum ar fi el… Franța percepe taxe de la 14 state africane, 
dar toate acestea plus frontierele Maghrebului s-au extins semnificativ și în Franța. 
Aceste frontiere ale fostelor colonii – azi plătitoare de taxe – s-au extins și în Anglia, 
și în Spania, și în Italia și în capitala europeană. Și s-au mai extins și în Germania, 
în Danemarca, în Norvegia, în Suedia și cam în toate țările europene, generând 
probleme foarte noi, care nu au existat niciodată, de la Imperiul Roman încoace, pe 
bravul nostru continent…

Statele arabe și cele islamice care-și alungă, ca și România, populațiile, iar 
acestea pribegesc  unde văd cu ochii pentru a supraviețui, au și ele, la rândul lor, 
ca mai toate statele de pe lumea aceasta, probleme interne, cu puterea, cu corupția, 
cu confesiunile, cu minciunile, cu adevărurile, cu opiniile, cu adaptarea la cerințele 
pieței, cu resursele exploatate în general de alții, cu vecinii și cu atâtea alte lucruri care 
mențin, întrețin, susțin și ne fac atât de grea și de imprevizibilă viața pe pământ. Dar 
marile presiuni nu vin de aici, ci de la cercurile care se erijează totdeauna în supra, 
mega, intra sau contra-putere pe planeta Pământ. Lumea islamică și cea arabă sunt, 
la ora actuală, nu numai extrem de divizate, ci și extrem de diversificate, de agitate și 
de contorsionate, astfel încât atacul lor concentrat asupra civilizației occidentale să 
fie aproape imposibil. Dar de aici nu rezultă că lumea aceasta de peste un miliard de 
oameni este și acceptă să fie sclavul unui alte lumi, tot de peste un miliard de oameni, 
sau privitoare la propriul ei dezastru, deși a cam făcut-o în „Primăvara Arabă”…… 

3.5. Statele periferice

Nu există, oficial, o astfel de noțiune. Statele nu sunt nici periferice nici 
neperifierice, sunt doar stat și atât. Dar comportamentul unora dintre cei care ajung, 
într-un fel sau altul, în fruntea diferitelor instituții ale puterii centralizate, fie ea 
europeană, regională sau internațională, generează nu doar o astfel de percepție, ci 
și o astfel de realitate. România, a șaptea țară ca mărime și populație din Uniunea 
Europeană, este, la ora actuală, la periferia continentului european, umilită, 
dezindustrializată, depopulată, transformată într-o furnizoare de resurse ieftine și 
într-o piață de desfacere. Cauza principală se află, deopotrivă, în managementul 
politic total neperformant (ca să nu-i spunem criminal) din ultimul sfert de veac, dar 
și impunerilor organismelor în care am solicitat să fim primiți – NATO și UE – (dând 

EDITORIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/201520

absolut totul pentru asta) de distrugere a obiectivelor economice ale țării, a accesului 
la piețele tradiționale, de înstrăinare a resurselor vitale și pierderii aproape complete 
a controlului asupra economiei, finanțelor și resurselor. Așa s-a ajuns ca peste 1200 
de întreprinderi să fi distruse, 40 la sută din pământul țării să fie înstrăinat, o mare 
parte din pădurile României să fie jefuite pur și simplu, iar milioanele de români apți 
de muncă alungați peste hotare să-și caute acolo un loc de muncă pentru a supraviețui 
acestor vremuri ticăloase. În acest timp, o parte dintre diriguitorii clasei politice sau 
dintre trepădușii ei, în cârdășie cu rețele mafiote de tot felul și cu clanurile de țigani, 
au devastat România, au transformat-o în bani murdari pe care i-au depus cine știe 
prin care bănci de pe meridianele acestei lumi cumplite… 

3.6. Marile identități financiare de tip occidental

Marile identități financiare de tip occidental sunt, după părerea noastră, centrul 
vital al crizelor, conflictelor și nenorocirilor noastre. Aceste mari identități sau ce 
or fi au încurajat, produs, întreținut și susținut distrugerea sistemelor financiare 
naționale ale statelor vulnerabile sau făcute să fie vulnerabile, pentru a le cumpăra 
pe doi cenți și a le gestiona apoi, după bunul lor plac. Bancorex-ul a fost distrus atât 
de rapid, în primii ani ai ultimului deceniu al secolului al XX-lea, ca și cum n-ar fi 
fost. BCR-ul și BRD-ul au trecut imediat în custodia unor bănci străine, devenind 
rapid dependente de acestea. Băncile străine le-au sufocat rapid pe cele românești și, 
prin urmare, întreaga economie românească a fost pusă la dispoziția lor. Rezultatul: 
distrugerea ei. 

Românul a devenit astfel un consumator, un obiect de manipulat, un creier 
de colectat, un sclav de exploatat și un prost de umilit. Industria farmaceutică cere 
bolnavi pentru medicamentele sale, FMI-ul cere state constrânse să se împrumute 
pentru a-și grăbi agonia, marile centre de putere cer creiere, bolnavii europeni cer 
medici foarte bine pregătiți, asistente, femei de serviciu cu diplome universitare, 
șantierele Vestului cer muncitori calificați și conștiincioși, plătiși cu jumătate din 
salariul băștinașilor, Uniunea Europeană creează  și impune, cui vrea să o asculte, 
politica euroregiunilor, spunând una și gândind alta, mileniul națiunilor se duce, iar 
cel al marilor corporații și magnaților de tot felul se perpetuează. Grecia sare ca arsă, 
România îngenunchează, politicienii se ceartă, în continuare, pe putere, mergând, ca 
și în vremea lui Cantemir, cu pâre la Înalta Poartă, iar românii se uită la televizor. 
Bravos, națiune! 

3.7. Organizațiile, organismele și instituțiile internaționale

Aceste organizații, organisme, instituții și ce or mai fi, toate, sunt interstatale, 
nu supra-statale, sunt ale statelor nu deasupra statelor. Statele le-au creat pentru a 
le ajuta să rezolve problemele dintre ele, nu pentru a se închina lor. Toată lumea 
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știe acest lucru – este o chestiune de drept internațional –, dar tot felul de demnitari 
nedemni de acest titlu pun suveranitatea la îndoială, se strâmbă când aud de ea, o 
consideră o frână în calea progresului, vor să scape cât mai repede de ea cedând-o cu 
dezinvoltură, așa cum, în România, aceiași inși cu ochii-n soare au cedat tot ce s-a 
putut și tot ce au vrut sau n-au vrut ei, adică tot, tot: și puterea politică, și demnitatea, 
și avutul, și finanțele, și resursele țării, cui a vrut să le ia sau să le preia. Desigur, 
pentru a scăpa de o astfel de ciumă ce se cheamă suveranitate și care, pe deasupra, 
mai înseamnă și responsabilitate. Ei n-au înțeles (sau poate au înțeles mult prea 
bine, că-i duce destul de bine capul la tot felul de alte duceri!) că suveranitatea, 
azi, este la fel de importantă precum cea de ieri, ba chiar mult mai importantă ca 
ea, chiar dacă se bazează pe interdependențe. Sau poate tocmai de aceea. De ce 
să se chinuie ei, aleșii și culeșii neamului, ajunșii și neajunșii nației să facă ordine 
în casa lor și a noastră?! S-o facă Bruxellesul că de-aia-i capitală europeană! Ei, 
acești monștri de clan ai dezastrului național, sunt doar genialii manageri ai șpăgii, 
regula de aur a devenirilor și ochilor… Și condiția asta le ajunge! Pentru cel puțin 
trei generații, cred ei. Acesta este începutul sfârșitului. Restul sunt povești de spus 
prin campaniile electorale credulilor sau, prin show-urile de la televiziune cui are 
chef să asculte. Foarte puțini dintre cei care conduc astăzi destinele Europei și ale 
statelor europene mai înțeleg că, deocamdată, nu cele 323 de euroregiuni reprezintă 
Europa multimilenară de azi, ci statele europene, purtătoare de entități și identități 
civilizaționale, de valorii, de patrimonii. Politica euroregiunilor poate un pachet de 
soluții pentru armonizarea economică și educațională, dar, în nici un caz, un substitut 
al politicilor naționale. 

3.8. Alte entități, formațiuni, rețele etc.

Marele fluviu ce mătură tot este cel al băncilor, corporațiilor, multinaționalelor 
și producătorilor de medicamente. Omul, azi, a devenit un veșnic dator, un permanent 
cumpărător, un consumator dopat, un public-țintă și un obiect de manipulat. Tot 
mecanismul care-l deservește îl terorizează până la exasperare, zi și noapte, pe toate 
ecranele normale, anormale și virtuale, prin televiziunile comerciale și necomerciale, 
pe toate rețelele internet, pe toate site-urile de socializare, cu tot felul de oferte, de la 
supertelefonul care face de toate, la tableta cu telefon și cameră și la laptopul cu 16 
Giga de ram, de la apartamentul care te așteaptă contra câtorva zeci de mii de euro, 
la creditul pe care banca ți-l dă chiar azi, pe loc, doar cu buletinul și, desigur, cu o 
garanție: casa. 

Dincolo de aceste presiuni normale într-o economie de piață și într-o societate 
de consum, tot felul de alte și alte rețele, de alți și alți ofertanți, de funcționari 
cu cravată și fete cu ochi ce nu mai strălucesc, ci doar lucesc sau reflectă, de inși 
specializați în tranzacții, de purtători de cuvânt, de vânzători ambulanți, de pungași 
care-ți fură telefonul sau îți clonează cardul bancar îți fac capul calendar cu minunatele 
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lor servicii și îți ocupă, practic, tot timpul, făcând-ți viața dependentă de ei și țara 
șvaițer. De îndată ce găsești tot, peste tot, ce rost mai are să te legi de un loc, să te 
întorci la izvoare, să te legi de amintiri, să-ți asumi responsabilități exogene, să-și 
pese de valori, de patrimonii, de țară, de patrie? Patria, azi, îți spun acești moguli ai 
totului ca tu să te simți cum vrei, este acolo unde îți este bine. 

Societatea de consum a intrat deja în inima ta și îți dă totul, absolut totul. Totul 
în schimbul tău.

4. În loc de concluzie

Omul, care se vrea a fi totul, nu este, de fapt, nimic, chiar dacă și munca, și 
creditul, și consumul, și rețeaua, și informația, și cogniția se învârt în jurul lui, ca 
niște planete cuminți în jurul Omului-Soare. E mult prea mult ce se petrece și mult 
prea puțin din ce a mai rămas de făcut. Este posibil ca, din moment, în moment, să 
izbucnească, fie în zonele de conflict, fie în zonele cu resurse, fie în zonele ofensate 
și umilite de marea finanță, de limita extremă a lăcomiei, de cumplitul efect de rețea, 
Marele Război. Deși este plină vară, studenții iau vacanță, soarele este cu noi și 
noi căutăm confortul, pacea, liniștea și prietenia, în căldura inimilor și a luminilor 
ochilor care mai vor să vadă, sabia extranucleară a lui Damocles atârnă din nou 
doar la câteva sute de kilometri spre Est de granița noastră, devenită, în acești ani, 
a României, a Uniunii Europene și a NATO. Problemele raporturilor de forțe, ale 
discrepanțelor, ale decalajelor, ale dependențelor, umilințelor, lăcomiei băncilor și 
celor care se află înapoia sistemului financiar și ale unei producții pe care n-o mai 
poate regla nici piața, nici banul, nici înțelepciunea, cele ale corupției și neputinței 
claselor politice angajate în interminabilele războaie ale puterii de a genera proiecte 
bune pentru țările lor, sunt atât de grave, încât numai o minune le mai poate menține 
așa, atârnate de un fir slab. În acest timp, omului-consumator, omului-dator, i se 
oferă absolut totul. Desigur contra-cost. Desigur, în schimbul lui. Piața și conceptele 
care promovează linear, intempestiv și cu celeritate drepturile intempestive, totale și 
nelimitate ale omului au dus, de fapt, la realizarea celui mai teribil sclavagism din 
câte au existat vreodată pe planeta Pământ. Omul poartă, azi, lanțurile consumului, 
ale dependenței de rețea, ale îndatorării pe viață, adică ale robiei financiare și ale 
cogniției neeliberatoare. 

Omul liber de azi este cel mai înlănțuit om din toți câți au existat vreodată pe 
această planetă. 

Și totuși, în acest paradox al oximoronului libertății, trăim, deopotrivă, 
libertatea și robia.
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Rezumat 

România trebuie să-şi consolideze capacitatea de creativitate şi inovare 
din motive sociale şi economice, pentru a răspunde în mod eficient la dezvoltarea 
societăţii bazate pe cunoaştere: capacitatea inovatoare este strâns legată de 
creativitatea ca însuşire personală şi pentru a fi valorificată la maximum, trebuie 
difuzată pe scară largă în rândul populaţiei, prin intermediul educaţiei bazate pe 
ştiinţă, inovare şi antreprenoriat.
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Summary: Romania must strengthen its capacity for creativity and innovation 
from social and economic reasons, to respond effectively to the development of 
society  based on knowledge: innovative capacity is closely linked with creativity as a 
personal attribute and to be fully exploited, it should be widely disseminated among 
the population, through education based on science, innovation and entrepreneurship.
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1. Educaţie prin ştiinţă, inovare şi antreprenoriat

Astăzi, mai mult decât oricând, creativitatea reprezintă o condiţie fundamentală a 
calităţii educaţiei, una dintre premisele esenţiale ale performanţei.

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv 
experienţa şi cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă 
crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. 

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o misiune importantă a şcolilor 
contemporane. Atât şcolile, cât şi învăţământul şi formarea profesională deţin o 
contribuţie majoră la facilitarea procesului de inovare. Învățământul şi formarea 
profesională de înaltă calitate pot contribui la favorizarea inovării la locul de muncă.

România trebuie să-şi consolideze capacitatea de creativitate şi inovare din motive 
sociale şi economice, pentru a răspunde în mod eficient la dezvoltarea societăţii bazate pe 
cunoaştere: capacitatea inovatoare este strâns legată de creativitatea ca însuşire personală 
şi, pentru a fi valorificată la maximum, trebuie difuzată pe scară largă în rândul populaţiei, 
prin intermediul educaţiei bazate pe ştiinţă, inovare şi antreprenoriat. Problema care ar 
trebui abordată în întreaga societatea românească este restructurarea relaţiilor dintre 
societatea civilă, cultură, educaţie, ştiinţă şi administraţia publică. Actualul cadru 
al acestor relaţii este puternic perturbat şi are efecte negative asupra comunităţii 
culturale, academice, ştiinţifice şi a societăţii civile, cu impact de mare risc asupra 
dezvoltării societăţii româneşti în ansamblul ei. Soluţionarea acestei probleme se 
poate face numai cu aportul educaţiei şi cu cel al societăţii civile, ţinând cont de 
dezideratele acestora şi anume consolidarea democraţiei şi participarea la circulaţia 
ideilor, în beneficiul dezvoltării pe termen lung a României. În contextul tranziţiei 
către capitalismul democratic, societăţii româneşti nu i-a fost încă propusă o viziune 
integratoare şi de perspectivă, implicând dezvoltarea prin educaţie, ştiinţă, inovare şi 
antreprenoriat, care să facă obiectul unui acord social. Acest acord ar putea reprezenta 
un „acord social al educaţiei şi ştiinţei”. Existența acordului ar putea sugera 
tratamentul privilegiat acordat educaţiei şi comunităţii ştiinţifice de către guvern. 
Ca bun public de consum, educaţia şi ştiinţa sunt investiţii pe termen lung. Dar, pe 
seama ideologiei guvernamentale şi a fondurilor drastic diminuate ale educaţiei şi 
ştiinţei, constatăm că acestea încă nu sunt considerate bunuri productive. Ca urmare a 
analizei unor corelaţii la nivel macroeconomic între creşterea economică, schimbarea 
tehnologică şi îmbunătăţirea calităţii forţei de muncă, Edward F. Denison ajungea 
la concluzia că schimbarea tehnologică şi, implicit, creşterea economică, nu sunt 
asigurate prin simpla achiziţionare de echipamente mai performante, ci numai 
în condiţiile creşterii calităţii forţei de muncă, deci, ale creşterii cheltuielilor 
pentru educaţie. Aceste cheltuieli pentru educaţie se regăsesc însă în creşteri ale 
produsului intern brut, ceea ce înseamnă că investiţiile în educaţie nu înseamnă 
bani cheltuiţi într-un sector neproductiv.
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O caracteristică majoră a acordului social al educaţiei şi ştiinţei ar fi existenţa 
mecanismelor speciale, care să asigure echilibrul responsabilităţilor, dintre guvern, 
educaţie şi ştiinţă. Acest echilibru are în vedere atât valorile responsabilităţii 
guvernamentale, cât şi pe cele ale autonomiei asociate unei comunităţi profesionale 
independente. Semnificaţia acordului social descrie şi relaţiile din interiorul 
comunităţilor de profesori şi ştiinţifice. Pe această dimensiune, acordul social al 
educaţiei şi ştiinţei ar putea fi perceput şi ca un acord în cadrul căruia profesorii 
şi cercetătorii consimt să se supună unor reguli implicite, în producţia educaţiei şi 
a cunoaşterii, reguli cum sunt: acurateţea, adevărul rapoartelor asupra rezultatelor, 
respectarea axiologiei, îndatorirea recunoaşterii ideilor altora etc. Astfel, apartenenţa 
la comunitatea educaţiei şi ştiinţifică îl lasă pe fiecare liber, dar obligă, în acelaşi timp, 
la devoţiunea idealurilor muncii educative şi ştiinţifice. Ideea acordului social pentru 
profesori şi cercetători ar fi justificarea normelor privind comportamentul profesional 
şi suportul fundamental al auto-reglementării. Nerezolvarea acestei probleme 
strategice va conduce la lipsa unei viziuni de ansamblu necesare fundamentării 
politice a dezvoltării prin educaţie şi ştiinţă, la dereglarea procesului democratic, la 
dezvoltarea dezechilibrelor în educaţie, ştiinţă şi în administraţia publică, la scăderea 
în continuare a competitivităţii educaţiei şi a cercetării ştiinţifice, cu efecte pe termen 
lung catastrofale asupra dezvoltării economice şi sociale a României.

2. Flexibilitate şi sensibilitate în raport cu cerinţele pieţei

 În cadrul universităţilor din România, există o focalizare crescândă asupra 
utilizării celor mai bune practici şi forme organizaţionale, care să permită flexibilitate 
şi sensibilitate maximă în raport cu pieţele impredictibile şi turbulente, din Uniunea 
Europeană şi din Europa Centrală şi de Est.

Au început să se arate preocupări pentru construcţia unor reţele academice de 
valorificare a rezultatelor cercetării – dezvoltării – inovării (C D I).

În acest context este necesar ca universităţile să beneficieze de sprijin public 
pentru ca acestea să devină ecosisteme inovative de importanță majoră. Trecerea 
la dezvoltarea bazată pe cunoaştere, importanța crescândă a ştiinței şi educaţiei în 
susţinerea inovării şi competitivităţii, creşterea fără limite pe care cunoaşterea o poate 
genera, fac universităţile mai sensibile la valorificarea capitalului lor intelectual şi la 
proprietatea intelectuală (PI) care rezultă din activitatea lor de educaţie şi cercetare.

Valorificarea CDI academice şi a PROPRIETĂŢII INTELECTUALE este 
procesul cheie în crearea universităţii bazate pe ecosisteme inovative. Învăţarea 
complementară, cercetarea şi inovarea au dat naştere universităţii bazate pe 
ecosisteme inovative, care se bazează pe instituţii de intermediere cercetare-industrie, 
oficii de legătură şi alianțe strategice, în timp ce campusurile universitare găzduiesc 
parcuri ştiințifice şi tehnologice. Politicile publice din multe regiuni asigură suport 
universităţilor pentru crearea de infrastructuri şi instituţii care încurajează inovarea, 
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creşterea şi crearea de noi locuri de muncă. Comercializarea rezultatelor cercetării 
din universități este o temă importantă a strategiilor de reformă a universităţilor şi a 
dezvoltării inovării. 

Politicile UE, care influențează valorificarea CDI, se referă la: 
• proprietatea intelectuală (PI) rezultată din CDI este răsplătită de către 

universităţi. Universităţile creează oficii de transfer tehnologic, care acoperă 
cheltuielile pentru marketing, brevetare şi negociere licenţă. Promovarea PI şi 
existența fondurilor pentru acest scop, face comercializarea mai ușoară atunci când 
drepturile de PI aparţin universităţii;  

• drepturile de PI din CDI sunt plătite (total sau parţial) inventatorului. În acest 
caz, este impusă urmărirea sistematică a valorificării cercetării. 

Mecanismele valorificării  şi ale comercializării sunt:
• înțelegeri contractuale post – cercetare; 
• consultanţă în timpul fazei dezvoltării de produs; 
• licenţierea tehnologiei pentru a permite utilizarea cercetării în scopuri 

comerciale; 
• crearea de Spin - offs.
În S.U.A., stimulate de așteptările externe schimbate pentru dezvoltare 

economică şi de presiunile interne pentru generarea a noi surse de venituri, 
universităţile au crescut intensiv implicarea lor în transferul de tehnologii, procesul 
de transformare a cercetării universitare în produse vandabile.

În ultimii ani, universităţile au arătat un mare entuziasm pentru mai multe 
forme riscante ale activității antreprenoriale, respectiv formarea firmelor de start-up 
în jurul universităţilor sau licenţierea către firmele mici private, părăsind ruta clasică 
a comercializării către companiile publice mari.

SUA a instituit o politică guvernamentală de suport mărit a cercetării 
universitare. Înțelegerea tacită dintre universităţi şi guvernul federal a condus la o 
considerabilă autonomie a cercetării universitare, până la nivelul anilor 1970, când 
universităţile au fost solicitate pentru un rol crescut în economie. 

După anii 1980, a avut loc o creştere puternică a activităţilor de licenţiere şi 
a celor antreprenoriale, mai ales ca efect al legii “Bayh-Dole Act” din anul 1980. 
Această lege a schimbat politica americană în domeniul proprietății intelectuale, 
prin creşterea stimulentelor acordate pentru comercializarea rezultatelor cercetării 
universitare. Totodată, s-a dezvoltat „universitatea antreprenorială“, ca un răspuns 
la importanța crescândă a cunoşterii în sistemele naţionale inovative de creştere 
economică. S-a postulat că universităţile parcurg o veritabilă „revoluţie academică”, 
încorporând dezvoltarea economică, ca parte a misiunii lor.  

Paralel cu creşterea implicării antreprenoriale a universităţilor, se manifestă un 
interes tot mai mare pentru transferul de tehnologii. În prezent, se remarcă tendinţa 
generală a universităţilor de a urma o cale a riscului pentru transferul de tehnologii, 
prin formarea companiilor de start-up sau prin licenţierea tehnologiilor către 
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firme tinere. Unele universităţi se manifestă ca adevărate motoare ale dezvoltării 
economice, prin asocierea lor cu mari corporații, care au fost construite pe invenţii 
descoperite în universităţi.  

Principalele resurse ale activităţii universitare antreprenoriale se referă la:
- Resurse financiare, care sunt critice pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice 

destinate tehnologiilor emergente;
- Resursa de capital uman, care este necesară pentru dezvoltarea tehnologiilor 

de ultimă oră, ceea ce impune cercetători cu talent şi cunoaştere;
- Oficiul de transfer tehnologic (OTT), care reprezintă o importantă resursă 

a cercetării din facultăţi. Personalul acestor oficii trebuie să înțeleagă atât cultura și 
funcțiile cercetării universitare, cât şi pe cele ale sectorului industrial, astfel încât, 
utilizând expertiza lor, să realizeze înţelegeri contractuale profitabile. Profesioniştii 
din cadrul OTT sunt actorii-cheie ai comercializării unei tehnologii, cel mai adesea în 
rolul lor de arbitrii dintre cultura educaţiei universitare şi cea a industriei;

- Disponibilitatea capitalului de risc, care este cea mai frecventă sursă 
financiară a multor tipuri de companii care provin din universităţi. În mod special,  
start-up-urile universitare beneficiază de capitalul de risc, dar, de asemenea, și de 
expertiza de consultanţă asigurată de capitaliștii de risc.  

Universităţile şi-au asumat un rol crescut în dezvoltarea economică bazată 
pe ştiinţă şi antreprenoriat, devenind astfel puternice centre de inovare şi lideri 
regionali. Acestea au evoluat de la stadiul de „fabrică a cunoaşterii“  la cel de „centru 
al cunoaşterii“, asigurând un avans economic şi tehnologic în regiunile lor. Printre 
multiplii factori de influență asupra tranziţiei universităţilor, în ceea ce privește rolul 
lor, se află schimbările din economiile avansate către sistemele inovative bazate pe 
cunoaştere, deschise şi mai interactive. 

Aceste schimbări provoacă universităţile să-şi reorganizeze educaţia, 
cercetarea şi inovarea, să-şi evalueze misiunea şi metodele educaţionale, precum să-
şi dezvolte schimbul de cunoaştere.  

În  contextul  unor  provocări  multiple  generate  de  globalizarea  economiilor,  
la  care  se  pot  adăuga  condiţii  specifice  economiilor  în  tranziţie (cazul  României),  
dezvoltarea  de strategii,  politici  şi  instrumente  pentru  crearea  cadrului  de  
îmbunătăţire a  valorificării rezultatelor  de  CDI,  care  maximizează  impactul  
pozitiv  asupra  dezvoltării  economice  şi creşterii competitivităţii, trebuie să 
reprezinte o preocupare a tuturor factorilor implicaţi în domeniul educaţiei, inovării 
şi transferului tehnologic. 

România a cunoscut, în ultimii 22 de ani, un proces de dezindustrializare 
determinat în primul rând de o criză profundă de sistem. S-au închis fabrici 
reprezentative şi s-au pierdut sute de mii de locuri de muncă în industrie. Unele 
branduri naţionale din industrie au fost salvate prin privatizare, altele nu. Deşi 
s-au creat alte sute de mii de locuri de muncă în servicii, aceasta s-a dovedit a nu fi 
suficient. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/201528

UNIVERS EDUCAȚIONAL
Capitalul străin a ajuns să realizeze peste 80% din cifra de afaceri din industrie, 

un factor de progres care nu se regăseşte însă şi în statistica balanței comerciale, care 
rămâne profund dezechilibrată. De 22 de ani, România fuge de politica industrială. 
Nu este nimic rău în a avea o politică industrială, deoarece trebuie mai întâi să 
avem producţie, dacă dorim valoare adăugată. Uniunea Europeană are asemenea 
politică  şi o promovează inclusiv prin Strategia Europa 2020. Statele Unite au avut 
chiar un efort naţional de reindustrializare în anii ’80, şi se regăsesc astăzi în faţa 
unei noi reindustrializări, mai ales după ce criza financiară a demonstrat fragilitatea 
şi volatilitatea unei economii bazate prea mult pe speculaţii. 

O politică industrială este necesară mai ales în contextul în care România 
a renunţat la multe dintre pârghiile politicii publice macroeconomice: la politica 
comercială prin aderarea la UE. Aceasta nu înseamnă un nou exces de capacitate 
productivă sau de stocuri, aşa cum se întâmpla înainte de 1989, ci apariţia de noi 
industrii. Reindustrializarea României este necesară pentru a valorifica potenţialul 
de producţie, de inovare şi de spirit antreprenorial, şi mai ales pentru a schimba 
radical modelul de dezvoltare economică. Modelul de creştere bazat pe consumul 
pe datorie al unor bunuri din import a fost infirmat de criza economică. 

Creşterea productivității în industrie s-a făcut mai ales pe seama reducerii de 
personal – dar ceea ce lipseşte astăzi României, poate mai mult decât orice, este 
tocmai forţa de muncă înalt calificată angajată în economia formală. Patru din zece 
români apţi de muncă nu muncesc în economia fiscalizată, iar bugetul ţării nu se va 
însănătoşi sustenabil până când o parte dintre ei nu-şi vor găsi de lucru, în domenii 
de vârf. Serviciile nu pot angaja toată această masă de persoane, în lipsa producţiei. 
Serviciile trebuie să fie complementare industriei, dar la noi lucrurile nu se petrec 
aşa. Băncile dau cu precădere credite de consum, nu de investiţii, iar retailul vinde cu 
precădere bunuri din import. 

Serviciile noastre sunt complementare industriei de import, iar industria 
noastră (indiferent de natura capitalului) este, cu unele excepţii notabile, puţin 
competitivă, dezertând complet de la aplicarea rezultatelor  cercetării româneşti. 
Reindustrializarea României nu se poate face doar de stat. Este nevoie însă de o viziune 
integrată la nivelul politicilor publice. Este nevoie de investiţii în infrastructură, este 
nevoie de corelarea finanţării externe cu obiectivul de reindustrializare, este nevoie de 
coerenţă în actul de decizie. Fundamental pentru prezentul şi viitorul reindustrializării 
României este să apară o nouă lege a investițiilor care să creeze facilităţi şi condiţii 
atrăgătoare atât pentru investitorii străini, cât şi pentru investitorii români. Este 
necesar să renunţăm la abordarea competitivităţii doar prin prisma productivităţii. 

Care este productivitatea sectorului de sănătate sau a celui educaţional, 
care, împreună, reprezintă jumătate din angajaţii sectorului public românesc? 
Un simplu indicator nu poate răspunde la această întrebare, pentru că intervin şi factori 
calitativi, nu doar cantitativi. Porter a elaborat cadrul de analiză a competitivităţii 
unei naţiuni, cunoscut ca „diamantul lui Porter”. Acesta este mijlocul cel mai frecvent 
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utilizat pe plan mondial pentru analiza competitivităţii naţionale. Dintr-o perspectivă 
mai largă, rolul guvernului este acela de catalizator, de a încuraja dezvoltarea 
companiilor, de a fi în avanpostul cererii de produse şi servicii inovatoare, de a 
facilita crearea unor competenţe specializate, de a asigura respectarea standardelor 
de siguranţă şi de mediu, de a sprijini politica antitrust şi a stopa comportamentul 
colusiv, de a stimula investiţiile în capitalul uman, în inovare şi în infrastructură. 

Din păcate, exact la două dintre aceste capitole, inovare şi infrastructură, 
România are cea mai slabă poziţie competitivă, aşa cum reiese şi din figura 1. 
Analiza performanţei este făcută în Raportul global al competitivităţii 2009-2010, 
după 12 piloni de competitivitate grupaţi în trei categorii: cerinţe de bază, potenţatori 
de eficienţă şi factori de inovare şi sofisticare (Tabelul nr. 1).

Pilonii competitivităţii (pe o scală de la 1 – cel mai slab la 7 – cel mai puternic)

Tabelul nr. 1
Cerinţe de bază Scor România

Instituţii 3,7

Infrastructură 2,7

Sănătate şi educaţie primară 5,5

Potenţatori de eficienţă

Educaţie superioară şi training 4,3

Eficienţa pieţei bunurilor 4,2

Eficienţa pieţei muncii 4,3

Sofisticarea pieţei financiare 4,4

Gradul de pregătire tehnologică 3,8

Mărimea pieţei 4,5

Factori de inovare şi sofisticare

Sofisticarea afacerilor 3,8

Inovare 3,1

Sursa: Forumul Economic Mondial, Raportul global al competitivităţii 2009-
2010.
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Figura nr. 1. Poziţia competitivă a economiei româneşti

Din datele prezentate în Raportul global al competitivităţii 2009-2010, rezultă: 
avantajul sau dezavantajul competitiv prin raportarea scorului României la media UE 
(figura nr. 1); intensitatea avantajului sau dezavantajului competitiv prin raportarea 
diferenţei dintre scorul României şi media UE la abaterea standard a seriei de date 
pentru fiecare indicator (Tabelul nr.2). 

Deci:
· România are avantaj / dezavantaj competitiv dacă scorul său este mai mare / 

mai mic decât media UE;
· intensitatea acestui avantaj / dezavantaj este în limite normale dacă se încadrează 

în abaterea standard şi este puternică dacă este mai mare decât abaterea standard.

Condiţiile factorilor, România, 2010
          
Tabelul nr. 2

Avantaj competitiv Dezavantaj competitiv 

Intensitate în 
limite normale

l Costurile legate de concediere
l Corelarea salariilor cu 
productivitatea
l Protecția investitorilor

l Înscrierea în învățământul 
terțiar
l Accesul la împrumuturi 
pentru investiții
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Intensitate 
puternică

l Protecția proprietății 
intelectuale
l Calitatea infrastructurii per 
ansamblu
l Calitatea drumurilor
l Cheltuielile cu educația
l Calitatea sistemului 
educațional 
l Flexibilitatea ocupării forței 
de muncă

Constatăm un  paradox al economiei româneşti, care a ajuns să fie o economie 
bazată pe investiţii, fără să fi asigurat funcţionarea normală a factorilor de producţie. 

Literatura economică identifică patru tipuri de stadii ale dezvoltării unei 
economii:

· economia bazată pe factori (factorii de producţie);
· economia bazată pe investiţii;
· economia bazată pe inovare (cheltuieli mari de cercetare-dezvoltare-

inovare), grad mare de sofisticare a pieţei;
· economia bazată pe bunăstare (unde redistribuirea a devenit prioritară, ceea 

ce reduce competitivitatea pe ansamblu a economiei – cazul ţărilor scandinave). 
România a fost o economie bazată pe factori, în special resursele naturale şi forţa de 
muncă ieftină. 

Pentru analizarea gradului de dezindustrializare, se observă evoluţia 
procentului din PIB reprezentat de industrie, care a scăzut relativ constant, deşi cu o 
rată redusă în perioada 2000-2009, trend ce se preconizează a se continua şi în viitor 
(Figura nr. 2).

Figura nr. 2. Ponderea industriei în PIB în perioada 2000-2014 (2012-2014 estimat)
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Serviciile sunt sectorul care ar trebui să preia o mare parte din scăderea 
activităţii pe agricultură şi industrie. Cu toate acestea, faţă de anul 1999, în 2007 
ponderea serviciilor în PIB era cu doar 7% mai mare, ceea ce denotă faptul că 
restructurarea economiei, prin transferul de activitate de la industrie şi agricultură, 
s-a făcut către sectorul construcţiilor şi nu către sectorul terţiar, care însă deţine cea 
mai mare pondere din PIB, în accepţia analizată, şi anume aproximativ 86% din 
producţie. O imagine corectă a fenomenului de dezindustrializare este dată însă şi de 
gradul de ocupare a populaţiei active în sectoarele economiei (figura nr. 3). Astfel, în 
2007 se observă, comparativ cu ponderea sectoarelor în PIB, o distribuţie a ocupării 
care egalează populaţia din servicii (inclusiv construcţii) cu populaţia din industrie 
şi agricultură, în condiţiile în care aceasta din urmă aduce la PIB doar un procent de 
maximum 30%.

Figura nr. 3. Distribuţia ocupării populaţiei civile pe sectoare de activitate în 2007

Corelând informaţiile cu privire la ponderea în PIB a sectoarelor de activitate 
cu evoluţia gradului de ocupare la nivel naţional în acelaşi referenţial, se poate 
concluziona că România trece printr-o perioadă de dezindustrializare acută, 
orientându-se către servicii, cu precădere către sectorul construcţiilor. Acest lucru 
este identificat pe fundalul unei modeste creşteri a PIB-ului, care nu este susţinută 
şi de o mişcare similară ca volum a importurilor, respectiv a exporturilor, într-o 
dezvoltare economică ce se doreşte să fie reluată în următorii ani.
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Populaţia ocupată în domenii de înaltă tehnologie în perioada 2007-2008
             

       Tabelul nr. 3

Populaţia ocupată în domenii de înaltă tehnologie, cercetare-dezvoltare, 
inovare urmează trendul stabilit de orientarea fondurilor, cu o forţă mai mare însă. 
Dacă, din punct de vedere al cheltuielilor, Bucureşti-Ilfov avea de trei ori nivelul 
următoarelor plasate, în acest caz se observă o grupare evidentă a regiunilor. Pe 
locul doi, se găseşte regiunea Vest, la distanţă medie de prima plasată, dar şi de 
contingentul celorlalte regiuni, dintre care se evidenţiază uşor regiunea Centru 
în 2007 şi Nord-Vest în 2008. Zona de Sud are o situaţie extrem de deficitară în 
acest sens, fiind zone preponderent agricole. În condiţiile unei dezindustrializări 
a economiei, corelate cu o reducere majoră a agriculturii, precum şi cu o lipsă de 
investiţie în cercetare-dezvoltare, evidenţiată de tabelul anterior, este de aşteptat ca 
nivelul de competitivitate a zonei de Sud a României să se reducă în următorii ani 
(Tabelul nr. 3).

Educaţia terţiară în regiunile de dezvoltare 
(ca procent de studenţi din totalul populaţiei de 20-24 de ani) în 2007-2008

Tabelul nr. 4

Ultimul indicator considerat este cel al educaţiei terţiare, ca potenţial de 
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creştere inovativă viitoare (Tabelul nr. 4). Politica de implicare majoră a populaţiei 
în problematici terţiare este evidentă şi în acest plan, Bucureşti-Ilfov având practic 
un procent de 100% din populaţia între 20 şi 24 de ani înscrisă într-un program 
universitar, în ambii ani analizaţi. În 2007, regiunea Vest s-a menţinut ca a doua 
plasată, însă a pierdut în 2008 în detrimentul regiunii Centru, care o urma în 2007. 
Per total însă, se remarcă o scădere a procentului de studenţi în 2008, pe fondul unei 
creşteri a taxelor universitare. Cele mai slabe rezultate le are la acest nivel regiunea 
Sud-Muntenia, care şi-a redus în perioada analizată la jumătate numărul de studenţi. 
Indicatorul însă este viciat din acest punct de vedere. După cum am menţionat la 
metodologia cercetării, în cazul acestei regiuni de dezvoltare, INSSE nu deţine 
informaţii cu privire la două judeţe (Giurgiu şi Ialomiţa). Putem presupune aşadar că 
şi această regiune de dezvoltare intră în contingentul urmăritorilor celor două plasate 
pe primele locuri. În 2009, economia românească a înregistrat una dintre cele mai 
puternice contracţii din istoria sa recentă. PIB-ul a scăzut cu 7,1%, după o creştere de 
o magnitudine similară în anul precedent. Ciclul de creştere, care a început cu câţiva 
ani înainte de aderarea României la UE, în 2001, s-a bazat în principal pe consum şi 
investiţii. Între 2001 şi 2008 PIB-ul a crescut, în medie, cu 6,2%. Excesul de cerere 
s-a accelerat semnificativ după 2001, ajungând la niveluri de două cifre şi atingând 
15,7% din PIB în primul trimestru al anului 2008. Creşterile salariale puternice, un 
volum sporit de remitenţe şi o extindere rapidă a creditului intern nonguvernamental 
a împins consumul privat pe un drum nesustenabil, ceea ce a determinat o economie 
supraîncălzită. Efectele crizei financiare au început să fie resimţite în economia 
românească în al patrulea trimestru din 2008. Marile dezechilibre macroeconomice 
existente au fost penalizate de pieţe pe măsură ce lichiditatea globală a secat şi 
incertitudinea a crescut brusc în pieţele financiare mondiale. Revenirea sectorului 
industrial pare să fi început deja, producţia industrială crescând în ianuarie 2010, 
ceea ce ar putea fi un semnal de inversare a tendinţei. Dar rămân încă incertitudini 
considerabile privind previziunile din acest an pentru PIB. Redresarea depinde într-o 
mare măsură de revigorarea cererii interne, care încă nu este vizibilă. Politicile 
guvernamentale joacă, de asemenea, un rol vital în a ajutarea acestui proces.

3. Idei pentru o strategie de viitor

Pe termen mediu, politicile economice ar trebui să fie orientate spre atingerea 
stabilităţii macroeconomice şi, implicit, pentru îndeplinirea criteriilor de la 
Maastricht. Planurile actuale prevăd adoptarea euro în 2015. Pentru ca acest lucru 
să se întâmple, România ar trebui să intre în Mecanismul Ratelor de Schimb cu doi 
ani înainte. Există, astfel, o perioadă extrem de scurtă de timp, pentru soluționarea 
dezechilibrelor macroeconomice actuale.
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· Strategia Europa 2020

Există trei direcţii principale ale noii Strategii Europa 2020: creştere inteligentă, 
creştere durabilă şi creştere incluzivă. Domeniul prioritar „Creştere inteligentă” are 
ca scop promovarea economiei bazate pe cunoaştere (Tabelul nr. 5). Acest obiectiv 
poate fi măsurat prin două dintre cele cinci obiective reprezentative ale UE:

· 3% din PIB-ul UE ar trebui să fie investit în cercetare şi dezvoltare şi
· rata abandonului şcolar trebuie să fie sub 10% şi cel puţin 40% din tânăra 

generaţie ar trebui să aibă o specializare sau o diplomă.

Obiectivele „Creşterii inteligente”
Tabelul nr. 5

Statele membre trebuie să transpună aceste obiective în obiective naţionale 
şi traiectorii care să reflecte situaţia actuală din fiecare stat membru şi nivelul care 
urmează să fie atins. Prima ţintă, de a investi 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare, 
a fost stabilită prin Agenda Lisabona, dar cheltuielile de C&D în Europa se situează 
sub 2% (în comparație, nivelul atinge 2,6% în SUA şi 3,4% în Japonia). Mai mult, 
progresul este extrem de lent, cu o creştere de numai 1,1 puncte procentuale în ultimii 
zece ani, şi numai şase state membre care investesc mai mult de 2% în C&D, în timp 
ce în majoritatea noilor state membre nivelul este mai mic de 1%. România se află 
printre ţările cu cea mai scăzută rată a investiţiilor în acest domeniu, de numai 0,58% 
în 2008. Situaţia s-a înrăutăţit în 2009, când cheltuielile publice au revenit la nivelul 
existent înaintea boom-ului, respectiv 0,2% din PIB. Contribuţia slabă a sectorului 
privat (mai puţin de 30% din totalul investiţiilor în C&D) se explică prin tipul de 
concurenţă pe piaţa internă, bazată pe preţ şi nu pe inovare. În plus, fondurile publice 
pentru cercetare sunt utilizate ineficace, deoarece acestea nu reuşesc să creeze un 
efect de răspândire în sectorul privat. De asemenea, există o legătură slabă între 
cercetarea academică şi aplicaţiile industriale. În UE, pe de altă parte, principala 
contribuţie vine din sectorul întreprinderilor şi, spre deosebire de România, sectorul 
privat nonprofit, de asemenea, investeşte în C&D. Condiţiile de pe piaţa muncii 
din România sunt deosebit de dificile, cu toate că rata şomajului nu este neapărat 
ridicată în comparaţie cu media UE, dar şomajul este asimetric, afectând în special 
muncitorii necalificaţi, precum şi tinerii şi persoanele în vârstă. Acest fapt ridică 
întrebări cu privire la capacităţile sistemului de educaţie din România, precum şi la 
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versatilitatea educaţiei şi a formării profesionale continue pentru a crea o forţă de 
muncă competitivă. Rata negativă de creştere a populaţiei româneşti, care a început 
în anii ’90, a redus deja cu 10% populaţia. La acest lucru se adaugă migraţia forţei 
de muncă, estimată între unu şi două milioane din populaţia forţei de muncă, dintre 
care majoritatea sunt pe termen scurt. Majoritatea emigranţilor sunt încă incluşi în 
statisticile pieţei muncii, ca inactivi, dar sunt absenţi de pe piaţa muncii din România, 
ceea ce face atingerea obiectivului de la Lisabona mai dificilă, şi ar putea fi parţial 
responsabil pentru progresul lent al ratei ocupării forţei de muncă în România. 
Problemele cu care piaţa forţei de muncă s-a confruntat în timpul expansiunii 
economice a determinat o dinamică a salariilor mai mare decât cea pe care creşterea 
productivităţii ar fi indicat-o, şi, ca o consecinţă, a erodat şi mai mult competitivitatea 
externă a României. Odată cu izbucnirea crizei, salariile, atât în sectorul public, 
cât şi în cel privat, au devenit prea mari pentru a putea face faţă cererii în scădere, 
forţând angajatorii să ajusteze forţa lor de muncă şi, prin urmare, scăzând temporar 
presiunea asupra pieţei forţei de muncă. Factorii de decizie ar trebui să facă mai 
mult pentru a răspunde acestor provocări. Deşi creşterea economică este de aşteptat 
să revină în viitorul apropiat, şi ar trebui să creeze condiţii favorabile pentru a spori 
participarea şi a încuraja crearea de locuri de muncă durabile, reformele politice 
trebuie să se concentreze pe reinserţia în câmpul muncii a acelor categorii care sunt 
în imposibilitatea de a profita de creşterea economică. Tinerii, lucrătorii în vârstă, 
femeile şi şomerii pe termen lung sunt deosebit de afectaţi de şomajul ridicat şi/sau 
participarea scăzută. 

Aptitudinile cu care sistemul de învăţământ îi înzestrează pe absolvenţi par să 
fie deseori decuplate de aşteptările angajatorilor. O mai bună adaptare a curriculei la 
cererea de forţă de muncă este, prin urmare, imperativă. Deschiderea unor segmente 
ale pieţei forţei de muncă pentru muncitorii străini ar trebui să fie, de asemenea, 
luată în considerare pentru a umple golul dintre oferta de forţă de muncă existentă şi 
extinderea cererii. 

Politicile ar trebui, de asemenea, să se concentreze asupra persoanelor sărace 
şi inactive. Propunerea, în cadrul Strategiei Europene 2020 pentru dezvoltare 
inteligentă, sustenabilă, subliniază importanţa educaţiei în atingerea ţintelor de rată a 
angajării. În vederea creşterii acestei rate, trebuie realizată o integrare rapidă a forţei 
de muncă pe piaţă, adică abilităţile, competenţele, calificările conferite prin educaţie 
trebuie să fie cât se poate de aproape de necesităţile pieţei muncii. 

Noua strategie europeană recunoaşte importanţa unui sistem educaţional de 
calitate şi propune ţinte de reducere a nivelului de părăsire timpurie a sistemului 
şcolar de sub 10% şi un procentaj al persoanelor tinere cu studii superioare de peste 
40%. România nu se apropie de ţinta europeană de abandon şcolar, cu o rată de 16%, 
însă evoluţia este una descendentă, de la un procent de 23% în 2003, iar, în condiţiile 
menţinerii acestui ritm de progres, nu ar trebui să apară probleme cu atingerea valorii 
propuse.

UNIVERS EDUCAȚIONAL



37UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

· Politica de coeziune – absorbţia fondurilor structurale

Beneficiul cel mai clar al integrării României în Uniunea Europeană este, 
probabil, posibilitatea de a accesa fondurile europene nerambursabile. Cele mai 
importante sunt fondurile structurale şi de coeziune, destinate micşorării disparităţilor 
între statele membre, concomitent cu dezvoltarea economică şi socială. Fondurile 
structurale finanţează proiecte în regiunile cu un PIB sub 75% din media Uniunii, 
iar Fondul de Coeziune finanţează proiecte mari, de peste zece milioane de euro, 
în domeniul transport şi mediu, în regiunile cu un Venit Naţional Brut (VNB), 
măsurat la paritatea puterii de cumpărare, mai mic de 90% din media UE. Conform 
planificării bugetare multianuale 2007-2013, bugetul total al Uniunii pentru această 
perioadă este de 826,4 miliarde de euro, din care sunt destinate politicii de coeziune 
35,7%, respectiv 347,41 miliarde de euro (preţuri curente 2007), sumă care reprezintă 
aproximativ 0,37% din Venitul Naţional Brut al UE-27. 

Aceste fonduri sunt repartizate ţărilor pe obiective diferite: convergenţă, 
competitivitate regională şi ocupare, cooperare teritorială europeană, în funcţie de 
criteriul principal al PIB per capita. Faptul că regiunile cele mai sărace, cu cele mai 
stringente nevoi de finanţare, sunt în statele nou-aderate (în România şi Bulgaria 
se află douăsprezece dintre cele mai sărace regiuni europene) a însemnat acordul 
asupra faptului că aproximativ 51,3% din resursele totale ale politicii de coeziune se 
îndreaptă către noile state membre. 

Edificator este şi faptul că salariul minim exprimat la paritatea puterii de 
cumpărare în România era cel mai scăzut comparativ cu restul salariilor minime 
din statele membre în ianuarie 2007, fiind de şapte ori mai mic decât cel maxim, din 
Luxemburg. În acest sens, este vizibil noul rol al coeziunii de stabilizator politic şi 
social într-un context economic variat. României i-au fost alocate, astfel, aproape 
30 de miliarde euro – 19,67 miliarde de euro prin Fondul Social European (FSE)8, 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC)10, 
la care se adaugă sumele pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Sumele aferente 
fondurilor structurale se finanţează de la bugetul UE până la maximum 75% din 
valoarea proiectului, iar cele aferente fondului de coeziune, până la 85%, restul 
cheltuielilor urmând a fi acoperite prin contribuţia proprie a beneficiarului. 

Asistenţa financiară europeană prin fonduri structurale este furnizată în 
parteneriat cu statul membru, cofinanţarea autohtonă la sumele alocate prin cele trei 
instrumente structurale fiind de aproximativ 5,6 miliarde de euro. Faţă de fondurile de 
preaderare alocate prin instrumentele PHARE, ISPA, SAPARD, fondurile structurale 
lărgesc paleta activităţilor eligibile pentru finanţare, măresc considerabil sumele 
disponibile şi schimbă sistemul de plăţi, în sensul că beneficiarul primeşte un avans 
din suma totală (sub 10%), urmând ca restul banilor să-i primească după angajarea 
tuturor cheltuielilor, prin deconturi. Domeniile vizate de fondurile structurale sunt 
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variate, iar în România cea mai mare parte a lor (19,2 miliarde de euro) este destinată 
obiectivului „Convergenţă”, prin intermediul a şapte Programe Operaţionale – 
stabilite printr-un document oficial, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă – care 
urmăresc, în principal, creşterea competitivităţii economice, infrastructura de 
transport şi cea de mediu, dezvoltarea resurselor umane, agricultura şi dezvoltarea 
rurală, dezvoltarea regională, asistenţa tehnică, administraţia publică şi cooperarea 
teritorială europeană. 

România şi-a propus ca obiectiv general, prin Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă, reducerea disparităţilor faţă de UE prin generarea unei creşteri suplimentare 
de 15-20% a produsului intern brut până în 2015, plecând de la un PIB per capita în 
2004 de 31% din media UE-25 şi 50% din media noilor state membre. Obiectivul 
urmează să fie îndeplinit prin cele şapte Programe Operaţionale.   

Capacitatea de absorbţie a acestor fonduri este extrem de mică şi se referă la 
măsura în care internalizarea fluxurilor poate fi realizată şi are următoarele coordonate 
principale:

a) capacitatea de absorbţie macroeconomică, exprimând totalul fondurilor 
structurale care pot fi absorbite ca procent din PIB. Pentru programarea multianuală 
2007-2013, s-a stabilit că ţările care au un VNB mediu per capita (PPC) între 2001-
2003 mai mic de 40% din media UE-25 pot primi transferuri în valoare de maximum 
3,7893% din PIB-ul lor;

b) capacitatea de absorbţie administrativă sau instituţională, definită în termenii 
abilităţilor şi cunoştinţelor administraţiei publice de a programa, gestiona şi evalua 
folosirea mecanismelor de coeziune, evitând frauda;

c) capacitatea de absorbţie financiară, care se referă la capacitatea de a 
cofinanţa programele şi proiectele finanţate de UE, precum şi de a gestiona bugetele 
naţionale în acest sens.

Tema reindustrializării României este una de necesitate imperioasă, chiar 
şi în contextul în care statul român mai deţine o pondere relativ mică a activelor 
industriale şi are relativ puţine pârghii de intervenţie. Astfel, ajutorul de stat este 
limitat, politica comercială este de competenţa UE, politica monetară este restrictivă, 
politica valutară pare pusă în slujba politicii monetare, iar politica fiscală şi bugetară 
are constrângeri impuse prin acordul cu FMI. 

Mai mult, România traversează o criză economică profundă, de sistem şi 
de model de dezvoltare. Chiar dacă am depăşit în 2009-2010 o criză a deficitului 
de cont curent, prin ajustarea brutală a importurilor şi prin creşterea datoriei publice, 
în 2011 şi în următorii ani România s-a confruntat cu o criză a finanţelor publice 
(deficitul bugetar şi datoria publică). Dar tocmai în acest context, politica industrială 
recapătă importanţă şi anvergură: un impuls de creştere a economiei româneşti nu 
poate apărea replicând modelul de dezvoltare al deceniului trecut, bazat pe consumul 
finanţat pe datorie.
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· Obiectivele politicii economice în România

Presupunând însă că România va reuşi să se încadreze în ţinta agreată de deficit 
bugetar (ceea ce reprezintă în sine o sarcină monumentală), că datoria publică îşi va 
încetini ritmul de creştere, că liniile private de credit vor fi menţinute şi chiar că se va 
relua creşterea economică, anul acesta (tot mai puţin probabil) sau anul viitor, toate 
acestea nu sunt suficiente pentru a scoate economia românească din criza profundă de 
sistem pe care o traversează. Creşterea economică, reducerea şomajului şi creşterea 
productivităţii muncii nu sunt ţinte în acordul cu FMI şi sunt chiar contradictorii cu 
ţinta de reducere a deficitului bugetar (mai puţin consum public va duce la amânarea 
reluării creşterii economice) sau cu ţinta de dezinflaţie. Productivitatea muncii a 
crescut pe baza disponibilizărilor abuzive, dar această creştere nu va fi sustenabilă 
după depăşirea crizei şi reînceperea angajărilor.

Cheltuielile de educaţie, cercetare, dezvoltare reduse, atât publice, cât şi private, 
arată o problemă importantă a economiei româneşti: lipsa inovării, şi chiar mai grav 
lipsa cererii pentru produse inovative. Competiţia este prin preţ, nu prin inovare. 
Desigur, se poate trăi şi aşa, dar nu pentru mult timp. De aceea este necesar să ne 
conectăm la realităţile europene. Acest obiectiv presupune, de exemplu, conectarea 
industriei româneşti la platformele tehnologice create de Uniunea Europeană. 
Este necesară realizarea unei platforme de comunicare-colaborare regulate între 
Ministerul Economiei şi reprezentanţii marilor investitori din România (cum ar fi 
Consiliul Investitorilor Străini). Dacă ne propunem  o reindustrializare a României, 
nu putem face abstracţie de realitatea faptului că peste 80% din industria prelucrătoare 
românească este dominată de capitalul străin. Aceasta nu este în sine nici bine nici 
rău – capitalul străin poate fi făcut partener în procesul de reindustrializare. În plus, 
statul român se poate gândi la un mecanism de atragere a unui număr important 
de cercetători străini în România, prin găzduirea în România şi cofinanţarea unui 
institut european de cercetare într-unul dintre domeniile de interes pentru industria 
românească. La nivel european, Comisia Europeană are direct în subordine şapte 
institute de cercetare. Industria auto, industria farmaceutică, industria electronică 
– industrii de referinţă atât la nivel european, cât şi de interes pentru România – 
se numără printre domeniile care nu au un astfel de institut european de cercetare 
dedicat. Beneficiile creării unui astfel de institut în România sunt numeroase, de la 
externalizarea unor servicii şi atragerea de fonduri europene la crearea unui pol de 
cercetare aplicată de excelenţă şi la întărirea legăturii dintre industrie, educaţie şi 
mediul de cercetare.

Guvernul trebuie să se concentreze asupra sectoarelor specifice care oferă 
o bază de creştere solidă. Crearea condiţiilor şi stimulentelor propice investiţiilor 
în educaţie, infrastructură şi energie trebuie să fie o prioritate, fiind, de asemenea, 
în concordanţă cu propunerile UE. Starea precară a educaţiei şi a infrastructurii 
are un efect negativ care se răsfrânge asupra întregii economii, crescând costurile 
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agenţilor economici.  Pentru promovarea şi eficientizarea investiţiilor în educaţie şi 
infrastructură, România trebuie să implementeze bugete multianuale, astfel încât să 
existe bani prevăzuţi în avans şi în anii următori pentru investiţiile prioritare.  

Informaţiile disponibile sugerează faptul că, în România, calitatea şi adaptarea 
sistemului educaţional la piaţa muncii afectează participarea lucrătorilor la procesul 
muncii şi amplifică lipsa de abilităţi. Pentru a se adresa acestei provocări, sistemul 
educaţional trece printr-o reformă ce produce deja schimbări, în special la nivelul 
educaţiei obligatorii. Cu toate acestea, trebuie făcute eforturi suplimentare, în 
special în direcţia alinierii ariilor curriculare la cererea de studii superioare de pe 
piaţa muncii. Îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor publice pentru educaţie, inclusiv 
introducerea stimulilor bazaţi pe performanţă, precum finanţarea per capita, trebuie 
să facă parte din agenda de reforme. Extinderea utilizării oportunităţilor de învăţare 
pe tot parcursul vieţii ar trebui să lege mai bine furnizarea de abilităţi de profilul 
sectorial şi ocupaţional în schimbare al cererii de muncă. Două recomandări 
speciale care privesc legătura dintre procesul educaţional şi o eventuală strategie de 
reindustrializare:

· revitalizarea învăţământului profesional, ţintit pe meserii specifice în zone 
cu potenţial în acele meserii;

· armonizarea finanţării în învăţământul profesional şi în învăţământul 
universitar de angajarea absolvenţilor în domeniile în care au obţinut diplome. 
România are nevoie de politici care să se adreseze îmbunătăţirii stimulilor de creştere 
a ofertei de locuri de muncă pentru unele categorii speciale: tinerii, vârstnicii şi 
femeile. 

Astfel de măsuri includ condiţii de muncă mai flexibile, precum contractele 
part-time şi cele temporare, asistenţă sporită pentru identificare de locuri de muncă 
şi consiliere, precum şi programe dedicate, inclusiv subvenţionarea unor locuri de 
muncă, acolo unde este nevoie. 

Creşterea ratei ocupării este singura soluţie durabilă pentru creşterea 
veniturilor bugetare (şi nu creşterea nivelului impozitelor) şi pentru limitarea 
necesarului de împrumuturi interne şi externe. Toate eforturile politicii publice ar 
trebui să fie orientate în direcţia creşterii ratei ocupării (şi nu, cum se întâmplă în 
prezent, în direcţia reducerii de personal), soluţie care ar reduce atât vulnerabilităţile 
macroeconomice, cât şi inegalitatea socială (implicit, ar reduce şi nevoia de cheltuieli 
de asistenţă socială). Iar creşterea ratei ocupării nu poate fi atinsă în absenţa politicii 
industriale: România are mult de construit în domeniul educaţiei, transportului şi 
energiei, trebuie să producă mai mult şi mai diversificat atât bunuri de consum curent, 
cât şi de consum îndelungat pentru piaţa internă, dar mai ales pentru piaţa externă. 
Actualul sistem economic a creat multe locuri de muncă în comerţul cu bunuri de 
import. Scăderea consumului intern nu este un fenomen trecător; criza economică din 
2009-2010 s-a continuat şi în 2011, iar din perspectiva consumului intern acesta va fi 
afectat trei-cinci ani din cauza măsurilor de austeritate, dar şi a scăderii sentimentului 
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de încredere al pieţei şi a prudenţialităţii sectorului bancar. Astfel, locurile de muncă 
pierdute sau care se vor pierde în viitorul apropiat în comerţ şi în administraţie vor 
trebui compensate. Apreciem că este posibil ca o politică industrială bine ţintită să 
reprezinte un factor important în direcţia creării de locuri de muncă, singura soluţie 
viabilă pe termen mediu şi lung în România.

O astfel de strategie poate avea succes cu o condiţie: să existe şi finanţare 
pentru ea. Această finanţare poate şi trebuie să vină la de la fondurile structurale. În 
exerciţiul financiar 2007-2013, au fost demarate un număr insuficient de proiecte. 
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi Programele Operaţionale sunt lipsite de 
o atitudine reală proactivă. Ele sunt instrumente mecanice pentru absorbţia banilor, 
pe principiul „proiecte pentru bani”. De exemplu, în POS CCE (programul de 
competitivitate) lipseşte orice indicator de competitivitate sau productivitate. De 
asemenea, în POS DRU (programul de resurse umane) lipseşte orice indicator de 
pregătire a resurselor umane pentru activitatea de producţie. Un alt exemplu: Fondul 
de Capital de Risc, care trebuia operaţionalizat cu bani europeni şi derulat prin 
programul JEREMIE al Fondului European de Investiţii, este blocat de peste trei 
ani. Acest fond urma să aloce până la 100 de milioane de euro pentru start-up-uri 
inovative. Abordarea trebuie schimbată radical astfel ca în exerciţiul 2014-2020 să 
ne ghidăm după principiul „bani pentru proiecte”. Reindustrializarea României poate 
canaliza multe astfel de proiecte cu bani europeni, cu condiţia corelării între strategie 
şi finanţare. Relaţia dintre politica industrială şi utilizarea fondurilor europene 
trebuie să fie prioritară: fondurile europene trebuie puse să lucreze în sprijinul 
unei politici industriale active. Dar nu numai banii europeni nu sunt întotdeauna 
folosiţi la potenţial maxim. Fondurile naţionale pentru competitivitate, acordate prin 
Ministerul Economiei, ar trebui alocate pentru noi priorităţi de cercetare aplicată. În 
general, nimeni nu mai finanţează în Europa dezvoltată clădirile unor laboratoare 
sau universităţi, ci rezultatul aplicat în industrie sau servicii al acestora. În concluzie 
este nevoie nu doar de coerenţa unei gândiri strategice privind reindustrializarea 
României, ci şi de optimizarea relaţiei dintre o astfel de strategie şi finanţarea sa din 
fonduri naţionale şi europene. Dacă pentru primul exerciţiu financiar în UE avem 
vom avea rezultate minimale, pentru 2014-2020 noul Cadru Naţional Strategic de 
Referinţă va putea să includă şi viziunea unei strategii de reindustrializare şi să o 
transpună apoi în practică prin programele operaţionale specifice ?

· Măsuri strategice pentru creşterea potenţialului de inovare şi de 
valorificare a proprietăţii intelectuale în universităţile din România

Pentru creşterea capacităţii de inovare şi promovarea spiritului antreprenorial, 
s-au conturat o serie de măsuri strategice care să conducă la creşterea potenţialului 
de inovare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale în universităţile din România, 
după cum urmează:
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Perfecţionarea structurii organizatorice prin orientarea activităţii către 
serviciile de transfer tehnologic care dezvoltă potențialul de inovare al universităţilor 
şi care au cerere pe piaţă. Aceasta necesită orientarea activităţii către noi proiecte şi 
programe, care să aibă ca obiective:

l Dezvoltarea şi utilizarea reţelelor electronice de conexiune cu industria, 
pentru a forma baza de date cu problemele tehnice ale firmelor, iar pentru rezolvarea 
acestora facilitează cooperarea dintre acestea şi centrele de cercetare din universitate.

l Iniţierea şi realizarea de proiecte în domeniul inovării şi transferului 
tehnologic.

l Conducerea şi organizarea de workshops, conferinţe şi seminarii pentru 
universitate, comunitaţile locale şi industrie în scopul conştientizării acestora asupra 
problematicilor inovării şi transferului tehnologic. 

l Asigurarea de suport cercetătorilor la început de carieră pentru aplicarea 
ideilor acestora, prin utilizarea instrumentelor specifice inovării.

l Asigurarea suportului tehnic şi legal investitorilor care achiziţionează 
licenţe de brevet de invenţie şi facilitarea comunicării dintre aceştia şi autorii 
invenţiilor.

l Prestarea de training şi consultanţă în domeniul legislaţiei interne şi 
internaţionale privind proprietatea intelectuală.

l Organizarea de training şi dezvoltarea curriculei pentru formare inovativ 
– antreprenoriala. 

l Evaluarea juridică a ideilor, articolelor ştiinţifice şi a rezultatelor cercetării 
din universitate, în scopul determinării tipului de protecţie legală care poate fi 
promovat.

l Examinarea tehnică a ideilor inovative în scopul determinării aplicabilităţii, 
stadiului cunoscut al tehnicii şi corespondenţei cu cerinţele tehnice care sunt stipulate 
în legislaţia privind proprietatea intelectuală.

l Elaborarea cererilor de brevet de invenţie conform metodologiei legale, în 
vederea obţinerii protecţiei naţionale sau internaţionale.

l Elaborarea documentelor necesare transferului tehnologic, cum sunt 
clauze confidenţiale, contracte de licenţă, declaraţii sub semnatură, obligaţii etc.

l Evaluarea proprietăţii intelectuale pentru determinarea valorii economice 
predictibile a ideii inovative, prin utilizarea metodei optime în fiecare caz în parte.

l Asigurarea marketing-ului proprietăţii intelectuale în vederea obţinerii 
licenţierii celei mai avantajoase. 

l Promovarea ofertelor PI ale universităţii în mediul economic local, 
regional, internaţional şi la întreprinderi industriale.

l Dezvoltarea cooperării şi a comunicării cu agenţii economici la nivel local, 
regional şi internaţional.
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l Crearea unui mediu favorabil pentru valorificarea proprietăţii intelectuale 
şi dezvoltarea transferului tehnologic. 

l Promovarea parteneriatelor strategice în domenii cum sunt cercetarea, 
dezvoltarea, construcţie instituţională şi training specializat.

l Asigurarea marketing-ului privind oferta şi potenţialul de CDI al 
universităţii în mediul economic local, regional sau internaţional.  

l Colaborarea cu reţele-suport al cercetării şi dezvoltarea relaţiilor strategice 
cu institutii de cercetare si cu agenţi economici în domeniile de cercetare şi dezvoltare 
ale universităţii. 

l Elaborarea de ghiduri practice pentru cercetare – dezvoltare şi documente 
privind politica universităţii în acest domeniu. 

l Follow-up asupra proiectelor de CDI ale universităţii aflate în derulare.
l Includerea centrelor de cercetare ale universităţii în reţele similare.
l Informarea asupra surselor şi oportunităţilor de finanţare a proiectelor 

universităţii.
l Dezvoltarea capacităţii de CDI a universităţii prin training, cursuri, 

workshops şi seminarii. 

Multiplicarea surselor de finanţare prin:
-  creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;
- creşterea finanţării complementare prin: taxe legale, venituri obţinute de 

la agenţii economici, venituri din activitatea de prestări de servicii, din cercetarea 
ştiinţifică, consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi sponsorizări, asocieri, 
dobânzi etc.

- stabilirea şi aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul activității 
de inovare și de valorificare a proprietății intelectuale;

- folosirea eficientă a resurselor alocate de la buget şi repartizate activității de 
inovare și de valorificare a proprietății intelectuale conform principiului finanţării 
globale.

- identificarea locurilor şi a mijloacelor de reducere a cheltuielilor ;
- identificarea şi atragerea unor noi resurse de finanţare, inclusiv fonduri de 

capital-risc.

· Modernizarea cercetării ştiinţifice din România

Obiectivele generale ale politicii dezvoltării ale guvernului au fost creşterea 
competitivităţii, sporirea rolului educaţiei, culturii şi al cercetării, îmbunatăţirea 
pregătirii profesionale şi ocuparea forţei de muncă. Aceste obiective nu sunt 
îndeplinite, în economia naţională şi în societatea românească existând încă multe 
puncte slabe, dintre care se pot menţiona:
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- nivel redus al activităţii culturale, al cercetării-dezvoltării si al inovării şi 
legătură fragilă cu economia şi societatea;

- cultură antreprenorială slab dezvoltată;
- capacitate administrativă insuficient dezvoltată.
Nici până acum, România nu a adoptat o politică publică bazată pe un model 

de dezvoltare prin educaţie, cultură, ştiinţă şi tehnologie, prin realizarea unei eficiente 
reforme a educaţiei şi cercetării, în scopul racordării acestora la cerinţele economiei şi 
societăţii. Factorul guvernamental a făcut greșeala politică de a subordona cercetarea 
şi educația unor comandamente derizorii şi oportuniste, când logic şi firesc ar fi 
fost ca acestea să fie parte componentă a progresului economic şi social. În acelaşi 
timp, educaţia şi cercetarea au fost marginalizate constant. Bâlbâielile autorităţilor 
în a fundamenta Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Programele 
Operaţionale şi Programele din educaţie au condus la incapacitatea de a subvenţiona 
dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi de cercetare şi la obţinerea de rezultate ale 
demersului educativ şi ale cercetării nesemnificative pentru societatea românească.

I. Analiza critică a situaţiei existente

Obiectivele generale ale politicii industriale ale guvernului au fost: 
- creşterea competitivităţii;
- sSporirea rolului cercetării și dezvoltării;
- promovarea unui management durabil al resurselor si protecţia mediului;
- îmbunătăţirea pregătirii profesionale și ocuparea forței de muncă.
Guvernul  nu a îndeplinit aceste obiective, în economia naţională existând încă 

multe puncte slabe, după cum urmează:
- industria are  un grad mare de concentrare în sectoare cu valoare adăugată 

scăzută;
- nivel redus al cercetării-dezvoltării şi al inovării şi legătura fragilă cu 

economia;
- cultura antreprenorială slab dezvoltata / baza IMM slab dezvoltată;
- capitalizare redusă a IMM-urilor;
- acces dificil la finanțare şi la informație în domeniul afacerilor;
- grad scăzut de sofisticare al pieţei;
- intensitate energetică ridicată;
- tehnologii învechite / costuri mari de producție (mai puțin costurile cu forța 

de muncă);
- infrastructura degradată şi insuficientă;
- management neadecvat al mediului (inclusiv din punct de vedere al 

infrastructurii);
- agricultura ineficientă (supraintensivă în muncă), suprafața agricolă excesiv 

de fragmentată;
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- infrastructura turistică slab dezvoltată şi marketing necorespunzător;
- adaptabilitate redusă a forței de muncă şi nivel scăzut al învățării pe tot 

parcursul vieţii;
- segment important al populaţiei afectat de sărăcie şi excluziune socială;
- capacitate administrativă insuficient dezvoltată.

II. Ce ar trebui făcut ?

- Elaborarea unei politici industriale naţionale care să se bazeze pe 
următoarele cerințe:

● eradicarea sistemului de coexistență a tehnologiilor de vârste diferite;
● acordarea transferului de tehnologie cu lista de „produse admise” de Uniunea 

Europeană;
● redistribuirea activităților industriale;
● creşterea randamentelor industriale şi a calităţii produselor;
● stimularea investițiilor străine în activităţi ce utilizează tehnologii de vârf;
● iniţierea şi dezvoltarea de nuclee şi centre universitare de activităţi inovativ-

antreprenoriale, ce utilizează capital intelectual şi financiar românesc sau mixt;
● asigurarea unui management strategic al pachetului de tehnologii ce se 

utilizează în redresarea industrială a României, în scopul diminuării importului şi 
creșterii exportului;

- Realizarea reformei sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare în 
scopul de a restructura conexiunile dintre educaţie, ştiinţă, tehnologie, economie 
şi societatea civilă, astfel, încât să fie lăsată piaţa să decidă distribuţia primară a 
resurselor CDI şi de a accelera comercializarea rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice.

Obiectivele reformei sistemului naţional de CDI sunt:
● Schimbarea structurii organizaţionale a sistemului naţional de cercetare-

dezvoltare-inovare;
● Trecerea tematicii de CDI de la modelul tradiţional (defectuos) la modelul 

emergent, care face apel la transdisciplinaritate şi relevanţă strategică;
● Multiplicarea resurselor de finanţare a CDI şi perfecţionarea sistemului de 

finanţares;
● Schimbarea sistemului de management al unităţilor de CDI;
● Stimularea formării şi functionarii organizaţiilor universitare noi de cercetare 

(cu capital public sau privat);
● Schimbarea sistemului de evaluare a rezultatelor cercetării.
● Perfecţionarea sistemului de comunicare şi diseminare a rezultatelor 

cercetării.
● Oprirea fluxului de migrare / emigrare a specialiştilor din CDI.
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- Scopul fundamental al politicii industriale naţionale va fi implementarea 
rapidă a noilor concepte tehnologice, prin stimularea iniţiativelor organizaţionale 
referitoare la producţia materială, operaţii şi servicii. 

Obiectivele şi sarcinile politicii industriale naţionale sunt:

● corectarea sistemului fiscal şi de taxe, precum şi a politicii de credite şi 
subvenții destinate activităților tehnologice inovative din economie;

● optimizarea condițiilor legale pentru înființarea de noi forme organizaţionale 
(in cercetare, producție, servicii), pentru facilitarea şi creşterea vitezei de reacție la 
introducerea tehnologiilor noi;

● dezvoltarea sistemelor de reţele informatizate pentru achiziția, procesarea 
şi accesarea datelor, în scopul amplificării sistemelor suport ale deciziei, incluzând 
un sistem pentru consultanță tehnologică şi de marketing în folosul întreprinderilor;

● creşterea motivației financiare a elaboratorilor şi aplicatorilor de tehnologii 
noi;

● reforma sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare;
● sprijinirea şi dezvoltarea organizaţiilor universitare şi a celor independente 

(neguvernamentale) de transfer tehnologic;
● amplificarea cercetării tehnologice inventive de performanță, prin creşterea 

sistematică a fondurilor publice alocate pentru cercetare-dezvoltare;
● dezvoltarea domeniilor de cercetare tehnologică inovativă, ale căror rezultate 

aduc profit în economie;
● dezvoltarea sectoarelor industriale care sunt semnificative pentru activitățile 

inovative din economie, în mod deosebit, în domeniul dezvoltării industriilor „high-
tech”;

● restructurarea şi privatizarea entităților economice corelată cu includerea 
institutelor de cercetare tehnologică de profil în structura marilor agenți economici 
de producție sau a universităţilor tehnice;

● dezvoltarea atitudinilor favorabile procesului de inovare în comunitate, 
prin utilizarea sistemului educațional la fiecare nivel. Programele educaționale vor 
cuprinde elemente de asigurare a elevilor şi studenților pentru asimilarea cunoaşterii 
aplicabile în domeniul științelor exacte și tehnice;

● dezvoltarea infrastructurilor și a instituțiilor care sprijină activitățile 
tehnologice inovative și conexiunile dintre sectorul de cercetare-dezvoltare si 
economie;

● dezvoltarea comerțului cu rezultatele cercetării ştiinţifice și acordarea 
sprijinului pentru înființarea și dezvoltarea organizaţiilor de transfer tehnologic;

● dezvoltarea relațiilor de cooperare ştiinţifică și tehnologică cu străinătatea 
și crearea condițiilor optime (politice, juridice și economice) favorabile investițiilor 
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cu capital străin și importurilor / exporturilor de tehnologii. Pentru realizarea acestor 
obiective şi sarcini, se vor utiliza instrumente manageriale şi fiscale, precum şi alte 
instrumente care să asigure eficientă practică a politicii industriale prefigurate.

În ceea ce priveşte instrumentele manageriale, este important să se creeze 
mecanismul de stimulare a formării de structuri manageriale de grup şi de gestionare 
profesioniste, care să preia conducerea unităţilor cu capital majoritar de stat, până la 
încheierea procesului de privatizare din industrie, cercetare, agricultură.

În ceea ce priveşte instrumentele fiscale, acestea ar vor fi:
● perfecţionarea sistemului prin care cheltuielile pentru asigurarea performanţei 

tehnologice să fie incluse în costurile beneficiilor obţinute;
● deducerea totală, din beneficiul ce face subiectul impozitării, a cheltuielilor 

pentru investiţii de capital în implementarea tehnologiilor noi, într-o perioada mai 
mare de un an fiscal;

● scutire de impozit pentru persoanele fizice şi juridice creatoare de noi 
tehnologii şi, mai ales, de invenţii;

● corelarea, pe domenii tehnologice, a regimului de taxe şi de scutiri de impozit 
pentru stimularea exportului de produse competitive.

Alte stimulente vor fi:
● asigurarea de garanţii entităţilor economice care contractează credite, pe 

termen mediu sau lung, cu bănci autohtone, cu condiţii prefertentiale, dacă aceste 
credite urmează a se folosi la implenetarea tehnologiilor noi, mai ales la acelea 
rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare naţională;

● introducerea de noi reguli juridice şi instituţionale pentru stimularea 
aplicaţiilor productive bazate pe tehnologii noi, prin dezvoltarea fondurilor de capital 
de risc şi prin abilitarea băncilor comerciale pentru acordarea creditelor pe baza unui 
plan de afaceri sau garanţii morale şi nu numai pe baza garanţiilor materiale;

● asigurarea investiţiilor împotriva riscului în legătură cu implementarea 
noilor tehnologii;

● coordonarea politicii de acordare de licenţe cu politică ştiinţifică şi 
industrială, în domeniile economiei în care restructurarea şi dezvoltarea tehnologică 
sunt sprijinite cu mijloace bugetare;

● stimularea inventivităţii şi mărirea protecţiei inventatorilor, invenţiilor şi a 
legislaţiei muncii;

● dezvoltarea sistemului de cofinanţare din fonduri bugetare la implementarea 
noilor tehnologii selecţionate şi care au fost realizate cu participarea sistemului 
naţional de cercetare – dezvoltare;

● sprijinirea dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale cu profil de inovare 
şi acordarea de subvenţii pentru proiecte tehnologice inovative.

În acord cu o asemenea politică industrială naţională, se impun de urgenţă 
măsuri de restructurare a sistemului naţional de cercetare – dezvoltare – inovare, 
cum ar fi:
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● realizarea în cadrul Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică a unei baze 
de date, cu acces liber, care să cuprindă toate abordările tematice de cercetare pe 
domenii, efectuate de entităţile de cercetare – dezvoltare pe ultimii 20 de ani;

● analizarea periodică a corelaţiei reale dintre necesităţile societăţii româneşti 
şi obiectivele programelor prioritare de cercetare din cadrul PNCDI;

● creşterea ponderii proiectelor adjudecate prin licitaţie publică în realizarea 
obiectivelor de interes comunitar;

● simplificarea metodologiei de participare la competiţia de proiecte, evaluarea 
urmând a fi efectuată pe baza ofertei ştiinţifice şi a planului de afaceri;

● formarea de colective independente multidisciplinare pentru evaluarea 
propunerilor de proiecte;

● perfecţionarea sistemului competiţiei publice de proiecte;
● restructurarea şi mărirea bugetului alocat cercetării, în scopul optimizării 

calităţii finanţării şi al simplificării operaţiunilor de decontare;
● inventarierea riguroasă a aparatelor şi dotărilor achiziţionate de entităţile de 

CDI, pentru transformarea acestora în baze cu utilizatori multipli;
● perfecţionarea sistemului de comunicare – diseminare a rezultatelor 

cercetării, prin amplificarea subvenţiei pentru publicaţii ştiinţifice şi editarea unui 
anuar al rezultatelor cercetării ştiinţifice din România.

l Strategia privind reforma CDI din România
 
Viziunea strategică

Declaraţia de viziune
Ştiinţa este forţa motrice a creşterii economice, a ridicării standardului de 

viaţă şi a bunăstării sociale. Descoperirile ştiinţifice creează un flux nesfărşit de noi 
produse comerciale, noi tehnologii medicale şi noi surse de energie, care sunt în 
beneficiul tuturor oamenilor. Ştiinţa asigură dezvoltarea economico-socială durabilă 
a economiei naţionale, prin asigurarea accesului la performanţă tehnologică, prin 
dezvoltarea mediului inovator, introducerea sistemelor de calitate totală şi dezvoltarea 
resurselor umane.

Misiunea sistemului CDI
Misiunea sistemului CDI este dezvoltarea performanței tehnologice a agenților 

economici, a transferului de cunoaştere şi a managementului calităţii pentru creşterea 
competitivităţii instituţiilor şi întreprinderilor din economia naţională.

Obiectivele pe termen lung
Obiectivele sistemului CDI pe termen lung sunt:
a) creşterea potenţialului de diseminare a informaţiilor din ştiinţă şi tehnologie;

UNIVERS EDUCAȚIONAL



49UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

b) dezvoltarea parteneriatului tehnologic;
c) creşterea gradului de documentare tehnologică;
d) creşterea potenţialului de absorbţie tehnologică al agenţilor economici; 
e) formarea / perfecţionarea resurselor umane inovatoare;
f) creşterea numărului de IMM-uri care aplică tehnologii noi;
g) introducerea managementului calităţii totale;
h) dezvoltarea reţelelor şi platformelor tehnologice inovatoare;
i) introducerea principiilor inovării şi transferului tehnologic în educaţie;
j) creşterea gradului de informare a publicului în domeniile ştiinţei şi 

tehnologiei.

Scopul şi obiectivele specifice

Scopul dezvoltării sistemului CDI este oferirea de facilităţi şi servicii 
informaţionale şi tehnologice către întreprinderile de profil, pentru creşterea 
competitivităţii şi dezvoltării economice durabile. 

Obiectivele specifice ale dezvoltării sistemului CDI sunt:
a) perfecţionarea structurii organizatorice prin orientarea activităţii către 

serviciile de CDI şi de transfer tehnologic care au cerere pe piaţă;
b) valorificarea eficientă a resurselor umane;
c) consolidarea patrimonială a sistemului CDI;
d) diversificarea surselor de finanţare;
e) perfecţionarea managementului sistemului CDI;
f) perfecţionarea marketing-ului sistemului CDI.

Situaţia actualǎ

În prezent, în România există prioritar trei sisteme de cercetare-dezvoltare-
inovare:

- sistemul academic (Academia Română şi academiile de ramură);
- sistemul institutelor publice (aflate în subordinea / coordonarea ministerelor);
- sistemul universitar.
De asemenea, în actualul sistem naţional de CDI mai există următoarele 

structuri de cercetare-dezvoltare-inovare:
- societăţi comerciale cu capital de stat, provenite din foste institute de ramură;
- societăţi comerciale cu capital privat;
- fundaţii şi asociaţii private.
Sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) existent în România nu este 

în măsură să asigure promovarea dezvoltării industriale, datorită unor slăbiciuni ale 
acestuia, printre care cele mai importante sunt:
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- cheltuieli cu CDI extrem de mici, în comparaţie cu ţările industrializate;
- absenţa totală sau aproape totală a cercetării-dezvoltării în sectorul 

întreprinderilor, care este, în fond, principalul factor de inovare;
- fragmentarea CDI din sectorul public şi insuficienta orientare a acesteia spre 

nevoile sectorului industrial;
- slăbiciunea institutelor de CDI finanţate din fonduri publice;
- prioritate excesivă acordată, de unele din aceste institute, cercetării 

fundamentale, în detrimentul cercetării aplicative, fragmentarea cercetării ştiinţifice, 
cu efect în structurarea unor mijloace nespecifice de finanţare a universităţilor şi 
sectoarelor academice;

- atitudinea şi mentalitatea cercetătorilor din aceste institute, care sunt 
preocupaţi mai mult de perspectivele de carieră, decât de nevoile industriei naţionale;

- lipsa stimulentelor adecvate în favoarea CDI;
- gestionarea defectuoasă a fondurilor de cercetare (manifestări ştiinţifice, 

expoziţionale etc.); 
- valorificarea superficială a rezultatelor CDI;
- dotarea precară a activităţii CDI;
- lipsa unei analize periodice a corelaţiei reale între necesităţile societăţii 

româneşti şi programele prioritare ca direcţie de cercetare în cadrul PNCDI, astfel 
încât să se asigure o creştere a ponderii proiectelor prioritare, ce se vor adjudeca prin 
licitaţie publică şi în special al celor de interes comunitar (ex. apa potabilă, apa uzată, 
gestionarea deşeurilor, poluarea aerului şi solului, energia, sănătatea);

- descurajarea activităţilor de inventică prin aplicarea unor taxe exagerate în 
raport cu venitul inventatorilor;

- criterii de evaluare la licitaţia de proiecte de excelenţă în neconcordanţă cu 
scopul propus şi cu opţiunile asociaţiilor profesionale de ramură.

Pe de altă parte, în România mai există, încă, o bază tehnico-materială de CDI, 
creată anterior revoluției anticomuniste, dar şi o industrie a inovării. Cu toate acestea, 
procesul inovativ a fost mult frânat, prin dispariția treptată a protagoniștilor umani şi 
instituționali, precum şi prin micșorarea investițiilor şi cheltuielilor din CDI.  

Politica științei în România 

Misiunea de a elabora, aplica, monitoriza şi evalua politicile în domeniile 
cercetării-dezvoltării şi inovării a fost îndeplinită, în perioada la care ne referim, de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Ministerul Educației 
și Cercetării) – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de 
organism al administrației publice centrale pentru domeniul de cercetare-dezvoltare. 
Atribuțiile Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de autoritate 
de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării, constau în:

a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;
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b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;
c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;
d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-

dezvoltare.
Pentru fundamentarea acestor politici, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului poate face apel la studii și cercetări de specialitate privind 
politica ştiinţei şi strategia dezvoltării. Ca o primă etapă în procesul de elaborare a 
strategiei naţionale în domeniul CDI pe perioada 2007-2013 şi definire a instrumentelor 
de implementare şi evaluare a acestei strategii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, a realizat 
printr-un contract de cercetare din planul sectorial pe 2004, proiectul „Metodologie 
şi proceduri pentru definirea obiectivelor şi priorităţilor strategice ale cercetării 
ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice naţionale pe perioada 2007-2013”. 

Ulterior, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a elaborat Strategia 
Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, care a 
fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 217 din 28.02.2007. 

Opțiuni posibile

Politica tehnologică naţională

Experienţa arată că modelele socio-culturale ale dezvoltării nu pot fi copiate 
de la o ţară la alta. Pentru a se înscrie într-o traiectorie ascendentă, fiecare ţară trebuie 
să-şi elaboreze un model, prin care să valorifice tradiţiile şi resursele de creativitate 
ale fiecărui popor. Elaborarea strategiilor noastre nu poate fi realizată prin copierea 
altor modele, oricât de viabile s-au dovedit ele în ţara respectivă, ci prin efortul de a 
găsi acele forţe creative şi perene ale României zilelor noastre, în scopul promovării 
unei politici tehnologice naţionale. Elaborarea unei politici tehnologice naţionale 
este necesară pe seama următoarelor cerinţe:

- eradicarea sistemului de coexistenţă a tehnologiilor de vârste diferite;
- acordarea transferului de tehnologie cu lista de „produse admise” de Uniunea 

Europeană;
- redistribuirea activităţilor industriale;
- creşterea randamentelor industriale şi a calităţii produselor;
- stimularea investiţiilor străine în activităţi ce utilizează tehnologii de vârf;
- iniţierea şi dezvoltarea de nuclee şi centre de activităţi inovator-antreprenoriale, 

ce utilizează capital intelectual şi financiar românesc sau mixt;
- asigurarea unui management strategic al pachetului de tehnologii ce se 

utilizează în redresarea industrială a României, în scopul diminuării importului şi 
creşterii exportului.

Un mediu favorabil pentru aplicarea creativă a tehnologiilor influenţează 
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pozitiv creşterea economică, securitatea naţională şi stabilitatea socială. De aceea, 
este necesar ca politica tehnologică să fie conectată cu politicile ştiinţei, inovării şi 
educaţiei, dar şi cu politica economică, care include politicile industriale şi agrare, 
cât şi dezvoltarea infrastructurii.

Scopul fundamental al politicii tehnologice naţionale ar putea fi implementarea 
rapidă a noilor concepte tehnologice şi stimularea iniţiativelor organizaţionale 
referitoare la producţia materială, operaţii şi servicii. Acest scop s-ar putea îndeplini 
prin stimularea şi promovarea atitudinilor favorabile tehnologiilor noi în comunitate 
şi printre entităţile economice.

Obiectivele şi sarcinile politicii tehnologice naţionale ar putea fi:

a) Pe termen scurt (6-8 luni):
- corectarea sistemului fiscal şi de taxe, precum şi a politicii de credite şi 

subvenţii destinate activităţilor tehnologice inovatoare din economie;
- optimizarea condiţiilor legale pentru înfiinţarea de noi forme organizaţionale 

(în cercetare, producţie, servicii), pentru facilitarea şi creşterea vitezei de reacţie la 
introducerea tehnologiilor noi;

- dezvoltarea sistemelor de reţele informatizate pentru achiziţia, procesarea 
şi accesarea datelor, în scopul amplificării sistemelor suport ale deciziei, incluzând 
un sistem pentru consultanţă tehnologică şi de marketing în folosul întreprinderilor;

- creşterea motivaţiei financiare a elaboratorilor şi aplicatorilor de tehnologii 
noi;

- reforma sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare;
- sprijinirea şi dezvoltarea organizaţiilor independente (neguvernamentale) de 

transfer tehnologic.

b) Pe termen mediu (4-6 ani):
- amplificarea cercetării tehnologice inventive de performanţă, prin creşterea 

sistematică a fondurilor publice alocate pentru cercetare-dezvoltare;
- dezvoltarea domeniilor de cercetare tehnologică inovatoare, ale căror 

rezultate aduc profit în economie;
- dezvoltarea sectoarelor industriale care sunt semnificative pentru activităţile 

inovatoare din economie, în mod deosebit, în domeniul dezvoltării industriilor „high-
tech”;

- restructurarea şi privatizarea entităţilor economice corelată cu includerea 
institutelor de cercetare tehnologică de profil în structura marilor agenţi economici 
de producţie sau a universităţilor tehnice;

- dezvoltarea atitudinilor favorabile procesului de inovare în comunitate, 
prin utilizarea sistemului educaţional la fiecare nivel; programele educaţionale vor 
cuprinde elemente de asigurare a elevilor şi studenţilor pentru asimilarea cunoaşterii 
aplicabile în domeniul ştiinţelor exacte şi tehnice;
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- dezvoltarea infrastructurilor şi a instituţiilor care sprijină activităţile 
tehnologice inovatoare şi conexiunile dintre sectorul de cercetare-dezvoltare şi 
economie;

- dezvoltarea comerţului cu rezultatele cercetării ştiinţifice şi acordarea 
sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea organizaţiilor de transfer tehnologic;

- dezvoltarea relaţiilor de cooperare ştiinţifică şi tehnologică cu străinătatea şi 
crearea condiţiilor optime (politice, juridice şi economice) favorabile investiţiilor cu 
capital străin şi importurilor / exporturilor de tehnologii.

Pentru realizarea acestor obiective şi sarcini, se pot utiliza instrumente 
manageriale şi fiscale, precum şi alte instrumente care să asigure eficiența practică a 
politicii tehnologice prefigurate.

În ceea ce priveşte instrumentele manageriale, este important să se creeze 
mecanismul de stimulare a formării de structuri manageriale de grup şi de gestionare 
profesioniste, care să preia conducerea unităţilor cu capital majoritar de stat, până la 
încheierea procesului de privatizare din industrie, cercetare, agricultură.

În ceea ce priveşte instrumentele fiscale, acestea ar putea fi:
- perfecţionarea sistemului prin care cheltuielile pentru asigurarea performanţei 

tehnologice să fie incluse în costurile beneficiilor obţinute;
- deducerea totală, din beneficiul ce face subiectul impozitării, a cheltuielilor 

pentru investiţii de capital în implementarea tehnologiilor noi, într-o perioadă mai 
mare de un an fiscal;

- scutire de impozit  pentru persoanele fizice  şi juridice creatoare de noi 
tehnologii şi, mai ales, de invenţii;

- corelarea, pe domenii tehnologice, a regimului de taxe şi de scutiri de impozit 
pentru stimularea  exportului de produse competitive.

Alte stimulente ar putea  fi:
- asigurarea de garanţii entităţilor economice care contractează credite, pe 

termen mediu sau lung, cu bănci autohtone, cu condiţii prefertenţiale, dacă aceste 
credite urmează a se folosi la implenetarea tehnologiilor noi, mai ales la acelea 
rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare naţională;

- introducerea de noi reguli juridice şi instituţionale pentru stimularea 
aplicaţiilor productive bazate pe tehnologii noi, prin dezvoltarea fondurilor de capital 
de risc şi prin abilitarea băncilor comerciale pentru acordarea creditelor pe baza unui 
plan de afaceri sau garanţii morale şi nu numai pe baza garanţiilor materiale;

- asigurarea investițiilor împotriva riscului în legătură cu implementarea noilor 
tehnologii;

- coordonarea politicii de acordare de licenţe cu politica ştiinţifică şi 
tehnologică, în domeniile economiei în care restructurarea şi dezvoltarea tehnologică 
sunt sprijinite cu mijloace bugetare;

- stimularea inventivităţii şi mărirea protecţiei inventatorilor, invenţiilor şi a 
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legislaţiei muncii;
- dezvoltarea sistemului de cofinanţare din fonduri bugetare la implementarea 

noilor tehnologii selecţionate şi care au fost realizate cu participarea sistemului 
naţional de cercetare-dezvoltare;

- sprijinirea dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale cu profil de inovare şi 
acordarea de subvenţii pentru proiecte tehnologice inovatoare.

În acord cu o asemenea politică tehnologică naţională, se impun de urgenţă 
măsuri de restructurare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, cum 
ar fi:

- realizarea în cadrul Autorității Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică a unei 
baze de date, cu acces liber, care să cuprindă toate abordările tematice de cercetare 
pe domenii, efectuate de entitățile de cercetare-dezvoltare pe ultimii 20 de ani, având 
drept scop valorificarea superioară a rezultatelor şi evitarea repetărilor unor tematici 
mai vechi;

- analizarea periodică a corelației reale dintre necesitățile societăţii româneşti 
şi obiectivele programelor prioritare de cercetare din cadrul PNCDI;

- creşterea ponderii proiectelor adjudecate prin licitație publică în realizarea 
obiectivelor de interes comunitar;

- simplificarea metodologiei de participare la competiţia de proiecte, evaluarea 
urmând a fi efectuată pe baza ofertei ştiinţifice şi a planului de afaceri;

- formarea de colective independente multidisciplinare pentru evaluarea 
propunerilor de proiecte sau elaborarea unui sistem integrat de evaluare prin 
inteligența artificială;

- eliminarea corupţiei din sistemul competiției publice de proiecte;
- restructurarea şi mărirea bugetului alocat cercetării, în scopul optimizării 

calităţii finanţării şi al simplificării operațiunilor de decontare;
- perfecţionarea sistemului de comunicare-diseminare a rezultatelor cercetării, 

prin amplificarea subvenției pentru publicaţii ştiinţifice şi editarea unui anuar al 
rezultatelor cercetării ştiinţifice din România;

- oprirea fluxului de migrare-emigrare a specialiștilor din cercetare, resuscitarea 
motivaţiei muncii, inventivităţii şi a carierei.

  
Reforma sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare

 Pentru a schimba starea existentă de fapt, este necesar a se cataliza 
structurarea unor noi relaţii şi mecanisme ale comunităţii ştiinţifice, societăţii civile 
şi ale cooperării internaţionale pentru promovarea inovării şi stimularea excelenţei, 
pe baza unei reforme reale şi eficiente a sistemului CDI (Tabelul nr. 6).

UNIVERS EDUCAȚIONAL



55UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

Principiile generale ale reformei sistemului naţional de cercetare-dezvolta-
re-inovare

Tabelul nr. 6
 I. Actualul sistem de CDI s-a dezvoltat, treptat, după anul 1948, în contextul unei economii 

planificate. Acest sistem este rigid, anacronic şi incompatibil cu economia de piaţă şi cu 
globalizarea economică. 
II. Misiunea principală a activităţii de CDI este să abordeze probleme importante ale 
tranziţiei şi dezvoltării economico-sociale. În general, proiectele de CDI trebuie realizate în 
concordanţă cu proiectele impuse de nevoile pieţei şi societăţii, dictate fiind de agenţii 
economici.. 
III. Reforma CDI trebuie realizată în scopul facilitării dezvoltării acestei activităţi, mai ales 
prin stimularea mecanismelor concurenţiale. 
IV. Transferul tehnologiilor străine, din ţările avansate, trebuie combinat cu transferul 
rezultatelor CDI din România. 
V. Invenţiilor naţionale trebuie să li se asigure prioritate, astfel încât rezultatele CDI să se 
transforme în capacităţi de producţie, iar România să poată deveni exportator de tehnologii 
şi produse. 
VI. Trebuie structurat un echilibru între realizarea obiectivelor pe termen scurt şi a celor 
pe termen lung, respectiv, între dezvoltarea tehnologică, cercetarea aplicativă şi cercetarea 
fundamentală. 
VII. Resursele limitate ale CDI trebuie astfel administrate, încât să fie orientate pe 
priorităţi şi subiecte majore. Acestea trebuie concentrate către probleme cheie de interes 
naţional şi susţinute de asociaţiile profesionale de ramură care sunt apolitice. 
VIII. Democraţia academică şi cariera ştiinţifică vor fi încurajate şi dezvoltate. 
IX. Va fi adoptat un program special de “Brain – regaining”, prin care să crească rolul 
social al cercetătorului ştiinţific. 
X. Activităţile de CDI trebuie combinate cu popularizarea cunoaşterii ştiinţifice şi 
tehnologice, iar conexiunile dintre cercetarea ştiinţifică şi educaţie trebuie consolidate.  

Scopul şi obiectivele reformei sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-
inovare

copul reformei sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare este acela 
de a restructura conexiunile dintre ştiinţă, tehnologie, economie şi societatea civilă, 
astfel încât să fie lăsată piaţa să decidă distribuţia primară a resurselor CDI şi de a 
accelera comercializarea rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice. 

Obiectivele reformei sistemului naţional de CDI sunt conform celor din 
Tabelul nr. 7
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I. Schimbarea structurii organizaţionale a sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare-inovare. 
II. Trecerea tematicii de CDI de la modelul tradiţional (defectuos) la modelul 
emergent, care face apel la transdisciplinaritate şi relevanţă strategică. 
III. Multiplicarea resurselor de finanţare a CDI şi perfecţionarea sistemului de 
finanţare.  
IV. Schimbarea sistemului de management al unităţilor de CDI. 
V. Stimularea formării şi funcţionării organizaţiilor noi de cercetare (cu capital 
public sau privat). 
VI. Schimbarea sistemului de evaluare a rezultatelor cercetării.  
VII. Perfecţionarea sistemului de comunicare şi diseminare a rezultatelor 
cercetării. 
VIII. Oprirea fluxului de migrare / emigrare a specialiştilor din CDI. 
 

Obiectivele reformei sistemului naţional de CDI
          

Tabelul nr. 7

I. Schimbarea structurii organizaţionale a sistemului naţional de 
cercetare-dezvoltare-inovare (Figura nr. 4)

 

AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ 

PENTRU 
CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ 

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ 
PENTRU ŞTIINŢĂ, 
TEHNOLOGIE ŞI 

INOVARE 

MINISTERUL  
FINANŢELOR  

PUBLICE 

ACADEMIA ROMÂNĂ 
ACADEMII DE RAMURĂ 

ALTE AGENŢII DE 
FINANŢARE 

UNITATEA DE 
MONITORIZARE ŞI 

CONSILIERE 
PUBLICĂ 

ORGANIZAŢII DE CDI: 
● Universităţi 
● Institute publice de CDI 
● Asociaţii şi fundaţii de CDI 
● Departamente guvernamentale de CDI 
● Muzee 
● Sector privat de CDI 
● Persoane fizice autorizate 

GUVERN 

SOCIETATEA CIVILĂ 
- Agenţi economici 
- Asociaţii profesionale 
- Beneficiari ai rezultatelor cercetării 
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Schimbarea structurii organizaţionale a sistemului naţional de cercetare-
dezvoltare-inovare se bazează pe o viziune structurală care simplifică componentele 
sistemului, le corelează în mod eficient şi asigură cheltuieli diminuate. O asemenea 
structură-ţintă este prezentată în Figura nr. 4 (figura de mai sus).
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 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (ANCS) 
 

Scopul activităţii ANCS este să consilieze Preşedintele ANCS, în calitatea sa de membru al 
Guvernului, asupra politicii ştiinţei, inclusiv asupra priorităţilor obiectivelor şi finanţărilor acestora. 

Rolul ANCS este doar de consiliere, iar aceasta se dezvoltă în consultanţă cu comunitaţile 
interesate în ştiinţă şi tehnologie. 

Prin Preşedintele său, ANCS asigură consilierea tehnică asupra politicii guvernamentale generale 
de dezvoltare şi menţine contactul cu comunitatea ştiinţifică. ANCS este responsabilă pentru furnizarea 
şi diseminarea informaţiilor statistice privind activităţile de CDI. 

ANCS acţionează ca un împuternicit pentru administrarea generală şi monitorizarea investiţiilor 
publice în ştiinţă şi tehnologie. ANCS asigură reprezentarea la nivel guvernamental în relaţiile 
internaţionale privind ştiinţa.  

Pe lângă Preşedintele ANCS funcţionează un Colegiu Consultativ, organizat ca un forum asupra 
propunerilor de tematici şi politici în ştiinţă şi tehnologie. Membrii acestui colegiu sunt numiţi de 
Preşedintele ANCS, în calitatea lor de personalităţi, dar şi ca reprezentanţi ai grupurilor de interese din 
organizaţiile majore de CDI şi asociaţiile profesionale de ramură. Obţinerea postului de Preşedinte al 
ANCS se face prin concurs. 
 

U
N
I
T
A

 FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE  
ŞI INOVARE (FNSTI) 

 
FNSTI este autoritatea publică independentă, a cărei principală atribuţie este 

alocarea fondurilor pentru activităţile şi serviciile CDI. FNSTI administrează Fondul 
Public pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (FPSTI). FNSTI alocă fondurile prin 
programe şi proiecte majore de CDI şi asigură consiliere independentă Guvernului.  
 

Institute publice de CDI 
Aceste institute se organizează pentru realizarea de cercetări ştiinţifice în 

domenii de interes public, cum ar fi: 
- politica ştiinţei şi strategia dezvoltării; 
- energie; 
- sănătate publică; 
- mediu. 
- agricultură; 
- biotehnologie. 
Pentru organizarea acestor noi institute, ar fi necesară redefinirea domeniilor 

ştiinţifice de interes public. 
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II. Trecerea tematicii de CDI de la modelul tradiţional (defectuos) la 
modelul emergent, care face apel la transdisciplinaritate şi relevanţă strategică

Agenda intelectuală a tematicii de cercetare se va realiza într-un context 
transdisciplinar şi va fi dirijată de relevanţa strategică. Prin tematica de  cercetare 
se vor promova știința şi cercetarea-dezvoltarea, asociate cu inovarea, cu transferul 
tehnologic şi cu serviciile ştiinţifice, se va realiza  asigurarea cunoaşterii ştiinţifice şi 
tehnologice, precum şi a calificării, elemente care vor susţine dezvoltarea prosperă 
prin tehnologie, protecţia mediului şi bunăstarea ţării şi a populaţiei.

III Multiplicarea resurselor de finanțare a CDI şi perfecţionarea sistemului 
de finanțare

Resursele de finanţare publică a CDI se constituie în Fondul Public pentru 
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare  şi provin din:

- bugetul României;
- taxă de 1 % din venit aplicată agenților economici, concomitent cu accesul 

gratuit la promovarea rezultatelor cercetării în domeniul specific al activităţii 
desfăşurate; suma se virează în contul Fundaţiei Naţionale;

- subvenţii interne şi externe;
- credite internaţionale.
Sistemul de finanţare a proiectelor de CDI este în regim de co-finanţare şi de 

competiţie.

IV. Schimbarea sistemului de management al unităţilor de CDI

Managerul este persoana care, în virtutea sarcinilor, responsabilităţilor şi 
competenţelor, exercită procese de management, deci adoptă decizii şi iniţiază 
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 UNITATEA DE MONITORIZARE ŞI CONSILIERE PUBLICĂ (UMCP) 
 

UMCP are rolul de a consilia ministerele care au în coordonare institutele 
publice şi asigură suportul administrativ şi metodologic pentru activitatea unui Grup 
de Consultanţi Independenţi (GCI). 

GCI este format din personalităţi din afara domeniului public, cu experienţă 
dovedită în comerţ, ştiinţă sau tehnologie. Acest grup asigură consilierea ANCS şi a 
ministerelor implicate asupra calităţii managementului institutelor publice şi a 
performanţelor obţinute.  
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comportamentul decizional şi acţional al altor persoane. În vederea perfecţionării 
manageriale a unităţilor de CDI, se va generaliza instituţia „managerului”, pe bază de 
competiţie reală, adică pe fundamentul concursului şi contractului de management. 

V. Stimularea formării şi funcţionării organizaţiilor noi de cercetare (cu 
capital public sau privat)

Institutele cu profil similar vor fuziona între ele şi cu catedrele universitare 
corespondente, formând noi organizaţii de CDI, creându-se astfel puternice centre 
de cercetare universitară. Prin lege se va reglementa privatizarea unităţilor de CDI, 
prin participarea cercetătorilor ca asociaţi, cu drept de preemţiune. Se va reglementa, 
în mod unitar, cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare a organizaţiilor de 
CDI, pornind de la considerentul că activitatea lor este strategică. De asemenea, se va 
perfecţiona cadrul legal al activităţii organizaţiilor de transfer tehnologic.

VI. Schimbarea sistemului de evaluare a rezultatelor cercetării, de 
evaluare competiţională şi monitorizare 

Introducerea sistemului de evaluare şi monitorizare prin inteligenţă artificială, 
ca o consecinţă a constatării că se fac promovări de proiecte cu stadii tehnice depăşite, 
precum şi o serie de reciprocităţi între evaluatori şi influenţe dictate de implicarea 
politică.

Totodată, la evaluarea rezultatelor cercetării se va evidenţia:
a) programul cercetării, realizat în raport cu rezultatele anterioare atât în plan 

naţional, cât şi internaţional;
b) finalizarea lucrării cu un studiu de piaţă.
La evaluarea rezultatelor cercetării se va asigura:
- introducerea criteriilor de relevanţă strategică, eficienţă şi de superioritate a 

efectelor;
- despărţirea şi secretizarea activităţilor evaluatorior faţă de cei evaluaţi pe 

perioada de evaluare şi publicarea acestora;
- remunerarea optimă a evaluatorilor, cu scopul combaterii fenomenelor de 

corupţie.

VII. Perfecţionarea sistemului de comunicare şi diseminare a rezultatelor 
cercetării

Pentru perfecţionarea sistemului de comunicare a rezultatelor cercetării se vor 
asigura:

- continuarea şi amplificarea subvenţiei publice alocate publicaţiilor ştiinţifice;
- înfiinţarea Registrului Naţional al Rezultatelor Cercetării Ştiinţifice, 

care va monitoriza rezultatele cercetării finanţate din fonduri publice şi va edita 
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„Catalogul Anual cu Rezultatele Cercetării Ştiinţifice din România”;
- co-finanţarea transferului tehnologic şi a parteneriatelor prin sistemul 

fondurilor capitalurilor de risc;
- crearea de site-uri ce cuprind realizările ultimilor zece ani;
- promovarea sistemului de transfer tehnologic prin inteligenţă artificială. 

VIII. Oprirea fluxului de migrare / emigrare a specialiştilor din CDI

Pentru a opri fluxul de migrare a specialiştilor din CDI se vor asigura:
- eliminarea fenomenului de politizare a structurilor de CDI şi a corupţiei;
- adoptarea unui nou statut al cercetătorului;
- resuscitarea motivaţiei muncii, inventivităţii şi a carierei;
- acordarea unui spor de fidelitate cercetătorilor, care va fi echivalent cu un 

salariu mediu pe economie.

Obiective strategice ale reformării sistemului CDI şi măsuri de implementare

Procesul de  integrare în Uniunea Europeană impune ca obiectiv major 
pentru România creşterea contribuţiei sistemului CDI la dezvoltarea unui mediu 
economic dinamic şi competitiv, capabil să asimileze şi să dezvolte domenii de înaltă 
tehnologie şi să răspundă cerinţelor strategice de dezvoltare pe termen lung   prin 
ştiinţă şi tehnologie, în contextul evoluţiei la nivel global spre o economie bazată pe 
cunoaştere. România trebuie să-şi întărească capacitatea de a creşte competitivitatea 
întregului sistem de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, incluzând componentele 
sectorului public şi privat, care trebuie să asigure resursele şi infrastructura necesară 
asigurării unei creşteri susţinute a competitivităţii economice. Obiectivele strategice 
ale reformării sistemului CDI şi măsurile de implementare sunt:

O.1 – Corectarea decalajelor tehnologice, răspândirea rapidă a 
tehnologiilor avansate în toate sectoarele economice şi implementarea unor 
modele de dezvoltare tehnologică susţinută  la nivel sectorial.  

Măsuri specifice:
- elaborarea de strategii de dezvoltare tehnologică la nivel sectorial, cu 

obiective pe termen mediu şi lung; 
- sprijin direct acordat întreprinderilor pentru investiţii în vederea achiziţionării, 

transferului şi adaptării tehnologiilor avansate, pentru a se asigura
▪ un grad mare de eficienţă a energiei şi integrare ecologică în sectoarele 

economice;
▪ dezvoltarea unor sectoare de înaltă tehnologie (telefonie mobilă, surse 

alternative de energie, sănătate, securitate, energie nucleară, ş.a.m.d.);
- sprijin direct acordat  întreprinderilor pentru servicii tehnice necesare fazelor 

premergătoare investiţiei: identificarea soluţiilor tehnice potrivite, planificarea unor 
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schimbări / adaptări tehnologice necesare ş.a.m.d.
- sprijin pentru răspândirea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale 

de mare performanţă în toate sectoarele economice prin dezvoltarea unor medii 
informaţionale integrate pentru operaţii şi tranzacţii economice eficiente, la nivel 
sectorial, regional şi naţional.   

O.2 – Corectarea decalajelor competitivităţii prin creşterea capacităţii 
întreprinderilor de a face faţă ritmului evoluţiei şi competiţiei tehnologice la 
nivel european şi internaţional.

Măsuri specifice:
- sprijin acordat campaniilor sistematice de promovare a culturii inovării şi 

transferului tehnologic;
- sprijin direct acordat  întreprinderilor pentru introducerea  şi aplicarea unor 

practici manageriale bune pentru activităţi de dezvoltare şi inovare tehnologică, 
incluzând: 

▪ propriile politici şi planuri strategice  pentru procesul de  dezvoltarea şi 
inovare tehnologică pe termen lung, în funcţie de tendinţele şi evoluţia pieţei şi a 
competitorilor; 

▪ propriile programe şi proiecte pentru dezvoltare şi inovare tehnologică, 
incluzând prevederile din bugetele întreprinderilor;  

- sprijin pentru dezvoltarea unei reţele structurate a furnizorilor naţionali şi 
regionali  (infrastructură şi servicii) specializate în:

▪ servicii de transfer tehnologic şi inovare;
▪ servicii pentru competitivitate, incluzând aplicarea şi dezvoltarea unor 

practici manageriale performante (centre pentru competitivitate);
- sprijin pentru crearea  şi dezvoltarea  firmelor inovatoare, mai ales în 

domeniile high-tech: 
▪ dezvoltarea infrastructurilor şi spaţiilor dedicate (incubatoare, parcuri S&T);
▪ stimularea  investiţiilor publice şi private în firmele inovatoare prin crearea  

unui Fond Naţional de Capital de Risc, bazat pe surse publice şi private).
O.3 – Creşterea exporturilor cu valoare adăugată mare, prin dezvoltarea 

activităţilor de cercetare şi inovare în întreprinderi, în special în domeniile high-
tech. 

Măsuri specifice:
- încurajarea unei participări sporite a întreprinderilor în programele cercetare-

dezvoltare şi inovare finanţate public;
- sprijin direct acordat întreprinderilor pentru dezvoltarea capacităţii de 

cercetare internă prin angajarea de personal specializat, crearea departamentelor de 
cercetare şi dezvoltare, dezvoltarea laboratoarelor specializate;

- mecanisme de sprijin pentru stimularea activităţilor de cercetare şi dezvoltare 
în întreprinderi, incluzând stimulente fiscale şi financiare şi instrumente de ajutor din 
partea statului; 
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O.4 – Promovarea unor grupuri tehnologice viabile, capabile să devină 
competitive pe piaţa globală.

Măsuri specifice:
- sprijin pentru  formarea  şi dezvoltarea  reţelelor / grupurilor tehnologice, 

incluzând companiile, instituţiile  şi universităţile cu programe de cercetare şi 
dezvoltare, cu profil tehnologic similar, mai ales la nivel regional;   

- sprijin pentru dezvoltarea programelor tehnologice strategice, lansate de 
companii mari sau de asociaţii industriale, mai ales în domeniile high-tech.

O.5 – Crearea unui nou sistem naţional de protecţie şi promovare a 
proprietății intelectuale.

Măsuri specifice:
- revizuirea atribuțiunilor OSIM;
- constituirea unui forum public independent care să înregistreze gratuit 

invenții şi soluţii protejând proprietatea intelectuală a autorului;
- stabilirea unor criterii scientometrice  de ierarhie valorică a cercetărilor şi 

inventatorilor.

Principii ale reformei educaţiei

În acord cu strategia reindustrializării,  programul de reformă a educaţiei care 
s-ar putea baza pe următoarele principii:

- Actualul sistem de educaţie şi cercetare s-a dezvoltat, treptat, după anul 
1948, în contextul unei economii planificate. Acest sistem este rigid, anacronic şi 
incompatibil cu economia de piaţă şi cu globalizarea economică.

- Misiunea principală a activităţii de educaţie şi cercetare este să abordeze 
probleme importante ale tranziţiei şi dezvoltării economico-sociale. În general, 
proiectele de educaţie şi cercetare trebuie realizate în concordanţă cu criteriile impuse 
de nevoile pieţei şi societăţii, dictate fiind de agenţii economici. 

- Reforma educaţiei trebuie realizată în scopul facilitării dezvoltării acestei 
activităţi, mai ales prin stimularea mecanismelor concurenţiale.

- Transferul tehnologiilor străine, din ţările avansate, trebuie combinat cu 
transferul cunoaşterii ştiinţifice din România.

- Invenţiilor naţionale trebuie să li se asigure prioritate, astfel încât rezultatele 
educaţiei şi cercetării să se transforme în capacităţi de producţie, iar România să 
poată deveni exportator de tehnologii şi produse.

- Trebuie structurat un echilibru între realizarea obiectivelor pe termen scurt şi 
a celor pe termen lung, respectiv, între educaţie, dezvoltarea tehnologică, cercetarea 
aplicativă şi cercetarea fundamentală.

- Resursele limitate ale educaţiei trebuie astfel administrate, încât să fie 
orientate pe priorităţi şi subiecte majore. Acestea trebuie concentrate către probleme 
cheie de interes naţional şi susţinute de asociaţiile profesionale de ramură care sunt 
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apolitice.
- Democraţia academică şi cariera ştiinţifică vor fi încurajate şi dezvoltate.
- Va fi adoptat un program special de “Brain – regaining”, prin care să crească 

rolul social al cadrului didactic.
- Activităţile de educaţie şi cercetare trebuie combinate cu popularizarea 

cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologice, iar conexiunile dintre cercetarea ştiinţifică şi 
educaţie trebuie consolidate.

Obiectivele acestei reforme ar fi:
- Schimbarea structurii organizaţionale a sistemului naţional de educaţie şi 

cercetare.
- Trecerea tematicii curriculare de la modelul tradiţional (defectuos) la modelul 

emergent, care face apel la transdisciplinaritate şi relevanţă strategică.
- Multiplicarea resurselor de finanţare a educaţiei şi perfecţionarea sistemului 

de finanţare. 
- Schimbarea sistemului de management al unităţilor de învăţământ.
- Stimularea formării şi funcţionării organizaţiilor noi de educaţie şi cercetare 

(cu capital public sau privat).
- Schimbarea sistemului de evaluare a performanţelor educaţiei şi cercetării. 
- Perfecţionarea sistemului de comunicare şi diseminare a cunoştinţelor.
- Oprirea fluxului de migrare / emigrare a specialiştilor din educaţie şi cercetare.

Concluzii

Singura sursă de scoatere a României din dezastrul economico-social în care 
se află este educația – calea dezvoltării.

Problema care trebuie abordată în întreaga societate românească este 
restructurarea relațiilor dintre societatea civilă, cultură, educaţie, ştiinţă şi administraţia 
publică. Actualul cadru al acestor relaţii este puternic perturbat şi are efecte negative 
asupra comunităţii culturale, academice, ştiinţifice şi a societăţii civile, cu impact de 
mare risc asupra dezvoltării societăţii româneşti în ansamblul ei. Soluționarea acestei 
probleme se poate face numai cu aportul educaţiei şi cu cel al societăţii civile, ținând 
cont de dezideratele acestora şi anume, consolidarea democrației şi participarea la 
circulația ideilor, în beneficiul dezvoltării pe termen lung a României. 

În contextul tranziţiei către capitalismul democratic, societăţii româneşti nu i-a 
fost încă propusă o viziune integratoare şi de perspectivă implicând dezvoltarea prin 
educaţie bazată pe ştiinţă, inovare şi antreprenoriat, care să facă obiectul unui ”acord 
social al educaţiei”, elaborat după consultarea societăţii civile.

Pe seama ideologiei guvernamentale şi a fondurilor drastic diminuate ale 
educaţiei, constatăm că educația nu este considerată un bun productiv şi că aceasta 
nu ar contribui la creşterea PIB-ului. Cum  nu contribuie educația la creşterea PIB-
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ului, când tocmai aceasta furnizează noile cunoştinţe şi tehnologii, care stau la baza 
dezvoltării ?

Acest acord va corecta această concepție profund greșită şi va asigura un 
tratament privilegiat educaţiei.

O caracteristică majoră a acordului social al educaţiei ar fi existența 
mecanismelor speciale care să asigure echilibrul responsabilităților dintre guvern şi 
educaţie. Acest echilibru are în vedere atât valorile responsabilității guvernamentale, 
cât şi pe cele ale autonomiei asociate unei comunități profesorale independente. 
Numai, prin existența unui asemenea echilibru s-ar putea vorbi de reformarea 
învățământului, care presupune construirea modelului potrivit, având la bază studii 
aprofundate realizate împreună cu echipe de experţi. Semnificația acordului social 
descrie şi relaţiile din interiorul comunităţilor de profesori. Pe această dimensiune, 
acordul social al educaţiei ar putea fi perceput şi ca un acord în cadrul căruia profesorii 
şi cercetătorii consimt să se supună unor reguli implicite, în producţia educaţiei şi 
a cunoaşterii, reguli cum sunt: acurateţea, adevărul rapoartelor asupra rezultatelor, 
respectarea axiologiei, recunoașterea ideilor altora etc. Astfel, apartenenţa la 
comunitatea educaţiei îl lasă pe fiecare liber, dar îl obligă în acelaşi timp, la devoţiunea 
idealurilor muncii educative şi ştiinţifice.

Nerezolvarea acestei probleme strategice va conduce la lipsa unei viziuni de 
ansamblu necesare fundamentării politice a dezvoltării prin educaţie şi ştiinţă, la 
dereglarea procesului democratic, la dezvoltarea dezechilibrelor în educaţie, ştiinţă 
şi în administraţia publică, la scăderea în continuare a competitivităţii educaţiei 
şi a cercetării ştiinţifice, cu efecte pe termen lung, catastrofale asupra dezvoltării 
economice şi sociale a României. Pe baza acestei noi viziuni, este necesar să adoptăm 
un plan, pe care să-l realizăm cu seriozitate şi să promovăm politici ale schimbării, 
care presupun vizualizarea problemelor, formularea politicilor, selectarea celei 
mai bune politici pe baza criteriilor stabilite, implementarea politicii alese, analiza 
atingerii scopului postimplementare, eventuale revizuiri ale politicii alese, după 
primele rezultate neprevăzute. Pentru implementarea noii viziuni, avem nevoie de o 
investiţie masivă în educaţie, de circa 10 – 12 % din PIB şi de o perioadă de 15 – 20 
de ani pentru a pune în practică şi pentru a obţine beneficiile noii viziuni propuse.

Fără investiția în educația bazată pe ştiinţă, inovare şi antreprenoriat, nici nu putem 
concepe sau spera la un viitor optimist al dezvoltării economico-sociale a României.
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Rezumat 

În Uniunea Europeană există metodologii eterogene de evaluare şi de 
stabilire a clasamentului universităţilor. Această lucrare contribuie la acest 
proces sistemic prin continua perfecţionare a metodologiilor şi standardelor 
de evaluare a calităţii, dar şi prin susţinerea şi formarea continuă a unei 
mase critice de profesionişti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 
superior, experţi naţionali şi internaţionali, care vor fi în măsură să contribuie 
activ la evaluarea calităţii învăţământului superior şi la îmbunătăţirea 
continuă a acestuia. 

Cuvinte cheie: educaţie, cercetare, inovare, cunoaştere, antreprenoriate

Summary 

In the E.U. exist heterogeneous methodologies of evaluation and 
establishment the universities rankings. This paper contributes to this systemic 
process through continuous improvement methodologies and quality 
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assessment standards, but also by supporting and training a critical mass 
of professionals in quality assurance field in higher education, national and 
international experts, to be ableto contribute actively to quality assessment of 
higher education and its continuous improvement.

Keywords: education, research, innovation, knowledge, entrepreneurship

Aspecte generale

În Uniunea Europeană există metodologii eterogene de evaluare şi de 
stabilire a clasamentului universităţilor. 

În acest sens, este necesară o armonizare, o noua metodă multidimensională, 
care să permită personalizarea evaluării şi a clasamentului, în funcţie de specificul 
regional, astfel încât să se lase utilizatorilor direcţi analiza şi decizia privind relevanţa 
şi importanţa indicatorilor. 

Astfel, compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ superior cu cel 
european, împreună cu evaluarea calitativă a programelor de studii, accentul pus 
pe achiziţiile de învăţare în termeni de competenţe şi diferenţierea calitativă a 
universităţilor în trei categorii distincte (în funcţie de competenţele lor de cercetare), 
reprezintă obiective prioritare ale reformei sistemice introduse de Legea Educaţiei 
Naţionale. Această lucrare contribuie la acest proces sistemic prin continua 
perfecţionare a metodologiilor şi standardelor de evaluare a calităţii, dar şi prin 
susţinerea şi formarea continuă a unei mase critice de profesionişti în domeniul 
asigurării calităţii în învăţământul superior, experţi naţionali şi internaţionali, care 
vor fi în măsură să contribuie activ la evaluarea calităţii învăţământului superior şi la 
îmbunătăţirea continuă a acestuia. 

Universităţile din România se confruntă cu probleme legate de management, 
cultura performanţei, asigurarea calităţii şi asigurarea competitivităţii prin evaluarea 
performanţelor. În raport cu nevoile grupului ţintă, lucrarea urmăreşte creşterea 
competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe valorificarea TIC, 
a managementului strategic şi a evaluării universitare, diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare între regiunile ţării, prin dezvoltarea activităţilor de educaţie şi de inovare 
pe baza mecanismelor de evaluare a performanţei universităţilor. 

La nivelul Uniunii Europene, Strategia Europa 2020 susţine creşterea 
performanţelor sistemelor educaţionale şi a atractivităţii pe plan internaţional a 
învăţământului superior european. 

Obiectivul global al Planului Naţional de Dezvoltare va fi cel de reducere cât 
mai rapidă a disparităţilor între România şi statele membre ale Uniunii Europene. 

Pactul Naţional pentru Educaţie are printre obiectivele generale introducerea 
indicatorilor de performanţă şi profesionalizarea managementului în instituţiile de 
educaţie şi cercetare. 
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Noua Lege a Educaţiei Naţionale urmăreşte remedierea unei situaţii paradoxale: 
pe de-o parte numărul universităţilor (şi al studenţilor) a crescut constant în ultimele 
două decenii (de la 48 de universităţi în anul 1990 la 106 în prezent; de la circa 190.000 
de studenţi la peste 800.000, dar creşterile numărului de studenţi nu au fost însoţite 
de creşteri similare ale calităţii programelor de studii, universităţile optând pentru 
o creştere cantitativă a ofertei insuficient susţinuta de o consolidare semnificativă a 
capacităţii de a forma competenţe pentru noua economie a cunoaşterii. 

Această lucrare este necesară în momentul de faţă din mai multe motive.
La nivel general, este necesară reconsiderarea standardelor de calitate 

a învăţământului superior românesc, accentuându-se capacitatea interna a 
universităţilor de management al calităţii şi implicit a capacităţilor operaţionale ale 
sistemului naţional de evaluare academică. Acest aspect constă în realizarea unor 
progrese suplimentare în ceea ce priveşte formularea şi implementarea consecventă 
a standardelor şi metodologiilor de evaluare externă şi internă a universităţilor, 
concomitent cu dezvoltarea resursei umane calificate pentru scopurile evaluării. 

Evaluarea performanţei universitare este o prioritate fundamentală a statului, 
ceea ce înseamnă conceperea cadrului legal necesar, stabilirea actorilor independenţi 
care realizează procedura de evaluare şi dezvoltă sisteme de evaluare a performanţei.

Diferenţele dintre tipul şi profilul universităţilor, diferenţele privind mediului 
extern în care fiecare universitate operează şi priorităţile sistemelor de învăţământ 
superior ale fiecărei ţări au contribuit la dezvoltarea a diferite abordări asupra 
evaluării performanţei universitare. 

În plus, dificultăţile în definirea unor anumite elemente ale disciplinelor 
învăţământului superior au contribuit la dezvoltarea a multor definiţii, procese şi 
sisteme de evaluare. Conform literaturii din domeniu, exista multe critici asupra 
sistemelor de evaluare existente, în ceea ce priveşte siguranţa şi succesul acestora. 

Criticile se referă la selecţia indicatorilor, acordarea ponderilor şi la diferenţele 
statistice nesemnificative dintre universităţi. 

Sunt evidenţiate lipsa obiectivităţii în selecţia indicatorilor şi metodologiile 
inconsistente. Experienţa acumulată până în prezent arată că este dificil de a se 
elabora o metodă universală de evaluare sau de clasificare a universităţilor, care să 
se adapteze condiţiilor specifice din fiecare ţară şi să asigure siguranţa şi datele de 
performanţă comparabile internaţional. 

Se impune o abordare mai aprofundată ştiinţific, ţinând seama de identificarea 
publicului ţintă, de profilul, misiunea, particularităţile şi contextul de activitate ale 
universităţii. 

Metodologia, colectarea şi analiza datelor trebuie sa fie transparente, iar 
selecţia indicatorilor impune o bază ştiinţifică, siguranţă şi valabilitate. 

Un sistem de evaluare şi de clasificare trebuie să pună accentul pe toate procesele 
educaţionale (educaţie, cercetare, inovare, antreprenoriat), pe infrastructură şi să 
categorizeze toţi indicatorii ca mărimi de intrare, de proces, de ieşire şi de rezultate. 
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Acordarea ponderilor indicatorilor este o altă problemă ce necesită o extinsă analiză 
a contribuţiei acestora la performanţa universităţii. 

În plus, un asemenea sistem trebuie să fie dinamic, astfel încât să se poată 
adapta circumstanţelor şi dezvoltărilor din învăţământul superior. 

1. Modelarea proceselor academice

1.1. Modelul general

În ultima decadă, în contextul Strategiei Lisabona, universităţile au fost 
considerate ca sursa de noi cunoştinţe pentru construirea societăţii bazate pe 
cunoaştere. 

Pe lângă educaţie şi cercetare, serviciul pentru dezvoltarea societăţii este pe 
cale să devină o misiune coerentă a universităţii. 

Tranziţia către îndeplinirea celei de a treia misiuni este denumită a doua 
revoluţie academică, iar universităţile active în acest proces sunt denumite universităţi 
antreprenoriale3.

Universităţile antreprenoriale sunt caracterizate de legăturile dintre 
Universitate – Industrie – Guvern, în cadrul cărora domeniul antreprenorial are un 
rol special (figura nr. 1). 

Figura nr. 1. Modelul universităţilor antreprenoriale

3  European Council for Small Business and Entrepreneurship, Turku, Finland(2009), From the university environ-
ment to academic entrepreneurship, ISBN: 978-952-249-001-8.
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Modelul general cunoscut al antreprenoriatului academic nu prezintă în 
detaliu toate traiectoriile posibile ale producerii cunoaşterii şi funcţiile domeniului 
antreprenorial al universităţii (figura nr. 2). 

Exista două abordări diferite ale antreprenoriatului academic:
- O concepţie mai largă abordând universitatea ca producător al capitalului 

intelectual şi social pentru şi în societate.
- O concepţie restrânsă privind universitatea din perspectiva optimizării 

comercializării rezultatelor cercetării şi a funcţiei de finanţare.
Între aceste două concepţii pot există şi alte variante intermediare.

Figura nr. 2. Modelul general al antreprenoriatului academic

1.2. Descrierea procesului antreprenorial

Pentru descrierea procesului antreprenorial trebuie avute în vedere următoarele:
- Caracteristicile procesului.
- Modelul procesului.
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- Elementele procesului.
- Activităţile procesului.

a. Caracteristicile procesului
Din punct de vedere teoretic, definim un eveniment antreprenorial ca fiind 

crearea unei noi organizaţii pentru a valorifica o oportunitate.
Procesul antreprenorial are următoarele caracteristici:
- este iniţiat de o decizie umană;
- are loc la nivelul unei iniţiative individuale;
- este discontinuu;
- este un proces holistic;
- este un proces dinamic;
- este un proces unic;
- include variate antecedente şi variabile;
- conduce la rezultate sensibil legate de natura iniţiala a variabilelor menţionate.

b. Modelul procesului
Faţă de alte variante, pentru elaborarea modelului procesului, este recomandată 

o viziune integratoare (figura nr.3).

Figura nr. 3. Viziunea integratoare pentru elaborarea modelului procesului 
antreprenorial
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c. Elementele procesului
Elementele procesului antreprenorial sunt:
l Crearea sau recunoaşterea şi dezvoltarea oportunităţii.
l Evaluarea oportunităţii:
- Riscul financiar
- Riscul personal
l Selecţia resurselor:
- Financiare
- Manageriale
- Tehnice
- Fizice.
l Posesia voinţei sau a tenacităţii de „a face”.
l Gestionarea lansării incluzând: 
- Relaţii competitive şi de cooperare
- Reţele
l Gestionarea capturii şi realizării oportunităţii din aval:
l Crearea de valoare pentru antreprenor şi pentru societate
l Crearea de valoare pentru antreprenor şi pentru familia acestuia.

d. Activitățile procesului.
l Dezvoltarea ideii de afacere
l Configurarea firmei de spin-off
l Implementarea ideii de afacere
l Supraviețuire şi creştere. 

3. Indicatori pentru măsurarea performanţei universităţii

3.1. Evaluarea performanţei universităţii
Conform literaturii din domeniu4, evaluarea performanței este realizată prin:
l  Evaluarea tipică, care se concentrează pe:
a) Calitatea unui subiect în toate programele de studiu (de ex. “managementul 

calității totale”).
b) Programele de studiu.
c) Calitatea unei instituţii, sub toate aspectele.
d) Calitatea unei teme specifice (de ex. Programe de training în timpul verii).
l Acreditare, care este procedura prin care o universitate este evaluată, de un 

actor independent, asupra calităţii instituţiei sau a unui program de studiu, în scopul 
certificării respectării anumitor standarde.

l Audit, care este procesul prin care se examinează dacă mecanismele şi 

4  Loukas N. Anninos, (2003), University Performance Evaluation Approaches: The Case of Ranking Systems, 
http://www.ep.liu.se/ecp/026/111/ecp0726111.pdf  
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procedurile, care asigură calitatea, funcţionează corespunzător şi sunt efectiv 
implementate.

l Benchmarking, care este o metodă sistematică de colectare şi prezentare 
a informaţiilor privind performanţa organizaţiei şi care permite comparaţii menite 
să conducă la cele mai bune practici, pe baza idendificării punctelor tari şi slabe ale 
performanţei.

l Sisteme de ierarhizare, care reprezintă tehnici utilizate în ierarhizarea 
unei universităţi în comparaţie cu alte universităţi, din perspectiva performanţei.

l Analiza de anvelopare a datelor (Data Envelopment Analysis - DEA) 
este o tehnică de programare utilizată când exista mai multe intrări şi ieşiri, dar nu 
sunt explicite relaţiile funcţionale dintre acestea. Este un instrument pentru evaluarea 
parformanţei, care permite analiza unei mulţimi de factori de intrare şi ieşire, în 
acelaşi timp.

3.2. Indicatori pentru măsurarea performanţei
În mod tradiţional considerate ca importante surse de noi tehnologii, 

universităţile cresc rolul utilizării noilor firme ca vehicul al valorificării proprietăţii 
intelectuale.

În pofida interesului arătat antreprenoriatului academic, există încă puţină 
informaţie asupra instrumentelor de monitorizare a antreprenoriatului academic, de 
evaluare a eficinţei acestuia, de analiză a tendinţelor şi cu privire la bunele practici.

La nivel politic, există o atenţie mărită cu privire la obţinerea de beneficii din 
valorificarea proprietăţii intelectuale. 

Deoarece, multe ţări au efectuat reforme pentru încurajarea transferului 
tehnologic şi au investit în infrastructura de antreprenoriat academic, decidenţii 
ar dori să ştie când aceste noi iniţiative de transfer tehnologic vor deveni auto-
suficiente. În plus, ar fi utilă anticiparea veniturilor financiare ale portofoliului de 
proprietate intelectuală, atât pentru universităţi, cât şi pentru guverne. De asemenea, 
activitatea de antreprenoriat academic ar trebui să nu fie evaluată numai pe criterii 
economice, ci ar trebui considerată sub aspectul unor beneficii mai largi, cum ar fi 
difuzia cunoaşterii şi crearea de locuri de muncă. 

Din perspectiva universităților, un sistem de măsurare a performanţei 
academice  ar trebui să permită5:

- Analiza datelor obţinute pentru dezvoltarea de politici, strategii şi iniţiative 
ale universităţii, incluzând şi antreprenoriatul academic;

- Planificarea pe termene scurte, medii şi lungi: stabilirea obiectivelor, 
monitorizarea tendinţelor şi analiza rezultatelor;

- Dialogarea, dezvoltarea iniţiativelor de asociere şi benchmarking-ul cu 
5  José María Gómez-Gras, Jesús Tadeo Pastor-Ciurana, Domingo Galiana-Lapera, Ignacio Mira-Solves, Antonio 
José Verdú-Jover - INDICATORS OF ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP: Monitoring determinants, start-up 
activity and wealth creation, Universidad Miguel Hernández de Elche, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/paxis/docs/
indicators_acad_entrepreneurship.pdf
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participanţii externi: factorii politici, instituţiile financiare, universităţile, camerele 
de comerţ, agenţiile de dezvoltare locală etc.

Astfel, devin necesare încurajarea şi susţinerea creării de start-up în mediul 
academic, prin dezvoltarea, validarea şi difuzarea de metodologii şi instrumente 
pentru asistenţa strategic-managerială a universităţilor, pentru asigurarea suportului 
dezvoltării afacerilor prin oficii de transfer tehnologic sau programe de spin-off. 

În lucrarea citată5 este propus un set de indicatori pentru analiza datelor şi 
pentru masurarea performanţei, care merită atenţie. 

Concret, indicatorii sunt grupaţi în şapte subseturi, care configurează cadrul 
pentru monitorizarea antreprenoriatului academic.

Patru dintre aceste subseturi cuprind indicatori pentru măsurarea “intrărilor” 
implicate în procesul antreprenorial: politici şi strategii, stocul de tehnologii, resurse 
şi iniţiative, capitalul uman.

Indicatorii pentru măsurarea “ieşirilor” din procesul antreprenorial al 
universităţii includ trei subseturi care cuprind activitatea de start-up, impacte interne 
şi externe, care evaluează crearea bunăstării (figura nr. 4).

Figura nr. 4. Indicatori pentru măsurarea „ieşirilor” din procesul 
antreprenorial al universităţii

INDICATORI DE POLITICI ŞI STRATEGII

Percepţia comunităţii universitare
Scorul mediu dat de participanţi asupra politicilor şi strategiilor de încurajare 

şi de sprijin a activităţii de start-up.
Percepţia membrilor conducerii universităţii
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Scorul mediu dat de membrii conducerii universităţii asupra politicilor şi 
strategiilor de încurajare şi de sprijin a activităţii de start-up.

Percepţia personalului implicat în asigurarea suportului pentru start up 
Scorul mediu dat de personalul implicat în asigurarea suportului pentru start 

up asupra politicilor şi strategiilor de încurajare şi de sprijin a activităţii de start-up.
Percepţia personalului academic
Scorul mediu dat de cercetători şi cadre didactice asupra politicilor şi 

strategiilor de încurajare şi de sprijin a activităţii de start-up.
Percepţia absolvenţilor
Scorul mediu dat de studenţi asupra politicilor şi strategiilor de încurajare şi 

de sprijin a activităţii de start-up.

INDICATORI DE STOC TEHNOLOGIC
Cheltuieli de C&D 
Totalul cheltuielilor cu cercetarea din ultimul an.
Noi publicaţii ştiinţifice
Numărul de publicaţii ştiinţifice din ultimul an.
Noi cereri de invenţie
Numărul de noi cereri de invenţie din ultimul an.
Noi patente obţinute
Numărul de noi patente obţinute în ultimul an.
Noi patente finanţate
Numărul de noi patente finanţate în ultimul an.
Portofoliul de patente
Numărul de patente active la sfârşitul anului.

INDICATORI DE RESURSE ŞI INIŢIATIVE
Forţa de muncă
Numărul de personal implicat în sprijinul activităţii de start-up.
Experienţa de start-up 
Numărul de personal implicat în sprijinul activităţii de start-up, cu experienţă 

mai mare de doi ani.
Cheltuielile cu suportul start-up 
Cheltuielile totale pentru sprijinul activităţii de start-up, în ultimul an.

INDICATORI DE CAPITAL UMAN
Calitatea facultăţii
Număr de citări în ultimul an.
Publicaţii SCI
Număr de publicaţii SCI în ultimul an.
Venituri din C&D 
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Veniturile totale provenite din C&D finanţată de industrie.
Noi idei / planuri de afaceri
Numarul de noi idei / planuri de afaceri în ultimul an.
Participarea antreprenorilor potenţiali
Numărul de antreprenori potenţiali participanţi în programe de asistenţă.

INIDICATORI AI ACTIVITĂŢII DE START-UP
Noi start-up-uri
Numărul de noi start-up-uri în ultimul an.
Portofoliul de start-up 
Numărul curent de start-up-uri active la finele ultimului an.
Participarea facultăţii
Numărul de personal academic implicat în start-up-uri active la finele 

ultimului an.
Rata de supravieţuire
Procentul de start-up-uri active, formate în ultimii cinci ani.
Bilanţul anual de transfer tehnologic
Procentul de licenţe transferate noilor start-up-uri în ultimul an.

INDICATORI DE IMPACT INTERN
Venituri din start-up-uri
Veniturile totale din portofoliul de start-up în ultimul an.
Noi locuri de muncă
Numărul de noi locuri de muncă create portofoliul de start-up în ultimul an.
Balanţa veniturilor din transfer tehnologic
Procentul din venitul total al universităţii generat prin licenţe de portofoliul 

de start-up în ultimul an.

INIDICATORI DE IMPACT EXTERN
Cifra de afaceri a portofoliului de start-up 
Cifra de afaceri totală a portofoliului de start-up realizată în ultimul an.
Noi locuri de muncă
Numărul total de locuri de muncă creat de start-up-uri active la finele ultimului an.
Portfoliul de locuri de muncă
Numărul total de salariaţi în start-up-uri active la finele ultimului an.
Noi produse
Numărul de noi produse / procese / servicii introduse pe piaţă de portofoliul 

de start-up în ultimul an.
Portfoliul de produse
Numărul de noi produse / procese / servicii  active pe piaţă, ale portofoliului 

de start-up.
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3.3. Indicatori pentru ierarhizarea universităţilor 
Sistemele de ierarhizare a universităţilor diferă de la ţară la ţară. În plus, 

datele necesare pot fi primare sau secundare şi pot exista diferenţe în ceea ce priveşte 
indicatorii şi analiza statistică utilizate. Din nefericire, ierarhizările din educaţie 
atrag atenţia studenţilor şi angajatorilor, chiar dacă există un scepticism privind baza 
ştiinţifică a acestor sisteme6. 

În tabelul nr. 1 sunt prezentate sistemele de ierarhizare care au fost şi sunt 
utilizate la nivel global.

Tabelul nr. 1

Ţara Sistemul de 
ierarhizare Ţara Sistemul de 

ierarhizare

Australia

Good University 
Guide.
Melbourne 
Institute.

Canada
Maclean`s 
University 
Ranking

Marea Britanie

The Times Good 
University Guide.
Times Higher 
Education 
Supplement.
The Guardian 
University Guide.
The Sunday Times 
System.

Polonia
Perpektywy-
Rzeczpospolita 
Uniwersytet

SUA

US News and 
World Report 
(USNWR).
Washington 
Monthly.
The Center 
(University of 
Florida).

Japonia
Daigaku Ranking
Recruit LTD
Diamond

6  Loukas N. Anninos, (2003), University Performance Evaluation Approaches: The Case of Ranking Systems, 
http://www.ep.liu.se/ecp/026/111/ecp0726111.pdf  
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China

Shanghai Jiao 
Tong.
NETBIG 
Competence 
Limited.
GIMS 
(Guangdong 
Institute of
Management 
Science).
RCCSE 
(Research 
Center for 
China.
Science 
Evaluation-
Wuhan 
University).
CDGDC 
(China 
Academic 
Degrees and
Graduate 
Education 
Development 
Center).
CUAA 
(Chinese 
Universities 
Alumni
Association).
CIES 
(Shanghai 
Institute of 
Educational
Science).

Spania
Excellencia
Ranking 
2005

Rusia

Career 
Journal
Reg 631/26-
02-2001

Italia La Republica
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Germania CHE / 
DAAD Asia

Asiaweek 
(până în 
2003)

Au apărut multe studii care compară sistemele de ierarhizare, arătându-
se punctele lor slabe6. Aceste studii nu examinează totuşi utilitatea indicatorilor, 
nu prezintă metodele de evaluare a proceselor educaţionale, nu fac o comparaţie 
adecvată a metodologiilor şi nu răspund la problema compatibilităţii implementării 
în ţări diferite. Există multe critici asupra sistemelor de ierarhizare, aşa cum se arată 
în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

Autorul Problema

Stuart,1995

Profilul instituţional nu este luat în calcul, reputaţia 
este utilizată ca un indicator de calitate, publicul poate 
fi prejudiciat, publicaţiile consideră că instituţiile, care 
au proceduri de admitere, posedă înaltă calitate.

Gottleib, 1999,
Thompson, 2000,
Webster, 2001,
Wright,1992 in Ridley 
(2001)

Selecţia criteriilor, ponderilor şi dificultăţile în 
calcularea indicatorilor şi performanţei.

Webster (1992)
Webster (2001)

Probleme în utilizarea indicatorilor, metode care 
alterează performanţa. Ponderile atribuite sunt 
diferite faţă de contribuţia reală a fiecărui indicator la 
performanţă, din cauza multicoliniarităţii (USNWR)

Ehrenberg (2003),
Ehrenberg and Monks 
(1999),
Machung, (1998)

Schimbările din metodologie, ponderi şi criterii. 
O mică schimbare în metodologie conduce la o 
poziţie mai bună de ierarhizare, care nu reprezintă o 
schimbare în calitate.

Hossler 2000
Nu există informaţii privind colectarea datelor şi 
calculul performanţei, furnizarea de date greşite de 
instituţii, pentru rezultate de performanţă mai bune.
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Dichev 1999

S-a găsit că 10 % din variaţiile de performanţă bazate 
pe USNWR sunt atribuite calităţii, iar 90% din acestea 
sunt determinate de metodele de calcul. Insuficientă 
proiectare a sistemului. 

Clarke 2002

Selecţia indicatorilor ar trebui să se bazeze pe 
fiabilitate, validitate, comparabilitate şi ar trebui 
categorisiţi ca indicatori de intrare, de proces şi de 
ieşire.

Gioia and Corley
2002, Vaugn 2002

Puţine criterii sunt legate de calitate, există probleme 
în metodologie, ponderi şi criterii.

Siemens et.al 2005 S-a pus problema dacă învăţarea şi cercetarea ar trebui 
ponderate într-un sistem de ierarhizare.

Sursa: Loukas N. Anninos, (2003), University Performance Evaluation Approaches: 
The Case of Ranking Systems 

Scopul fundamental al unui sistem de evaluare a performanţei universitare 
ar trebui să fie dezvoltarea instituţională prin asigurarea calităţii în fiecare proces şi 
acţiune. În plus, furnizarea informaţiilor privind performanţa, către stat şi alte părţi 
interesate, nu trebuie subestimată. 

Sistemele de ierarhizare ar putea suplimenta procedurile de evaluare realizate 
de instituţii oficiale(acreditate). Se poate constata că este dificil a se dezvolta un 
sistem universal de ierarhizare, care să dea posibilitatea ajustării sale la condiţiile 
specifice din fiecare ţară şi să asigure date de performanţă fiabile şi comparabile.

Fiecare sistem de ierarhizare ar trebui să aibă ca obiectiv ierarhizarea ţinând 
seama de audienţa căreia i se adresează. Profilul instituţional şi misiunea trebuie 
luate în calcul în funcţie de contextul în care universitatea operează. Rezultatele ar 
trebui ajustate ţinând seama de particularităţile fiecărei instituţii.

Metodologia, colectarea şi analiza datelor trebuie să fie transparente, iar 
selecţia indicatorilor trebuie să aibă o bază ştiinţifică, fiabilitate şi validitate.

Un sistem de ierarhizare trebuie să se refere la toate procesele educaţionale 
(învăţare, cercetare, angajare externă) şi la infrastructură, categorisind indicatorii ca 
mărimi de intrare, de proces, de ieşire şi de rezultate. 

Atribuirea ponderilor este o altă problemă, care necesită o analiză extinsă cu 
privire la contribuţia reală a fiecărui indicator la performanţa universităţii.

După cum se arată în literatură, sistemele de ierarhizare reprezintă o abordare 
inadecvată a evaluării performanţei unei instituţii. Totuşi, dacă anumite schimbări 
sunt încorporate, acestea pot fi instrumente utile pentru studenţi şi alte părţi interesate.
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Numai, după îndeplinirea acestor condiţii, un sistem de ierarhizare ar putea 
deveni un instrument fiabil şi complementar al evaluării performanţei universităţii. 

A fost efectuată o analiză comparativă a patru sisteme de ierarhizare a 
universităţilor, ţinându-se seama de frecvenţa utilizării indicatorilor şi de ponderile 
atribuite acestora7 [11], care este prezentată în tabelul nr. 3. 

Tabelul nr. 3
Ierarhi

zare Indicatori Shanghai Times CEST Asia
Week

Scorul 
total

1 Articole ISI 20 100 3,3 100

2 Peer review 40 20 48,7

3 Citări bibliometrice 20 20 32,4

4 Nr. studenţi per 
facultate 20 5 20,3

5

Deţinători de premii 
Nobel 20 16,2

Articole publicate în 
Science and Nature 20 16,2

6

Alumni la instituţii 
deţinătoare de premii 
Nobel 

10 8,1

Revizii ale firmelor de 
recrutare 10 8,1

Mărimea instituţiei 10 8,1

7

Studenţi înmatriculaţi 
în anul unu, 
comparativ cu total 
înscrişi

8,3 6,8

Studenţi înrolaţi 
comparativ cu cei 
acceptaţi

8,3 6,8

Scorul mediu de 
studenţi anul unu care 
au trecut testul de 
admitere

8,3 6,8

7  G. Buela-Casal et al. (2006), Comparative study of international academic rankings of universities, Scientome-
trics, DOI: 10.1007/s11192-007-1653-8.
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8

Studenţi străini 5 4,1

Profesori străini 5 4,1

Profesori / cercetători 
cu doctorat 5 4,1

Profesori / cercetători 
cu master şi doctorat 5 4,1

Salariul mediu 
profesori / cercetători 5 4,1

Cheltuieli per profesor 5 4,1

9

Articole în reviste 
peer-review 3,3 2,7

Lucrări publicate 
în conferinţe 
internaţionale

3,3 2,7

Cărţi publicate 3,3 2,7

Fonduri de cercetare 3,3 2,7

Studenţi absolvenţi 3,3 2,7

10

Total cheltuieli per 
student 2 1,6

Cheltuieli de 
bibliotecă per student 2 1,6

Internet 2 1,6

Calculatoare publice 
şi puncte de conectare 2 1,6

Cheltuieli de laborator 2 1,6

Putem observa că toate cele patru sisteme de ierarhizare a universitătilor includ 
unii indicatori din categoria “calitatea cercetării” şi din categoria “supravegherea 
reputaţiei”. Comparativ, se pune un mic accent pe resursele umane sau materiale. 
Nici unul dintre aceste sisteme nu include un indicator din categoria “procesul 
învăţării” (tabelul nr. 4). 
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Tabelul nr. 4

Ierarhizare Categoria 
indicatorilor Shanghai Times CEST Asia

Week
Scorul 
total

1 Calitatea 
cercetării 80 20 100 16,5 100

2 Reputaţia 50 20 32,3

3 Resurse umane 10 25 15 23,1

4 Condiţii de 
admitere 5 25 13,9

5 Resurse materiale 20 9,2

6 Rezultate 10 3,3 6,1

7 Procesul învăţării 0

   
3.4. Alocarea ponderilor indicatorilor
Toate sisteme de ierarhizare utilizează alocarea ponderilor indicatorilor, în 

stabilirea scorului general, fără a explica ce reprezintă aceste ponderi. Astfel,  formula 
de sumare, pentru calculul scorului general, conduce la diferite dificultăţi şi anomalii.

În lucrări recente, se pune în discuţie ipoteza apelării la modelul legilor fizicii, 
care reprezintă ecuaţii ale impactului combinat al mai multor variabile, cu unităţi de 
măsură diferite8.

Astfel, într-o abordare multiplicativă, scorul general, pentru un set de indicatori 
X1, X2 etc.  ar putea fi dat de formula: 

Scorul multiplicativ = (X1)p1x(X2)p2.......x(Xn)pn
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

La începutul anului 1990, după răsturnarea regimului comunist, 
capitalul societăților comerciale, atât al celor din domeniul producției 
şi serviciilor, cât şi al celor din domeniul comerțului, era deţinut într-o 
proporție covârșitoare, de statul român. În cei 25 de ani de la abolirea 
regimului comunist, principalele obiective supuse privatizării au fost preluate 
de investitori străini care deţin pachetul de control, astfel: l industria 
cimentului; l telecomunicaţiile; l industria siderurgică;  l exploatarea 
petrolului; l exploatarea gazelor; l construcţia de autoturisme; l unele 
din marile obiective din construcţia de maşini şi din industria chimică ş.a.

Cuvinte cheie: economie, distrugere, sărăcie, trădare, asasini economici

Summary 

At the beginning of 1990, after the overthrow of the communist 
regime, the capital ofcompanies, both those in production and services 
and those in the trade, was kept in an overwhelming proportion of the 
Romanian state.In the 25 years since the abolition of the communist regime, the 
main objectives for privatization were taken by foreign investors who hold the 
controlling stake, so: l cement industry; l Telecommunications; l Steel 
industry; l Exploitation of oil; l Gas exploitation; l Construction 
of cars; l Some of the major objectives of mechanical engineering 
and chemical industry etc.

Keywords:  economy, destruction, poverty, betrayal, economic  assassins

25 DE ANI, ÎNCEPUTUL SFÂRŞITULUI 
ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

25 YEARS, THE BEGINNING OF THE 
END OF ROMANIAN ECONOMY
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Situaţia existentă în perioada 1970 – 1989

După anul 1970, regimul comunist din România a făcut unele încercări pentru 
atragerea de capital străin în România prin crearea unor societăţi mixte, mai ales în 
domeniul producţiei, cu condiţia ca participarea capitalului străin să nu depăşească 
40% din totalul capitalului societăţii. Fenomenul nu a căpătat amploare datorită 
condiţiilor impuse şi rigidităţii autorităţilor. Cele mai reprezentative societăţi mixte 
au fost Oltcit Craiova, cu capital francez, Rifil Săvineşti cu capital italian şi Reşiţa 
Renk cu capital vest-german.

În aceeaşi perioadă s-a permis deschiderea în România a două sucursale de 
bănci străine, respectiv Manufacturers Hanover Trust din SUA şi Societe Generale 
din Franţa.

La rândul său, statul român, începând cu anul 1970, a negociat cu diverse 
societăţi partenere de afaceri din ţările capitaliste dezvoltate şi în curs de dezvoltare 
crearea unor societăţi mixte cu capital românesc şi străin, care să contribuie la 
dezvoltarea activităţii de comerţ exterior. De asemenea, România a participat cu 
capital la înfiinţarea unor societăţi bancare mixte în Anglia, Franţa, Germania, Italia 
şi Egipt.

După anul 1976, s-a luat măsura ca persoanele fizice salariate să poată participa 
la capitalul societăţilor în care lucrau sau la alte societăţi. Sumele cu care se 
participa se reţineau lunar din salariu şi se virau în contul societăţilor respective. 
Măsura, deşi nu era legiferată ca având caracter obligatoriu, în fapt, salariaţii erau 
indirect obligaţi să participe la capitalul societăţilor alese. Această participaţie 
nu putea depăşi pe ansamblu 30% din capitalul societăţii. Pentru sumele vărsate 
salariaţii primeau părţi sociale care, anual, erau remunerate din beneficiile obţinute 
de societăţile respective. Părţile sociale nu se negociau pe piaţă iar, în anumite 
condiţii, sumele investite se restituiau către participanţi. Din păcate puterea instalată 
la conducerea României la începutul anului 1990 nu a înţeles că părţile sociale 
deţinute de populaţie reprezintă partea din capitalul societăţilor privatizate 
încă din timpul regimului comunist şi a decis ca sumele investite să fie restituite 
persoanelor care le-au subscris. Această măsură populistă a condus la răsturnarea 
regimului de dictatură comunistă, datorită creşterii numărului în circulaţie cu cca. 
80%.

Până în anul 1990, funcţiona în economie şi un sistem cooperatist, care era  
organizat şi structurat în patru componente de bază:

- cooperaţia agricolă, care s-a dezvoltat accentuat începând cu anul 1962, 
când  producătorii agricoli individuali au fost obligaţi să se înscrie în cooperative 
agricole de producţie;

- cooperaţia meşteşugărească, în care erau încadraţi meseriaşii de diferite 
profesii;
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- cooperaţia de consum, care comercializa mărfuri în mediul rural;
- cooperaţia de credit, formată din cooperative de credit care funcţionau în 

mediul rural şi aveau ca scop atragerea economiilor băneşti ale populaţiei şi acordarea 
de mici credite producătorilor agricoli pentru activitatea individuală.

Situaţia înregistrată în perioada 1990 – 2015

La începutul anului 1990, după răsturnarea regimului comunist, capitalul 
societăţilor comerciale, atât al celor din domeniul producţiei şi serviciilor, cât şi al 
celor din domeniul comerţului, era deţinut într-o proporţie covârşitoare de statul 
român.

Abandonarea bruscă a sistemului de conducere centralizată a economiei şi 
trecerea la sistemul economiei de piaţă, în condiţiile absenţei instituţiilor necesare 
care să reglementeze funcţionarea acesteia, a determinat un recul al producţiei.

Dispariţia pieţei externe constituită între ţările membre CAER, piaţa care 
absorbea cca 50% din mărfurile ce se exportau pe această piaţă, a constituit o 
adevărată lovitură.

Restructurarea economiei nu s-a putut face atât de rapid pentru a se amortiza 
şocul suferit de conducerea centralizată pe bază de metode administrative la 
sistemul de piaţă liberă. Ca urmare, a avut loc o deteriorare a situaţiei financiare a 
majorităţii unităţilor economice importante din ţară.

Măsurile adoptate pentru privatizarea economiei s-au lovit de lipsa capitalului 
autohton, astfel încât, pentru orice privatizare mai importantă, s-a apelat la piaţa 
externă pentru atragerea de investitori străini, care, în unele cazuri, s-au dovedit 
deţinători de scheme frauduloase ce au condus la falimentarea obiectivelor cumpărate 
şi îmbogăţirea acestora pe seama averii statului român, acesta suferind daune 
însemnate. Edificator în acest sens sunt privatizările următoarelor unități economice 
puternice: Combinatului siderurgic Reşiţa, Întreprinderea de maşini grele 
Bucureşti, Fabrica de autoturisme ARO Câmpulung Muscel, IPRS Băneasa şi 
multe altele…

În cei 25 de ani de la abolirea regimului comunist, principalele obiective supuse 
privatizării au fost preluate de investitori străini care deţin pachetul de control, în 
următoarele domenii: 

l industria cimentului; 
l telecomunicaţiile; 
l industria siderurgică; 
lexploatarea petrolului; 
lexploatarea gazelor; 
l construcţia de autoturisme; 
l unele din marile obiective din construcţia de maşini şi din industria 

chimică ş.a.
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Toate companiile de distribuţie de gaz şi electricitate (Distrigaz şi Electrica) 
s-au privatizat pe sume mici.

Cele 7 companii româneşti au fost vândute cu 1,9 miliarde de euro (Distrigaz 
Nord – RUHRGAZ, 303 miliarde euro, anul 2004; Distrigaz Sud – GAZ DE 
FRANCE, 310 miliarde euro, 2004; Electrica Oltenia – CEZ, 166,5 miliarde euro, 
2005, plus 100 miliarde euro plata datoriilor; Electrica Muntenia – ENEL, 820 
miliarde 2006).

În acest timp, prin privatizarea companiei de distribuţie a gazelor naturale în 
Slovacia (Sloven Sky Plynarensky Priemysel – SPP), mult mai mică decât distribuţia 
de gaz românească, statul slovac a încasat suma de 2 miliarde de euro. Cumpărătorii 
au fost aceiaşi ca în cazul distribuţiei româneşti de gaze (EON, RUHRGAZ, şi GAZ 
DE FRANCE).

Aceştia au preluat doar 49% din acţiuni, statul slovac păstrând controlul asupra 
acestui domeniu vital pentru economie. Prin cele 51 de procente România nu a ştiut 
să-şi apere interesele ca ţară care a intrat în U.E.

Politicienii au preferat să vândă ieftin fără responsabilitate faţă de interesele 
statului şi economiei româneşti. Privatizările importante în toţi cei 25 ani s-au făcut 
în defavoarea statului român a cetăţenilor acestei ţări.

Aşa s-a condus această ţară timp de 25 de ani, iar negocierile purtate de către 
„politicienii” români ca România să intre în NATO şi UE s-au făcut în „genunchi” 
folosind marile companii naţionale ca mită politică.

Atitudinea europenilor faţă de România nu a fost de natură morală, ci 
pragmatică. Scumpirile au afectat nivelul de trai al marii majorităţi a cetăţenilor.

O situaţie specială a avut loc în sectorul bancar. Acapararea pieţei româneşti 
a avut loc, în prima etapă, prin deschiderea de sucursale ale unor bănci străine sau 
constituirea de bănci cu capital străin ca de exemplu ABN Amro Bank, ING Bank, 
Alpha Bank, HVB, City Bank, Demir Bank, Volks Bank şi altele.

Într-o a doua etapă, s-a urmărit cumpărarea pachetului majoritar al unor bănci 
româneşti ca de exemplu: 

l Banca Română de Dezvoltare care a fost preluată de Société Générale 
din Franţa; 

l Banca Agricolă care a fost preluată de Raiffeisen Bank Austria; 
l West Bank Arad care a fost preluată de grupul bancar IMI San Paolo 

Torino Italia; 
l Banca Românească a fost preluată de Banca Naţională a Greciei; 
l Banca Comercială Româna, în curs de preluare de către banca austriacă 

Erste Bank.
În prezent mai funcţionează în România o mare bancă cu capital de stat, 

respectiv, Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) pentru care se fac presiuni 
şi se fixează termene pentru privatizare prin preluarea de către firme străine. 
Mai funcţionează de asemenea, câteva bănci mici cu capital românesc cum sunt 
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Romextera Târgu-Mureş şi Carpatica Sibiu.
Aşa cum se cunoaște, Bancorex, una dintre cele mai mari bănci româneşti care 

derula mai ales operaţiunile bancare de import şi export, care avea peste 1000 de bănci  
corespondente în străinătate şi care deţinea 50% din capitalul celor 5 bănci mixte 
create în ţări din Europa şi în Egipt a fost preluată de Banca Comercială Română, 
iar cea mai mare parte a operaţiunilor privind creditarea şi decontarea tranzacţiilor 
comerciale cu străinătatea au fost preluate de băncile străine din România.

În acelaşi timp, începând cu anul 1995, au avut loc mai multe falimente ale 
unor societăţi bancare cu capital românesc, cum este cazul Credit Bank, Bank 
Coop, Banca Internaţională a Religiilor, Columna Bank, Banca Albina, Banca 
Română de Scont, Banca de Investiţii şi Dezvoltare.

În legătură cu privatizarea principalelor bănci cu capital de stat sunt de 
menţionat următoarele:

- nici un stat din lume nu a adoptat o politică de transferare în totalitate a 
capitalului bancar în posesia unor investitori străini;

- în fiecare ţară există bănci mari cu capital autohton prin care se 
derulează o parte din operaţiunile de creditare şi decontare la intern şi extern 
de către societăţile din ţara respectivă. 

Evident că procesul de privatizare este obiectiv, dar interesul naţional cere 
menţinerea măcar a unei bănci mari în mâinile unor investitori autohtoni. Procesul de 
privatizare, chiar dacă este obiectiv într-o economie de piață, nici un stat serios de pe 
lumea aceasta nu renunța la propria sa putere financiară. Nu poți ceda străinilor toată 
puterea financiară, de vreme ce o ai. 

Ca urmare, actuala situaţie socială, inclusiv nivelul de trai scăzut a marii 
majorităţi a populaţiei acestei ţări se datorează în general degradării economiei şi, în 
special, a reducerii activităţii de producţie.

O soluţie socială la actuala situaţie economică a rămas emigraţia forţei de 
muncă şi a unei mari părţi a cetăţenilor acestei ţări care nu au avut altă alternativă de 
a munci pentru un trai decent în România.

Sub protecţia ocupantului Iudeo Euro American şi a colaboraţioniştilor lui 
(trădătorii din interiorul ţării), mafia străină scoate din România în fiecare an, 20 
de miliarde de euro! Aceşti bani, proveniţi din profituri, sunt transferaţi în principal 
de la următoarele firme: ALRO Slatina, SIDEX Galaţi, DACIA, bănci etc.

În afară de această sumă fabuloasă, de 20 de miliarde de euro, bani gheaţă, din 
România se mai scot şi materii prime în cantităţi impresionante (aur, hidrocarburi, 
material forestier etc.).

Complicitatea dintre Mafia străină şi Mafia băştinaşă a atins cote alarmante în 
ceea ce priveşte siguranţa naţională, integritatea României şi prosperitatea poporului 
român.

Dacă aceşti bani şi aceste resurse ale românilor ar rămâne în ţară, atunci s-ar 
putea rezolva numeroase probleme cu care se confruntă populaţia României: pensiile, 
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bursele studenţeşti, bugetele Sănătăţii, Educaţiei, Cercetării, Culturii, Apărării.

Războiul împotriva României a început acum 25 de ani. Pe lângă uriaşele 
pagube materiale produse, a impresionantei emigraţii a populaţiei României (unică 
în istoria acesteia) s-au înregistrat şi uriaşe pierderi de vieţi omeneşti asimilate cu 
cele ale genocidului.

Pe cale de consecinţă ocupantul Iudeo Euro American este duşmanul dovedit 
al poporului român şi nu Rusia pe care aceştia o invocă zilnic până la obsesie ca pe 
un posibil agresor extern.

Sunt din ce în ce mai evidente interesele geostrategice ale SUA, Marii Britanie 
şi Israelului de redesenarea frontierelor Orientului Mijlociu. De asemenea războaiele 
din Golf, din Afganistan, din Fâşia Gaza, precum şi „Primăvara arabă”: Tunisia, 
Egipt, Libia, Yemen, Bahreim, Siria, Algeria, Irak, Iordania, Kuweit, Maroc, Aman, 
sau intervenţiile militare, brutale şi barbare ale NATO în Libia sunt dovezi fără 
echivoc în ceea ce priveşte  adevăratul agresor, cel care tulbura pacea şi liniştea 
Planetei şi asmute câinii războiului împotriva altor state.

Aceasta este opinia noastră. Ca dovadă,  aducerea României, într-un sfert de 
veac, dintr-o țară cu o economice puternică, într-o țară săracă, umilă, cu milioane de 
români plecați peste hotare în căutarea unui loc de muncă.



91UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Conf.univ.dr.  Gabriel I NĂSTASE
Absolvent curs licenţă FBC, Luminiţa Gabriela Gh. VODĂ

Rezumat 

Pornind de la aspectele teoretice, articolul prezintă cu titlu exemplificativ 
importanţa aplicării noilor prevederi legislative privind execuţia bugetară 
reflectată în structura Bugetului de venituri şi cheltuieli şi în Situaţiile 
financiare anuale întocmite la nivelul unei instituţii publice, respectiv Centrul 
Naţional al Cinematografiei.

Cuvinte cheie: reglementări legislative, execuţie bugetară, dezvoltarea 
filmului în România.

APLICAREA NOILOR 
REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE ÎN 
DOMENIUL EXECUŢIEI BUGETARE 

LA NIVELUL CENTRULUI NAŢIONAL 
AL CINEMATOGRAFIEI

APPLICATION DES NOUVELLES 
REGLEMENTATIONS LEGISLATIVES 

EN CE QUI CONCERNE L’EXECUTION 
BUDGETAIRE AU NIVEAU DU 

CENTRE NATIONAL DE LA 
CINEMATOGRAPHIE
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Résumé

En considérant les aspects théoriques, cet article présente, avec le but 
de l’exemple, l’importance de l’application des nouvelles réglementations 
législatives el ce qui concerne l’exécution budgétaire reflété dans la structure 
du Budget de revenues et de dépenses et dans les Situations financières 
annuelles rédigées au niveau d’une institution publique, respectivement, le 
Centre National de la Cinématographie. 

Mots-clefs : réglementations législatives, exécution budgétaire, développement 
du film en Roumanie  

Introducere

Bugetul de stat este un instrument care, pentru fiecare exerciţiu financiar, 
prevede şi autorizează toate veniturile şi cheltuielile bugetare considerate 

necesare pentru statul român în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. Asigurarea 
sustenabilităţii finanţelor publice, continuarea programului de consolidare fiscală, 
accesarea fondurilor comunitare şi accelerarea ritmului de absorbţie al acestora, 
combaterea risipei în utilizarea banului public şi asigurarea securităţii sociale 
reprezintă priorități ale construcției  bugetare.    

Bugetul de stat reprezintă un document cu caracter de lege, elaborat de către 
Guvernul României, dezbătut şi adoptat de către Parlamentul României.

Articolul abordează, din punct de vedere teoretic,  elemente specifice 
conceptului de buget de stat, respectiv: istoric, structură, caracteristici, funcţii, 
principii. De asemenea, este prezentat procesul bugetar, prin detalierea etapei 
de proiectare şi aprobare a bugetului şi etapei de execuţie bugetară şi control 
al exercițiului bugetar.

Pornind de la aspectele teoretice, articolul prezintă cu titlu exemplificativ 
importanţa aplicării noilor prevederi legislative privind execuţia bugetară 
reflectată în structura Bugetului de venituri şi cheltuieli şi în Situaţiile 
financiare anuale întocmite la nivelul unei instituţii publice, respectiv Centrul 
Naţional al Cinematografiei.

1. Prezentarea instituţiei

Centrul Naţional al Cinematografiei este autoritatea naţională cu atribuţii 
în stabilirea şi implementarea politicii în domeniul complex şi cu particularităţi 
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specifice al dezvoltării industriei cinematografice româneşti, administrând totodată 
resursele financiare şi patrimoniul cinematografiei naţionale.

Cinematografia este industria culturală, de importanţă naţională, care creează 
plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop 
realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea 
activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Centrului Naţional al Cinematografiei, actualizată, Centrul Naţional al Cinematografiei 
a fost reorganizat; acesta funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator 
secundar de credite.

În activitatea sa, Centrul Naţional al Cinematografiei urmăreşte îndeplinirea 
următoarelor obiective generale:

n dezvoltarea industriei filmului în România;
n stabilirea strategiei de dezvoltare a cinematografiei naţionale;
n protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional al 

cinematografiei;
n promovarea culturii şi educaţiei cinematografice;
n încurajarea iniţiativei private în domeniul producţiei, distribuirii şi 

exploatării filmelor româneşti;
n promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la mecanismele şi 

modalităţile de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic;
n afirmarea identităţii cultural naţionale şi a minorităţilor naţionale din 

România, prin realizarea şi promovarea filmelor româneşti în circuitul mondial de 
valori;

n dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;
n susţinerea formării profesionale în domeniul cinematografiei.
În scopul realizării rolului şi obiectivelor sale generale, Centrul Naţional al 

Cinematografiei îndeplineşte următoarele funcţii:
l de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul 

cinematografiei;
l de administrare a Fondul cinematografic şi a patrimoniului cinematografiei 

naţionale;
l de gestionare a mecanismelor şi modalităţilor de finanţare a unor activităţi 

din sectorul cinematografiei;
l de reglementare a activităţilor din domeniul său de competenţă, de urmărire 

şi de control al respectării prevederilor legale în vigoare în sectorul cinematografic;
l de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi 

internaţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice central în domeniul 
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cinematografiei.

Patrimoniul Centrului Naţional al Cinematografiei este format din drepturi şi 
obligaţii asupra bunurilor aflate în proprietatea publică şi/sau privată a statului şi/sau 
asupra bunurilor deţinute de Centru, în conformitate cu prevederile legale.

Instituția îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în 
scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.

Centrul Naţional al Cinematografiei este organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat.

Centrul funcţionează structurat pe servicii, compartimente, precum şi alte 
structuri organizatorice şi este coordonat, potrivit legii, de un consiliu de administraţie, 
compus din 7 membri.

Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii 
cinematografice, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrul Naţional 
al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic. Fondul cinematografic se 
constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor legale.

Cheltuielile de capital, de personal, precum şi cheltuielile materiale 
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Centrul 
Naţional al Cinematografiei, precum şi cheltuielile de administrare a Fondului 
cinematografic se suportă din fondurile alocate de la bugetul de stat  şi din 
venituri proprii.

2. Noua codificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Pentru anul 2014, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Centrului Naţional al 
Cinematografiei a fost aprobat de către ordonatorul principal de credite, respectiv 
Ministerul Culturii, cu următoarea structură prezentată în Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Nr.rd. COD Denumire indicator Valoare (mii lei)

1   Total  venituri (I+II+III+V) 91,271.00

3   Venituri proprii ( I+II) 77,300.00

4   I.  Venituri curente 77,300.00

5   C. Venituri nefiscale 77,300.00

6   C.1 venituri  din proprietate 300.00

7 30 Venituri  din proprietate 300.00



95UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

8 30.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 300.00

9 20G 30.05.30  

Alte venituri din concesiuni şi 
închirieri de către alte instituţii 
publice

300.00

10   C.2 Vânzări de bunuri şi servicii 77,000.00

11 33
Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 15,639.00

12 20G 33.08.00  Venituri din prestări de servicii 12,539.00

14 20G 33.19.00  

Venituri din serbări şi spectacole 
şcolare, manifestări culturale, artistice 
şi sportive

100.00

16 20G 33.50.00  
Alte venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 3,000.00

18 36 Diverse venituri 61,361.00

19 20G 36.50.00  Alte venituri 61,361.00

25   III. Operaţiuni financiare 13,951.00

28 43 Subvenţii de la alte administraţii 13,951.00

29 20G 43.09.00  Subvenţii pentru instituţii publice 13,951.00

30 45

V. Sume primite de la Uniunea 
Europeană/ alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări 

20.00

31 20G 45.01.00  Fondul European de Dezvoltare 
Regională 20.00

48 67 Total cheltuieli 91,271.00

49 01 Cheltuieli curente 85,418.00

50 10 Cheltuieli de personal 989.00

51 10.01 Cheltuieli salariale în bani 778.00

52 23G675000  10.01.01 Salarii de bază 759.00

64 23G675000  10.01.13 Indemnizaţii de delegare 19.00

69 10.03 Contribuţii 211.00

70 23G675000  10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 158.00

71 23G675000  10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 4.00

72 23G675000  10.03.03
Contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate 38.00
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73 23G675000  10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale

2.00

75 23G675000  10.03.06
Contribuţii pentru concedii şi 
indemnizaţii 9.00

76 20 Bunuri şi servicii 9,077.00

77 20.01 Bunuri şi servicii 3,315.00

78 23G675000  20.01.01 Furnituri birou 40.00

79 23G675000  20.01.02 Materiale pentru curăţenie 15.00

80 23G675000 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 300.00

81 23G675000  20.01.04 Apă, canal şi salubritate 15.00

82 23G675000  20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 25.00

85 23G675000  20.01.08
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 
internet 120.00

86 23G675000  20.01.09
Materiale şi prestări de servicii cu 
caracter funcţional 1,500.00

87 23G675000  20.01.30
Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare 1,300.00

88 23G675000  20.02 Reparaţii curente 300.00

97 20.05
Bunuri de natura obiectelor de 
inventar 100.00

100 23G675000  20.05.30 Alte obiecte de inventar 100.00

101 20.06 Deplasări, detaşări, transferări 250.00

102 23G675000  20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 50.00

103 23G675000  20.06.02 Deplasări în străinătate 200.00

106 23G675000  20.11
Cărţi, publicaţii şi materiale 
documentare 50.00

107 23G675000  20.12 Consultanţă şi expertiză 450.00

108 23G675000  20.13 Pregătire profesională 30.00

109 23G675000  20.14 Protecţia muncii 40.00

112 20.30 Alte cheltuieli 4,542.00

114 23G675000  20.30.02 Protocol şi reprezentare 30.00

119 23G675000 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 4,512.00



97UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

120 51
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 3,318.00

121 51.01 Transferuri curente  3,318.00

122 23G675000  51.01.01 Transferuri către instituţiile publice 3,318.00

123 55 Alte transferuri 1,365.00

124 55.02
Transferuri curente în străinătate 
(către organisme internaţionale) 1,365.00

125 23G675000 55.02.01
Contribuţii şi cotizaţii la organisme 
internaţionale 1,365.00

126 56

Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 
POSTADERARE

40.00

127 56.01
Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) 40.00

128 23G675000  56.01.01 Finanţare naţională 20.00

129 23G675000  56.01.02 Finanţare externă nerambursabilă 20.00

138 59 Alte cheltuieli 70,629.00

139 23G675000  59.06 Producerea şi distribuirea filmelor 70,629.00

142 71 Active nefinanciare 5,853.00

143 71.01 Active fixe 4,500.00

144 23G675000  71.01.01 Construcţii 500.00

145 23G675000  71.01.02
Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport 500.00

146 23G675000 71.01.03
Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale 2,500.00

147 23G675000  71.01.30 Alte active fixe 1,000.00

148 23G675000 71.03 Reparaţii capitale 1,353.00

Sursa: www.cnc.gov.ro

În Figura nr. 1 este prezentată grafic structura veniturilor Centrului Naţional 
al Cinematografiei pe cele două surse de venit, respectiv venituri proprii şi subvenţii 
de la bugetul de stat. 
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Figura nr. 1 Structura veniturilor pe sursă
Sursa: www.cnc.gov.ro

În Figura nr. 2 este prezentată grafic structura cheltuielilor Centrului 
Naţional al Cinematografiei pe subdiviziuni ale cheltuielilor bugetare conform 
prevederilor Bugetului de venituri şi cheltuieli.

Figura nr. 2 Structura cheltuielilor
Sursa: www.cnc.gov.ro
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Cea mai mare pondere în total cheltuieli o au „alte cheltuielile”, reprezentând 
cheltuielile aferente  finanţării producerii şi distribuirii filmelor, care este principalul 
obiectiv al instituţiei. 

Prin aplicarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 
720/2014, veniturile şi cheltuielile bugetare primesc codificări noi. Codificarea 
conturilor de venituri şi cheltuieli ale Centrului Naţional al Cinematografiei se 
formează astfel:

t pentru venituri: 20G.cc.ss.pp „Veniturile bugetelor instituţiilor publice din 
administraţia publică centrală, finanţate din venituri proprii şi subvenţii”, în care:

l 20 = „Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică 
centrală” – codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

l G = codul sursei de finanţare „venituri proprii şi subvenţii”;
l cc.ss.pp = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, 

în care:
cc – reprezintă simbol capitol de venit bugetar;
ss – reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar; 
pp – reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;
t pentru cheltuieli: 23G.cc.ss.pp.tt.ar.al, în care:
l 23 = „cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică 

centrală” – codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului
l G = codul sursei de finanţare „venituri proprii şi subvenţii”;
l cc.ss.pp.tt.ar.al = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele 

publice, în care:
cc – reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;
ss – reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară; 
pp – reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;
tt – reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;
ar – reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară; 
al – reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.
La data de 1 iulie 2014, Centrul Naţional al Cinematografiei a transferat 

pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului totalul sumelor reprezentând 
venituri proprii şi subvenţii încasate în anul 2014 din contul de disponibilităţi în care 
au fost încasate sumele respective în conturile de venituri bugetare aferente fiecărei 
subdiviziuni.

Totodată, Centrul Naţional al Cinematografiei a prezentat ordine de plată 
pentru Trezoreriei Statului prin care se dispun din conturile de cheltuieli bugetare 
aferente fiecărei subdiviziuni plăţile care au fost efectuate în anul 2014 din contul de 
disponibil din care s-au efectuat plăţile care fac obiectul regularizării.

 De asemenea, excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii înregistrat 
la finele anului 2013, inclusiv eventualele sume utilizate din excedent în anul 2014, 
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au fost transferate pe bază de ordin de plată în conturile corespunzătoare de excedente 
bugetare. 

Sumele constituite din excedentele bugetare sunt utilizate pentru acoperirea 
golurilor temporare de casă, urmând ca până la sfârşitul anului să se efectueze 
reîntregirea sumei din excedentul bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul 
anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

În vederea efectuării cheltuielilor, Centrul Naţional al Cinematografiei a 
prezentat ordonatorului principal de credite cererea pentru deschiderea de credite 
pentru avizare. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare se întocmeşte la nivel 
de capitol şi titlu de cheltuială, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobat 
în bugetul instituţiei la data întocmirii cererii. După avizarea de către ordonatorul 
principal de credite,  aceasta se depune la unitatea de Trezorerie a Statului în vederea 
verificării şi operării.

3. Execuţia bugetară la 31 decembrie 2014 conform noilor prevederi

Prin activitatea desfăşurată s-au respectat prevederile Legii contabilităţii nr. 
82/1991 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, cât şi legile conexe 
acesteia. S-au aplicat principiile contabile de bază : cele ale continuităţii activităţii, 
permanenţei metodelor, prudenţei, independenţei exerciţiului, evaluării separate a 
elementelor de activ si de pasiv, intangibilităţii şi necompensării.

Centrul Naţional al Cinematografiei, prin Compartimentul Buget, Financiar, 
Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, a înregistrat şi evidenţiat în 
contabilitate documentele justificative, puse la dispoziţie, conform Legii nr. 82 /1991 
(Legea contabilităţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare. Nu s-au efectuat compensări între posturile 
bilanţiere de activ şi pasiv, nu s-au efectuat compensări între conturile balanţiere. 
În contabilitate au fost înregistrate, în mod corespunzător, rezultatele inventarierii 
anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform 
normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, inventariere dispusă prin Decizia 
Directorului General al Centrului Naţional al Cinematografiei.

Centrul Naţional al Cinematografiei a aplicat Normele metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice aprobate 
prin  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv aprobate prin  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 923/2014 în operațiunile financiar-contabile. 
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Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 720/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, au fost aplicate în conformitate, astfel 
situațiile financiare reflectând regularitatea activităţii economice a Centrului Naţional 
al Cinematografiei.

La data de 31.12.2014 s-au realizat următoarele rezultate financiare prezentate 
în Tabelul nr. 2 :

Tabelul nr. 2
Rezultatele financiare la 31.12.2014

Nr. 
crt. Denumire indicator Valoare (lei)

1 Sold iniţial cont 5009 – Centrul Naţional al Cinematografiei 8.217.674,00

2 Sold iniţial cont 5088 (Fond Cinematografic) 62.198.390,00

3 Sold iniţial cont 5009 – Arhiva Naţională de Filme 68.286,00

4 Sold iniţial cont valută – Arhiva Naţională de Filme 22,00

5 Total sold iniţial (rd. 5 = rd. 1+2+3+4) 70.484.372,00

6 Încasări din subvenţii – Centrul Naţional al Cinematografiei 1.402.648,00

7 Încasări din venituri proprii – Centrul Naţional al Cinematografiei 2.947.548,00

8 Încasări din subvenţii – Arhiva Naţională de Filme 3.268.000,00

9 Încasări din venituri proprii – Arhiva Naţională de Filme 1.440,351,00

10 Încasări cont 5088 (Fond Conematografic) 43.472.974,00

11 Total încasări (rd. 11 = rd. 6+7+8+9+10) 52.531.521,00

12 Plăţi – Centrul Naţional al Cinematografiei 6.271.451,00

13 Plăţi – Arhiva Naţională de Filme 4.768.157,00

14 Plăţi cont 5088 (Fond Conematografic) 31.779.079,00

15 Total plăţi (rd. 15 = rd. 12+13+14) 42.818.687,00

16 Sold final sursa G – Centrul Naţional al Cinematografiei 6.296.419,00

17 Sold final cont 5088 (Fond Cinematografic) 73.892.285,00

18 Sold final sursa G – Arhiva Naţională de Filme 8.502,00

19 Total sold final (rd. 19 = rd. 16+17+18 = rd 5+11-15) 80.197.206,00

Cheltuielile curente şi de capital ale Arhivei Naţionale de Filme se finanţează 
din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Centrului 
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Naţional al Cinematografiei, conform art.1 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.1063 
din 8 septembrie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme. 
În urma execuţiei bugetare cât şi a întocmirii bilanţului contabil, Centrul Naţional 
al Cinematografiei, în calitate de ordonator secundar de credite, a înglobat datele 
financiare ale Arhivei Naţionale de Filme, ordonator terţiar de credite, la nivelul 
Bilanţului, Contului de profit şi pierdere şi celorlalte anexe, acestea fiind consolidate 
prin Metoda Integrării Globale, linie cu linie.

Bilanţul, Contul de profit şi pierdere şi celelalte anexe s-au întocmit respectând 
Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1780/2014 şi sunt prezentate în tabele 
de mai jos şi în Anexele prezentei lucrări de diplomă astfel:

Bilanţul la data de 31.12.
t Situaţia creanţelor prezentată în Tabelul nr. 3 cuprinde:
l clienţi 10.887 lei, din evidenţele contabile ale Arhivei Naţionale de Filme;
l debitori 34.728.208 lei, din care: 
- 34.660.938 lei, reprezintă drepturi create în anii precedenţi, inclusiv în anul 

2014, pentru Fondul Cinematografic, drepturi conforme cu declaraţiile depuse de 
către operatorii economici,  

- 67.270 lei, reprezintă drepturi cuvenite Centrului Naţional al Cinematografiei.
l Venituri în avans sunt în valoare de 332.351 lei, din care:
- 290.162 lei, reprezentă valoarea etichetelor autocolante, aflate în stocul 

Centrului Naţional al Cinematografiei, urmând a fi vândute, în raport de cererile 
operatorilor economici; 

- 42.189 lei, reprezintă valoarea biletelor şi abonamentelor de la Cinemateca 
Română, intrate în gestiune Arhivei Naţionale de Filme şi nevândute la data de 30 
decembrie  2014.

Tabelul nr. 3
Situaţia creanţelor (lei)

Creanţe Sold la sfârşitul 
exerciţiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an Peste 1 an

0 1=2 + 3 2 3

Total, din care: 34.739.095 34.739.095

 clienţi 10.887 10.887

 debitori 34.728.208 34.728.208

Venituri în avans 332.351 332.351

Sursa: www.cnc.gov.ro
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Structura pe fiercare tip de creanţă este vizualizată în Figura nr. 3.  

Figura nr. 3 Structura creanţelor
Sursa: www.cnc.gov.ro

Situaţia datoriilor la data de 31.12.2014 este prezentată centralizat în Tabelul 
nr. 4 şi vizualizată în Figura nr. 4.

Tabelul nr. 4
Situaţia datoriilor (lei)

Datorii
Sold la sfârşitul 

exerciţiului 
financiar

Termen de exigibilitate

Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 
an

0 1=2+3+4 2 3 4

Total, din care: 611.049 568.374 42.675

 Datorii comerciale şi 
avansuri 306.205 263.530 42.675

 Datorii către bugete 163.165 163.165

 Salariile angajaţilor 141.679 141.679

Sursa: www.cnc.gov.ro
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Figura nr. 4 
Structura datoriilor

Sursa: www.cnc.gov.ro

Datoriile comerciale şi avansuri în valoare de 306.205 lei de plată la operatori 
persoane fizice şi juridice, sunt prezentate în Figura nr. 5 şi cuprind:

- 42.675 lei, reprezintă garanţii pentru licitaţii spaţii de închiriat, garanţie de 
bună execuţie pentru firma de pază şi societatea de avocatură;

- 22.562 lei, reprezintă remuneraţii aferente lunii decembrie 2014, conform 
contractelor de prestări servicii; 

- 8.276 lei, reprezintă sume cuvenite Fondului Cinematografic; 
- 110 lei, reprezintă creditori diverşi aflaţi în evidenţele contabile ale Arhivei 

Naţionale de Filme; 
- 305 lei, reprezintă creditori diverşi aflaţi în evidenţele contabile ale Centrului 

Naţional al Cinematografiei;
- 49.761 lei, reprezintă furnizori  aflaţi în evidenţele contabile ale Arhivei 

Naţionale de Filme;
- 182.516 lei, reprezintă furnizori aflaţi în evidenţele contabile ale Centrului 

Naţional al Cinematografiei. 

Figura nr. 5 Structura datoriilor comerciale şi avansurilor
Sursa: www.cnc.gov.ro
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Datoriile către bugete în valoare de 163.165 lei, reprezintă contribuţii sociale 
şi impozite pe salarii aferente lunii decembrie 2014, din care: 

- 103.895 lei pentru Centrul Naţional al Cinematografiei;
- 59.270 lei pentru Arhiva Naţională de Filme.

Salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente (Figura nr. 6) în valoare de 
141.679 lei, reprezintă salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente lunii decembrie 
2014, din care:

- 47.313 lei, reprezintă contravaloarea salariilor personalului angajat în cadrul 
Centrului Naţional al Cinematografiei;

- 84.123 lei, reprezintă contravaloarea salariilor personalului angajat în cadrul  
Arhivei Naţionale de Filme;

- 5.152 lei, reprezintă garanţiile reţinute gestionarilor din cadrul  Centrului 
Naţional al Cinematografiei;

- 5.091 lei, reprezintă garanţiile reţinute gestionarilor din cadrul  Arhivei 
Naţionale de Filme.

Figura nr. 6 Structura salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente
Sursa: www.cnc.gov.ro

t Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2013 
t Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2014 

Rezultatul exerciţiului reprezintă diferenţa dintre venituri (subvenţie şi venituri 
proprii) şi cheltuieli aşa cum sunt prezentate în Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005, cât şi în normele metodologice privind 
aplicarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 720/2014. 
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Astfel,  rezultatul patrimonial poate fi deficit (*) sau excedent (**), iar situaţia 

acestora este prezentată succint în Tabelul nr. 5. 

Tabelul nr. 5
Situaţia rezultatelor exerciţiilor financiare

Denumire indicator Decembrie 2013 Decembrie 2014

Rezultat Centrul Naţional 
al Cinematografiei

1.178.490* lei 1.776.609* lei

Rezultat Fondul 
Cinematografic

27.215.069** lei 24.672.699** lei

Rezultat Arhiva Naţională 
de Filme

283.138* lei 450.888* lei

Sursa: www.cnc.gov.ro

Rezultatele analizei rezultatului patrimonial sunt centralizate în Tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6
Analiza rezultatului patrimonial
- lei -

Denumirea indicatorului
Exerciţiul financiar

Precedent Curent

0 1 2

1. Venituri operaţionale 47.247.812 51.552.520

2. Cheltuieli operaţionale 21.621.501 29.198.319

3. Rezultatul din activitatea operaţională (1 - 2) 25.626.311 22.354.201

4. Venituri financiare 134.182 113.017

5. Cheltuieli financiare 2.265 22.016

6. Rezultatul din activitatea financiară (4 – 5) 131.917 91.001

7. Rezultatul din activitatea curentă (3 + 6) 25.758.228 22.445.202

8. Cheltuieli extraordinare 4.787 0

9. Rezultatul patrimonial al exerciţiului (7 – 8) 25.753.441 22.445.202
Sursa: www.cnc.gov.ro
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Evoluţia principalilor indicatori ai analizei rezultatului patrimonial este 
vizualizată în Figura nr. 7. Din figura prezentată mai jos se observă o evoluţie 
crescătoare a veniturilor şi cheltuielilor operaţionale. Ritmul de creştere al 
cheltuielilor operaţionale este mai mare decât ritmul de creştere al veniturilor 
operaţionale, rezultând astfel o evoluţie descrescătoare a valorii rezultatului 
patrimonial.

Figura nr. 
7 Evoluţia 

principalilor 
indicatori

Sursa: www.cnc.
gov.ro

Evoluţia veniturilor bugetare este prezentată în Figura nr. 8. Diminuări ale 
ponderii s-au înregistrat în cazul „Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu 
destinaţie special” cu 0,15 pp şi „Alte venituri operaţionale” cu 1,93 pp. Comparativ 
cu anul anterior, „Veniturile din activităţi economice” au înregistrat o creştere 2,08 pp.

Figura nr. 8  
Evoluţia 

veniturilor 
bugetare

Sursa: www.cnc.
gov.ro



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015108

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Figura nr. 9 Evoluţia cheltuielilor bugetare
Sursa: www.cnc.gov.ro

Evoluţia cheltuielilor bugetare este prezentată în Figura nr. 9. Diminuări 
ale ponderii s-au înregistrat în cazul „Salariilor şi contribuţiilor sociale 
aferente angajaţilor” cu 3,37 pp, „Cheltuielilor de capital, amortizărilor şi 
provizioanelor” cu 0,83 pp  şi „ Altor cheltuieli operaţionale” cu 1,78 pp. 
Comparativ cu anul anterior, „Subvenţii şi transferuri” au înregistrat o creştere 
61,85 pp determinate de modificările prevăzute de noul Plan de conturi pentru 
instituţiile publice aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 
2021/2013. 

t Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2014 este prezentată în 
Tabelul nr. 7.

Centrul Naţional al Cinematografiei a prezentat la unitatea Trezoreriei Statului 
la care are deschise conturile „Situaţia fluxurilor de trezorerie” pentru obţinerea vizei 
privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi 
după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei cu cele 
din contabilitatea unităţii de Trezorerie.

Datele înscrise în „Situaţia fluxurilor de trezorerie” corespunde cu datele din 
evidenţa Trezoreriei Statului, astfel cum rezultă prin aplicarea prevederilor Ordinului 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 720/2014.
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 Suma de 47.047.060 lei reprezentând total încasări (coloana 10), prezentate 
structural în Figura nr. 10, este compusă din 43.918.434,51 lei (cont 5088), 
4.121.137,01 lei (sursa G) şi 7.488,37 lei (cont 5005).

Figura nr. 10 Structura încasărilor pe principalele surse
Sursa: www.cnc.gov.ro

Suma de 38.273,041 lei reprezentând total plăţi (coloana 10) ), prezentate 
structural în Figura nr. 11, este compusă din 32.224.538,97 (cont 5088), 6.042.391,64 
(sursa G) şi 6.110 (cont 5005).

Figura nr. 11 Structura plăţilor pe principalele surse
Sursa: www.cnc.gov.ro

Suma de 70.457.482 lei reprezentând sodul iniţial este compusă din 
62.198.398,88 lei (cont 5088), 8.217.673,77 lei (sursa G) şi 41.418,49 lei (cont 5005).

Suma de 80.231.501 lei reprezentând sodul final este compusă din 73.892.285,42 
lei (cont 5088), 6.296.419,14 lei (sursa G) şi 42.796,86 lei (cont 5005).

Evoluţia soldurilor este prezentată grafic în Figura nr. 12.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015110

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Figura nr. 12 Evoluţia soldurilor pe principalele surse
Sursa: www.cnc.gov.ro

Tabelul nr. 7
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2014  -lei-

DENUMIREA 
INDICATORULUI

Cod 
rând

TOTAL 
din care:

CONT 
5310101

ALTE 
DISPONIBILITĂŢI

A B 1 2 10

I. NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA 
OPERAŢIONALĂ

1

1. Încasări 2 48.642.476 595.416 48.047.060

2. Plăţi 3 38.868.457 595.416 38.273.041

3. Numerar net din 
activitatea operaţională 
(rd.02 – rd. 03)

4 9.774.019 0 9.774.019

II. NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA DE 
INVESTIŢII

5

1. Încasări 6
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2. Plăţi 7

3. Numerar net din 
activitatea investiţii (rd.06 
– rd. 07)

8

III. NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA DE 
FINANŢARE

9

1. Încasări 10

2. Plăţi 11

3. Numerar net din 
activitatea finanţare (rd.10 
– rd. 11)

12

IV. CREŞTEREA 
(DESCREŞTEREA) 
NETĂ DE NUMERAR 
ŞI ECHIVALENT 
DE NUMERAR 
(rd.04+rd.08+rd.12)

13 9.774.019 0 9.774.019

V. NUMERAR ŞI 
ECHIVALENT DE 
NUMERAR LA 
ÎNCEPUTUL ANULUI

14 70.457.482 70.457.482

- sume de recuperate din 
excedentul anului precedent

14.1 1.921.255 1.921.255

- sume utilizate din 
excedentul anului precedent

14.2 1.921.255 1.921.255

VI. NUMERAR ŞI 
ECHIVALENT DE 
NUMERAR LA 
SFÂRŞITUL PERIOADEI 
(rd.13+rd.14+14.1-14.2)

15 80.231.501 0 80.231.501

Sursa: www.cnc.gov.ro
 
Centrul Naţional al Cinematografiei încheie anul 2014 cu un deficit 

în valoare de 1.921.255 lei. Aplicând prevederile Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 720/2014, acest deficit este acoperit din excedentul 
anului precedent în baza actului administrativ intern emis de către Directorul 
General al Centrului Naţional al Cinematografiei. Actul administrativ intern 
este înaintat unităţii Trezoreriei Statului în vederea regularizării sumei 
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respective în evidenţa Trezoreriei Statului.
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2014 (detaliere pe conturi) 

este prezentată în Tabelul nr.8.

Tabelul nr. 8
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2014 (detaliere pe conturi)
                                                                                                                                                       

Denumire indicator Cod rând Total din care: Cont 5311

Cont 
7701

Cont

560

Cont

561

Cont 562

Cont 
550

Cont 552

Alte 
conturi

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Numerar din 
activitatea operaţională 01

1. Încasări 02
53.558.201 802.768 0 43.918.434 8.829.510 0 0 7.489 0

2. Plăţi 03 43.843.966 802.768 0 32.224.539 10.810.549 0 0 6.110 0
3. Numerar net din 
activitatea operaţională 
(rd.02 – rd. 03)

04
9.714.235 0 11.693.895 -1.981.039 0 0 1.379 0

II. Numerar din 
activitatea de investiţii 05

1. Încasări 06
0 0 0 0 0 0

2. Plăţi 07 0 0 0 0 0 0
3. Numerar net din 
activitatea investiţii 
(rd.06 – rd. 07)

08
0 0 0 0 0 0

III. numerar din 
activitatea de finanţare 09

1. Încasări 10
0 0 0 0 0 0

2. Plăţi 11 0 0 0 0 0 0
3. Numerar net din 
activitatea finanţare 
(rd.10 – rd. 11)

12
0 0 0 0 0 0

IV. Creşterea 
(descreşterea) 
netă de numerar şi 
echivalent de numerar 
(rd.04+rd.08+rd.12)

13 9.714.235 0 0 11.693.895 -1.981.039 0 0 1.379 0

V. Numerar şi echivalent 
de numerar la începutul 
anului

14
70.525.768 0 0 62.198.390 8.285.960 0 0 41.418 0

VI. Numerar şi 
echivalent de numerar 
la sfârşitul perioadei 
(rd.13+rd.14+14.1-14.2)

15 80.240.003 0 0 73.892.285 6.304.921 0 0 42.797 0

Sursa: www.cnc.gov.ro

t Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – venituri la data de 
31.12.2014. 

t Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli la data de 
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31.12.2014, la alineatul 51.01.01 - Transferuri către instituţii publice, suma evidenţiată 
este 0 lei în conformitate cu prevederile art.40 alin.(3) din Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 720/2014, cu completările şi modificările ulterioare. Anterior, 
a fost solicitată unităţii Trezoreria Statului regularizarea sumelor, virate către Arhiva 
Naţională de Filme, reprezentând subvenţia cuvenită pentru perioada ianuarie-
octombrie 2014. Trezoreriei Statului a confirmat efectuarea regualarizării şi extrasul 
de cont aferent alineatului 51.01.01, din data de 26.11.2014, prezintă sold 0 lei.

Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli la data de 
31.12.2014 este prezentat în Tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9
Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli la data de 

31.12.2014 (lei)

Denumirea indicatorilor Cod Credite de 
angajament

Credite 
bugetare 
iniţiale

Credite 
bugetare 
definitive

Angaja-
mente 

bugetare

Angaja- 
mente 
legale

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

Total cheltuieli 0 5.893.000 91.271.000 82.041.000 49.130.699 49.130.699 42.818.687 6.312.012 29.220.298

Cheltuieli curente 01 40.000 85.418.000 76.188.000 48.273.857 48.273.857 51.961.854 6.312.012 28.272.183

Cheltuieli de personal 10 0 2.834.000 2.834.000 2.695.074 2.695.074 2.695.074 0 2.701.873

Bunuri şi servicii 20 0 10.550.000 10.550.000 6.059.633 6.059.633 6.059.633 0 5.653.887

Dobânzi 30 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvenţii 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonduri de rezervă 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferuri între unităţi 
ale Administraţiei 
publice

51 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte transferuri 55 0 1.365.000 1.403.000 1.402.648 1.402.648 1.402.648 0 1.402.648

Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile

56 40.000 40.000 40.000 25.411 25.411 25.411 0 25.411

Asistenţă socială 57 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 59 0 70.629.000 61.361.000 38.091.091 38.091.091 31.779.079 6.312.012 18.488.364

Cheltuieli aferente 
programelor cu 
finanţare rambursabilă

65 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de capital 70 5.853.000 5.853.000 5.853.000 864.701 864.701 864.701 0 948.115

Active nefinanciare 71 5.853.000 5.853.000 5.853.000 864.701 864.701 864.701 0 948.115

Active financiare 72 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Naţional de 
Dezvoltare

75 0 0 0 0 0 0 0 0

Operaţiuni finaciare 79 0 0 0 0 0 0 0 0

Împrumuturi 80 0 0 0 0 0 0 0 0

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Rambursări de credite 81 0 0 0 0 0 0 0 0

Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate 
în anul curent

85 0 0 0 -7.859 -7.859 -7.859 0 0

Rezerve, excedent/
deficit

90 0 0 0 0 0 0 0 0

Sursa: www.cnc.gov.ro

Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli la data de 
31.12.2014. 

Disponibil din mijloacele cu destinaţie specială încheiat la: 31.12.2014. 
Situaţia modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor la data de 

31.12.2014 este prezentat în Tabelul nr. 10.

Tabelul nr. 10
Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – cheltuieli la data de 

31.12.2014 -lei-

Denumirea elementului 
de capital

COD
Sold la 

începutul 
anului Creşteri Reduceri

Sold la sfârşitul 
anului

A B 1 2 3 4

Fondul activelor fixe 
necorporale ct. 100 0 0 0 0 0

Fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul 
public al statului ct. 101

0 37.520.984 2.124.598 2.472.137 37.173.445

Fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul 
privat al statului ct. 102

0 0 599.101 0 599.101

Fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul 
public al unităţilor 
administrativ teritoriale 
ct. 103

0 0 0 0 0

Fondul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul 
privat al unităţilor 
administrativ teritoriale 
ct. 104

0 0 0 0 0

Rezerve de reevaluare 
ct. 105 0 0 0 0 0

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



115UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

Diferenţe din 
reevaluare şi diferenţe 
de curs aferente 
dobânzilor încasate 
(SAPARD) ct.106

0 0 0 0 0

Fondul de rulment ct. 
131 0 0 0 0 0

Fondul de rezervă al 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat ct. 132

0 0 0 0 0

Fondul de rezervă 
constituit conform 
Legii nr. 95/2006
 ct. 133

0 0 0 0 0

Fondul de amortizare 
aferent activelor fixe 
deţinute de serviciile 
publice de interes local 
ct.134

1 0 0 0 0

Fondul de risc ct. 135 1 0 0 0 0

Fondul depoziltelor 
speciale constituite 
pentru construcţii de 
locuinţe ct. 136

1 0 0 0 0

Taxe speciale ct. 137 1 0 0 0 0

Fondul de dezvoltare a 
spitalului ct. 1391 1 0 0 0 0

Alte fonduri (constituite 
în afara bugetului locat) 
ct.1399

1 0 0 0 0

Rezultatul reportat (ct. 
117 – sold creditor) 1 290.160.814 12.315.033 1.701.491 300.774.356

Rezultatul reportat (ct. 
117 – sold debitor) 1 0 0 0 0

Rezultatul patrimonial 
al exerciţiului (ct. 121 – 
sold creditor)

1 25.753.441 0 3.308.239 22.445.202

Rezultatul patrimonial 
al exerciţiului (ct. 121 – 
sold debitor)

2 0 0 0 0

Total capitaluri proprii 2 353.435.239 15.038.732 7.481.867 360.992.104

Sursa: www.cnc.gov.ro
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eevaluarea clădirii în care se află sediul instituţiei de la adresa din strada Dem. 
I. Dobrescu şi clădirii aflate în localitatea 2 Mai, judeţ Constanţa, a fost realizată 
în martie 2014, această reevaluarea fiind aplicată şi asupra terenurilor aferente 
construcţiilor sus menţionate.

Situaţia  activelor  fixe  amortizabile   la  data  de 31.12.2014  este prezentată    în Tabelul  
nr. 11 şi Tabelul nr. 12.

Tabelul nr. 11
Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2014 – partea I

Denumirea 
activelor fixe Nr.

Existent 
31.12.2014

Sold la 
începutul 

anului

Creşteri

nr mp Total din care
diferenţe 

din 
reevaluare

achiziţii

tranferuri/ 
primite 
cu titlu 
gratuit

donaţii, 
sponso-

rizări

alte 
căi

A B 1 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9

Active fixe 
necorporale

01 X X X X X X X X X

Cheltuieli de 
dezvoltare (ct. 
203)

02 X X 0 0 0 0 0 0 0

Concesiuni, 
brevete, licenţe, 
mărci comerciale, 
drepturi şi active 
similare (ct.205)

03 X X 0 3.314 0 0 0 0 3.314

Alte active fixe 
necorporale 
(ct.208)

04 X X 579.090 2.671 0 2.671 0 0 0

Total (rd.02 la 04) 05 X X 579.090 5.985 0 2.671 0 0 3.314

Active fixe 
corporale

06 X X X X X X X X X

Amenajări la 
terenuri (ct.2112)

07 X X 0 0 0 0 0 0 0

Construcţii 
(ct.212) din care:

08 X X 0 0 0 0 0 0 0

- locuinţe 09 0 0 0 0 0 0 0

- hoteluri 10 0 0 0 0 0 0 0

- vile 11 0 0 0 0 0 0 0

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



117UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

Instalaţii tehnice, 
mijloace de 
transport, animale 
şi plantaţii (ct.213)

12 X X 10.376.006 269.625 0 269.625 0 0 0

Mobilier, 
aparatură birotică, 
echipamente 
de protecţie a 
valorilor umane 
şi materiale şi 
alte active fixe 
corporale (ct.214)

13 X X 1.064.372 430.781 0 430.781 0 0 0

Total 
(rd.07+08+12+13)

14 X X 11.440.378 700.406 0 700.406 0 0 0

Total active fixe 
(rd.05+14)

15 X X 12.019.468 706.391 0 703.077 0 0 3.314

Sursa: www.cnc.gov.ro

Tabelul nr. 12
Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2014 – partea a II-a

Nr

Existent

Sold la 
sfârşitul 
anului

Ajustări de valoare
Valoarea 
contabilă 

netă
Total

diferenţe 
din 

reevaluare

eliminare 
amortizare

dezmembrări 
casări

transferuri 
cu titlu 
gratuit

vânzări alte căi
Sold la 

începutul 
anului

Creşteri Reduceri
Sold la 
sfârşitul 
anului

B

10
=1

1+
12

+1
3+

14
+1

5+
16

11 12 13 14 15 16

17
=3

+4
-1

0

18 19 20

21
=1

8+
19

-2
0

22
=1

7-
21

01 X X X X X X X X X X X X X

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 0 0 0 0 0 0 0 3.314 0 1.042 0 1.042 2.272

04 0 0 0 0 0 0 0 581.761 365.021 114.128 0 479.149 102.612

05 0 0 0 0 0 0 0 585.075 365.021 115.170 0 480.191 104.884

06 X X X X X X X X X X X X X

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 568.942 0 0 390.240 0 0 178.702 10.076.689 7.646.748 553.195 390.240 7.809.703 2.266.986
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13 14.141 0 0 14.141 0 0 0 1.481.012 441.899 103.103 14.141 530.861 950.151

14 583.093 0 0 404.381 0 0 178.702 11.557.701 8.088.647 656.298 404.381 8.340.564 3.217.137

15 583.093 0 0 404.381 0 0 178.702 12.142.776 8.453.668 771.468 404.381 8.820.755 3.322.021

Sursa: www.cnc.gov.ro
Evoluţia activelor fixe corporale amortizabile este prezentată grafic în Figura nr. 

13. Valoarea instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii a înregistrat o 
diminuare 2,97% cauzată de casările înregistrate în cursul anului. Valoarea aparaturii birotică 
a înregistrat o creştere de 39,14% determinată de noile achiziţii, respectiv calculatoare de tip 
sisteme descktop şi un proiector necesar sălii de vizionare. 

Figura nr. 13 Evoluţia activelor fixe amortizabile
Sursa: www.cnc.gov.ro

Figura nr. 14 Evoluţia activelor fixe neamortizabile
Sursa: www.cnc.gov.ro

În Figura nr. 14 este prezentată grafic evoluţia activelor fixe corporale 
neamortizabile. Pe parcursul anului 2014, s-au înregistrat diminuări ale valorii 
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terenurilor în procent de 9,5% şi o majorare a valorii construcţiilor în procent de 9,47%.
Situaţia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2014 este prezentată în 

Tabelul nr. 13 şi Tabelul nr. 14.

Tabelul nr. 13
Situaţia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2014 – partea I

Denumirea 
activelor fixe Nr.

Existent 31.12.2014

Sold la 
începutul 

anului

Creşteri

ha nr mp Total din 
care

diferenţe 
din 

reevaluare
achiziţii

tranferuri/ 
primite 
cu titlu 
gratuit

donaţii, 
sponsor. alte căi

A B 1 2 3 4

5=
6+

7+
8+

9+
10

6 7 8 9 10

Active fixe 
necorporale

01 X X X X X X X X X X

Înregistrări ale 
evenimentelor 
cultural-sportive 
(ct.206)

02 X X X 0 0 0 0 0 0 0

Active fixe 
necorporale în 
curs de execuţie 
(ct.233)

03 X X X 0 0 0 0 0 0 3.314

Total (rd.02 + 03) 04 X X X 0 0 2.671 0 0 0

Active fixe 
corporale

05 X X X X X X X X X X

Amenajări de 
terenuri (ct.2112)

06 X X X 636.218 0 0 0 0 0 0

Terenuri (ct.2111) 07 0 X X 17.051.250 0 0 0 0 0 0

Construcţii 
(ct.212) din care:

08 X X X 19.833.516 2.124.598 1.784.271 0 0 0 340.327

- locuinţe 09 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- hoteluri 10 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- vile 11 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalaţii tehnice, 
mijloace de 
transport, animale 
şi plantaţii (ct.213)

12 X X X 0 0 0 0 0 0 0
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Mobilier, 
aparatură birotică, 
echipamente 
de protecţie a 
valorilor umane 
şi materiale şi 
alte active fixe 
corporale (ct.214)

13 X X X 0 0 0 0 0 0 0

Active fixe 
corporale în 
curs de execuţie 
(ct.231)

14 X X X 0 0 0 0 0 0 0

Alte active 
nefinanciare 
(ct.215)

15 X 0 0 0 0 0 0 0

Total 
(rd.07+08+12+13)

16 X X X 37.520.984 2.124.598 1.784.271 0 0 0 340.327

Total active fixe 
(rd.05+14)

17 X X X 37.520.984 2.124.598 1.784.271 0 0 0 340.327

Sursa: www.cnc.gov.ro

Tabelul nr. 14
Situaţia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2014 – partea a II-a

Nr

Existent

Sold la 
sfârşitul 
anului

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Total reevaluare dezmembrări 
casări

transferuri 
cu titlu 
gratuit

vânzări alte căi

Fondul 
activelor fixe 
necorporale 

ct.100

Domeniul 
public al  

statului ct. 
101

Domeniul 
privat al  

statului ct. 
102

Domeniul 
public al  

UAT 
ct. 103

Domeniul 
privat al  

UAT 
ct. 104

B

11
=1

2+
13

+1
4+

15
+1

6

12 13 14 15 16

17
=4

+5
-1

1=
18

+1
9+

20
+2

1+
22

18 19 20 21 22

01 X X X X X X X X X X X X

02 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X

03 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X

04 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X

05 X X X X X X X X X X X X

06 0 0 0 0 0 0 636.218 X 37.117 599.101 0 0
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07 0 0 0 0 15.432.604 X 15.423.604 0 0 0 

08 0 0 0 0 21.712.724 X 21.712.724 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X X X

15 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X

16 1.873.036 1.873.036 0 0 0 0 37.772.546 X 37.173.445 599.101 0 0

17 1.873.036 1.873.036 0 0 0 0 37.772.546 0 37.173.445 599.101 0 0

Sursa: www.cnc.gov.ro

Situaţia activelor şi datoriilor instituţiei publice la data de 31.12.2014. 

În cursul anului 2014, se înregistrează o creştere a disponibilităţilor instituţiei 
la trezorerie de la 70.525.768 lei la 80.240.003 lei, respectiv cu 13,77%, şi o creştere 
a disponibilităţilor instituţiei la instituţii de credit rezidente de la 8.063 lei la 10.243 
lei, respectiv cu 27,04%.

Creanţele de la agenţii economici înregistrează o majorare de la 33.847.818 lei 
la 34.739.095 lei, respectiv cu 2,63%.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Conform legislaţiei româneşti în vigoare, bugetul reprezintă document prin 
care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, 
numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice.

 Conform Sistemului european de conturi, deficitul reprezintă un indicator 
ce măsoară impactul administraţiilor publice asupra restului economiei interne sau 
internaţionale (art. 2 alin. (1) pct. 20^1 din Legea nr. 500/2002).

Limitarea deficitului structural promovată prin Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare semnat şi de 
România la 2 martie 2012 va conduce la imposibilitatea practicării unor politici 
fiscale prociclice, la o disciplină fiscală pronunţată, cheltuirea responsabilă a banilor 
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publici, ceea ce pentru o ţară ca România, dată fiind experienţa istorică negativă 
cauzată de criza financiară, poate fi un avantaj semnificativ. Noile constrângeri 
bugetare impuse de pactul fiscal obligă la o cheltuire mult mai eficientă a banilor 
publici. Cu aceleaşi resurse bugetare, limitarea deficitului bugetar forţează obţinerea 
unor efecte mult mai mari în economie prin cheltuirea banilor publici. 

Astfel, a fost introdus termenul de „cadru bugetar pe termen mediu” care 
reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naţionale care extind orizontul 
elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual şi care includ definirea 
priorităţilor în materie de politică şi a obiectivelor bugetare pe termen mediu (art. 2 
alin. (1) pct. 7^3 din Legea nr. 500/2002).

Atingerea obiectivului pe termen mediu asumat ar trebui să asigure evoluţia 
rapidă către o situaţie sustenabilă, generând totodată spaţiu fiscal suficient pentru 
unele măsuri discreţionare de politică bugetară.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, modificarea cadrului legal de 
reglementare, astfel încât să răspundă necesităţii concordanţei acestuia cu noile 
directive ale Uniunii Europene, reprezintă un factor important.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2021/2013, au fost completate şi 
modificate Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, respectiv Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia.

Prin Ordinul nr. 720/2014 au fost aprobate Normele metodologice privind 
execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor 
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului 
de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.

Conform noilor reglementări, datele din contabilitatea instituţiei publice 
trebuie să corespundă cu datele din contabilitatea Trezoreriei Statului, astfel încât 
situaţiile financiare transmise de către instituţiile publice să fie o „imagine în oglindă” 
a evidenţelor Trezoreriei Statului.

Studiul de caz prezintă cu titlu exemplificativ importanţa aplicării noilor 
prevederi legislative privind execuţia bugetară reflectată în structura Bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi în Situaţiile financiare anuale întocmite la nivelul unei 
instituţii publice, respectiv Centrul Naţional al Cinematografiei.

De asemenea, pune în evidenţă necesitatea modificării şi completării cadrului 
legislativ determinată de dificultăţile întâmpinate. Spre exemplu, soluţionarea în 
ceea ce priveşte încadrarea bugetară a cheltuielilor din subvenţia cuvenită Arhivei 
Naţionale de Filme, ordonator terţiar de credite, cheltuieli prevăzute, în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la subdiviziunea Cheltuieli curente, la alineatul 
51.01.01 - Transferuri către instituţii publice. 
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Un alt exemplu îl reprezintă Contul 5088 aferent Fondului Cinematografic, cu 
toate că acest cont nu se supune regularizării prevăzute de Ordinului nr. 720/2014, 
noua structură a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, care prevede distinct 
soldul iniţial al acestui cont, are drept urmare generarea unor impedimente care 
urmează să fie soluţionate de către instituţia care a emis ordinele, respectiv Ministerul 
Finanţelor Publice. 
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Abstract

This work presents and elaborates on main price calculation methods and 
desirable corporate policies aiming to counter the bad effects of the current economic 
and financial crisis, the international capitalist system crisis (Occupy Wall Street as 
a global phenomenon)  and geopolitical threats. 

A strong emphasis should be placed on cash-flow increase and continuity 
methods (such as Leads & Lags), which is more important than profit under the 
circumstances. At the same time, this is the right period for the company to be 
cleaned up of redundant assets, slow moving inventories, surplus staff, etc. A special 
care should be shown to the relations with the banks, for better, safer, prompter and 
more adequate financings, borrowings, guarantees and other bank operations.

A special attention is granted to the role of intangible assets (human capital, 
brevets, licences, brands, exclusive distribution agreements, know-how, goodwill, 
location, data bases, software) in supporting the anti-crisis corporate policies 
(survival, cost reduction, increase of revenue, profit, productivity and effectiveness 
etc.).

Key Words: financial crisis, cost reduction, hidden costs, mark-up, anti-crisis 
policies, re-engineering, intangible assets, cash-flow, Enterprise Intelligence, Smart 
Company, Business Continuity, competitiveness.
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1. INTRODUCERE

Actuala criză economico-financiară mondială, care a început în februarie 
2008, este una originală și atipică din toate punctele de vedere: origine, 

extindere teritorială, profunzime, intensitate, durată, efecte, diferențiere, incertitudine, 
imprevizibilitate și modificarea regulilor jocului. 

În ceea ce privește acest ultim aspect, se pare că modificarea regulilor jocului 
economico-financiar, de afaceri și chiar în plan social, așa cum erau cunoscute înainte 
de 2008, va fi de o magnitudine surprinzător de mare, ducând chiar la o schimbare 
de paradigmă. 

Și aceasta pentru că actuala criză se combină cu elemente contradictorii și 
necunoscute (inclusiv geopolitice și de securitate în relațiile internaționale) până în 
prezent, sau necunoscute la o asemenea scară, cum ar fi dezvoltarea inimaginabilă 
a schimbului instantaneu de informații, conflictele militare din Ucraina și Orientul 
Mijlociu, terorismul internațional, ridicarea autoritară pe plan mondial a unui mare 
număr de țări din punct de vedere economic și financiar (grupurile BRICS – Brazil, 
Russia, India, China, South Africa și MIST – Mexico, Indonezia, South Korea și 
Turcia), adâncirea sărăciei, intensificarea conflictelor sociale, scăderea credibilității 
sistemului financiar-bancar mondial și problemele acute de solvabilitate ale unor 
state naționale (dintre care cazul Greciei este cel mai acut).

Aceste elemente noi, de fundal, intensifică actuala criză economico-financiară 
și creează mari probleme, în special economiilor emergente, prost administrate, 
minate de corupție și dependente de conjuncturi externe, așa cum este și economia 
României.  

La nivel corporatist, acest mediu internațional provocator, precum și condițiile 
pieței naționale și internaționale influențează politicile interne în domeniul producției, 
comercializării, aprovizionării, resurselor umane, marketingului, financiar etc. după 
cum vom arăta mai departe.

Ca elemente de noutate introduse în această lucrare, menționez:
l Metoda de calculare a prețurilor și tarifelor, ținând seama de avantajele 

aduse clientului (metoda nr. 9);
l Elemente de strategie corporativă anti-criză;
l Metode practice de reducere a costurilor;
l Conceptul de Enterprise Intelligence în cadrul mai general la strategiei 

de dezvoltare a activelor necorporale, în vederea realizării de economii materiale 
și de supra-profit prin folosirea rezultatelor cercetării științifice și de piață și ale 
creativității personalului.
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2. METODE GENERALE DE STABILIRE A PREȚURILOR ȘI 
TARIFELOR

Stabilirea prețurilor și tarifelor se supune unor principii și reguli generale, 
fiind condiționată de mai mulți factori endogeni și exogani, printre care costurile, 
concurența, raportul cerere-ofertă, ciclul de viață al produsului, prevederile legale, 
avantajele aduse clientului etc.

Principalele metode de stabilire a prețurilor și tarifelor sunt: 
1. Bazate pe costuri (Cost-Plus)
l Prin adăugarea  unei cote (%) de profit (Mark-Up) la costurile complete 

(fixe + variabile) = Full Cost-Plus Pricing
l Prin adăugarea unei cote de adaus comercial (marjă comercială) la costurile 

variabile, cotă din care se suportă şi costurile fixe = Marginal Cost� Pricing.
Reducerea inteligentă a costurilor în condițiile crizei economico-financiare 

reprezintă, alături de încercarea de creștere a veniturilor, preocupări mult mai acute 
și presante decât în perioadele de avânt economic. De aceea și metoda de stabilire a 
prețurilor și tarifelor pe baza costurilor crește în importanță în aceste circumstanțe 
dificile, de criză.

2. Ţinând cont de preţurile şi condiţiile concurenţei în zona geografică şi/
sau pe segmentul de clientelă respectiv, pentru acelaşi produs sau serviciu.

3. Ţinând cont de unele considerente de strategie comercială ale 
producătorului sau angrosistului (controlul preţului final) = impunerea rabatului 
comercial acordat de producător angrosistului sau de angrosist retailerului, pe diferite 
trepte ale lanţului distribuţiei comerciale.

4. Bazate pe raportul cerere-ofertă, influenţat de sezonalitate, de variaţiile 
de gusturi şi modă, zvonuri şi alţi factori phihologici, etc. prin creşterea preţurilor 
când cererea creşte şi prin scăderea lor când cererea scade, având în vedere că preţul 
este regulatorul raportului cerere-ofertă pe piaţă.

5. Pentru noile produse: fie strategie de preţ scăzut, pentru penetrare mai 
facilă a pieţei (Market Penetration), fie strategie de preţ ridicat, când produsul este 
premieră şi lider de piaţă şi este foarte aşteptat şi dorit – cazul telefoniei mobile 
începând cu anul 1997 în România = exploatarea pieţei (Market Skimming). 

6. Ţinând cont de faza din ciclul de viaţă a produsului (lansare-dezvoltare-
maturitate-decădere-ieşire): strategie de produs nou (a se vedea punctul 5 de mai 
sus), strategie de produs matur (preţuri ridicate, costuri de promovare scăzute, profit 
ridicat), strategie de produs depăşit, uzat moral, destinat a fi scos de pe piaţă şi 
înlocuit ulterior (preţuri scăzute, pentru lichidarea stocurilor, eliberarea spaţiilor din 
magazine şi depozite, recuperarea fondurilor financiare, etc.).

7. Ţinând cont de client (istoric relaţii, condiţii de plată, seriozitate, cantităţi 
cumpărate etc.). Sunt aşa-numitele preţuri diferenţiate,  „discriminatorii” (dar aici nu 
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există acea conotaţie negativă asociată discriminării rasiale, etnice sau sexuale, etc.).
8. Ţinând cont de prevederile legale (preţurile administrate de către stat, 

din considerente economice şi sociale, pentru electricitate, gaz, combustibil lichid, 
energie termică, produse agricole, produse ale industriei extractive, etc.).

9. Ţinând cont de avantajele create clientului:1 este utilizată de avocaţi, 
recuperatori de creanţe, experţi fiscali, vânzătorii de produse de înaltă tehnologie 
etc., care prin serviciile sau produsele lor, creează avantaje (beneficii, economii) 
substanţiale clienţilor lor (câştigarea litigiilor în instanţă, recuperări de creanţe, 
reduceri de impozite, creşteri de vânzări, creşteri de productivitate, reduceri de 
costuri etc.).

3. ELEMENTE ALE UNEI STRATEGII DE REDUCERE A 
COSTURILOR

Față de realitățile dure ale crizei economico-financiare, este necesară 
elaborarea unei strategii cuprinzând trei părți (principii generale de adaptare la criză 
a politicilor firmei; creșterea veniturilor; scăderea costurilor), cu prevederi precise, 
realiste, etapizate și cuprinzătoare privind întreaga activitate a companiei.

3.1. Principiile de elaborare a politicilor corporative de adaptare la criză 

Aceste principii și reguli se aplică prin politici adecvate și se pot sintetiza 
astfel:

l Concentrarea mai mult pe cash-flow decât pe profit, pentru că acum apare 
mult mai clar decât oricând că “profitul este o opinie, numerarul este un fapt”.2

l Încasarea cât mai urgentă a creanțelor (la rigoare chiar cu cedarea unui 
discount) și negocierea achitării mai târziu a datoriilor, folosind puterea de negociere 
a firmei.3

l Concentrarea pe producerea sortimentelor cele mai solicitate de către clienți 
și purtătoare de cea mai mare valoare adăugată.

l Concentrarea pe cei mai buni clienți din punctul de vedere al vechimii și 
calității relațiilor, al volumului de produse cumpărate și al seriozității în efectuarea 
plăților.

l educerea stocurilor supranormative, a stocurilor cu mișcare lentă sau 
fără mișcare ori parțial degradate prin valorificarea acestora (chiar cu preț redus), 
aprovizionarea cu strictul necesar, mai ales că furnizorii vor fi și ei interesați să 
1  Costurile marginale sunt costurile variabile necesare realizării unei unităţi suplimentare de produs, pentru care 
costuri fixe (constante) nu se mai înregistrează (nu mai există) pentru că sunt fixe indiferent de volumul producţiei 
şi se înregistrează sau s-au înregistrat oricum. Această metodă se foloseşte când costurile fixe au o pondere scăzută.
2  Este o metodă foarte tehnică, subtilă şi adeseori echitabilă, dar nerecunoscută public deoarece este considerată 
neetică, atât pentru că sondează zona intimă a calculaţiilor de costuri şi preţuri ale beneficiarului, cât şi pentru că nu 
are legătură cu eforturile proprii (costurile) ale vânzătorului sau prestatorului. 
3  Adagiu american din știința Finanțelor.
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satisfacă cerințele clienților mai mult decât înainte de criză.
l Negocierea cu personalul pentru a accepta plata în natură cu produsele și 

serviciile firmei, în măsura posibilităților.
l Reducerea inteligentă a cheltuielilor, începând cu cele într-adevăr inutile, 

nu cu cele care pot afecta buna desfășurare a activității.
l Dacă este nevoie să se reducă personalul, nu se va începe cu personalul 

de bază, util și după terminarea crizei (pentru că aceasta nu va dura la nesfârșit), 
ci se va disponibiliza personalul într-adevăr excedentar, incompetent, indisciplinat, 
necorespunzător profesional, devenit oricum inutil datorită reducerii volumului de 
activitate. Este o excelentă ocazie de a pune ordine în firmă din acest punct de vedere.

l Cu personalul rămas se poate negocia, în locul reducerii salariului acestora, 
participarea lor la capitalul firmei, ceea ce va îmbunătăți simțitor atât moralul și 
motivarea lor, cât și finanțarea firmei. De asemenea, dividendele vechilor asociați pot 
fi lăsate într-o proporție mai mare la dispoziția firmei.

l Valorificarea activelor fixe redundante (depășite tehnic și moral, excedentare, 
defecte, inadecvate obiectului, etc.) în vederea suplimentării fluxurilor de numerar 
disponibile imediat.

l Strângerea relațiilor cu băncile, pentru îmbunătățirea volumului și condițiilor 
de finanțare, creditare, garantare și efectuare a operațiunilor și tranzacțiilor curente.

l Efectuarea investițiilor necesare, în condițiile în care furnizorii reduc 
prețurile și acordă condiții mult mai bune de creditare, finanțare, garanție și service. 
În mod identic se va proceda și cu investițiile în cursurile pentru specializarea și 
perfecționarea personalului de bază (dezvoltarea capitalului uman), precum și în 
alte tipuri de imobilizări necorporale (brevete, licențe, mărci, francize, know-how, 
contracte de exclusivitate, campanii de publicitate, liste de clienți, programe de 
calculator, etc.).

3.2. Principalele metode practice de reducere a costurilor 

Acestea se referă la:
1. Aducerea la lumină și reducerea “costurilor ascunse”, a rebuturilor, 

furturilor, a «timpilor morţi» ai angajaţilor printr-o mai bună disciplină și organizare 
a muncii, restructurarea și procedurarea riguroasă a tuturor proceselor și activităților, 
perfecționarea generală a managementului timpului;

2. Reducerea “costurilor îngropate” aferente unor produse și servicii inutile, 
neconsumate, supradimensionate, etc. (abonamente telefon, internet, publicații);

3. Limitarea practicilor neetice și de evaziune fiscală din cadrul firmei prin 
separarea proprietății de administrare, prin generalizarea organelor de decizie și 
administrare colectivă (consilii, comitete, etc) și prin consolidarea organismelor 
interne de control economico-financiar și audit, în special în condițiile crizei sistemice 
a capitalismului pe plan mondial, a contestării actualei ordini economice mondiale 
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(prin fenomenul Occupy Wall Street tradus în limbile locale din toate marile orașe 
ale lumii) și a tensiunilor interne din cadrul întreprinderilor (dintre proprietari și 
salariați), care reduc motivația muncii, productivitatea salariaților și competitivitatea 
companiilor; 

4. Search Marketing, noua oportunitate pentru vânzări crescute şi costuri 
reduse: folosirea inteligentă, sistematică și profesionistă a motoarelor de căutare, 
a website-urilor, portalelor, blogurilor și rețelelor de socializare pentru informare, 
documentare, comunicare, cercetarea pieței, promovare, vânzare și a Internet 
Banking-ului pentru decontare etc.; 

5. Managementul proiectelor sau organizarea activității manageriale pe bază 
de proiecte: o metodă modernă de reducere a costurilor prin administrarea fiecărui 
proiect pe bază de (sub)activități, bugete, termene, responsabili. 

6. nternship și voluntariat: utilizarea tinerilor educați, dornici de afirmare și 
entuziaşti în practică, în documentare și vânzări,  fără costuri salariale; 

7. Organizarea de evenimente mai ieftine prin agenţii specializate și/sau cu 
voluntari; 

8. Economisirea de sume importante optând pentru motivarea intrinsecă și 
evaluarea inteligentă, constructivă a angajaţilor; 

9. Colectarea creanţelor simplu şi eficient prin folosirea serviciilor de mediere 
a conflictelor sau ale firmelor de recuperare a creanțelor;  

10. Controlul permanent, continuu și riguros al fluxului de numerar (încasări 
şi plăţi) pentru a evita ruptura (discontinuitatea) acestuia;  

11. Utilizarea unui controller (analist, programator și controlor de costuri); 
12. Folosirea unui sistem informatic integrat de gestiune; 
13. Utilizarea personalului temporar;
14. Fidelizarea angajaților, inclusiv prin distribuirea de părți sociale/acțiuni 

acestora până la 49% din capitalul social, și pe această bază,  creșterea motivării, 
dezvoltarea surselor de finanțare, reducerea costurilor și creșterea performanțelor;  

15. Utilizarea sistemelor de supraveghere video, prin care se scot la iveală 
deficiențele din firmă; 

16. Reducerea costurilor de formare, specializare și perfecționare a personalului 
prin metode cum ar fi coaching, team-building, training virtual, la locul de muncă 
etc.;  

17. Utilizarea francizei pentru reducerea costurilor şi realizarea unui profit 
consistent. 

4. ROLUL ACTIVELOR NECORPORALE ÎN REDUCEREA 
COSTURILOR. ENTERPRISE INTELLIGENCE

Activele necorporale pot conduce, direct sau indirect, fie la reducerea costurilor, 
fie la creșterea veniturilor, fie la amândouă.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Din prima categorie, a activelor necorporale care generează reducerea 
costurilor, fac parte, de exemplu, capitalul uman și know-how-ul care duc la o mai 
bună gestionare și organizare a activității, programele informatice integrate (de 
proiectare, producție, vânzări, contabilitate, gestiune, salarizare, securitate), etc.

Din categoria activelor necorporale care duc la creșterea veniturilor 
menționăm brevetele, licențele, mărcile și brandurile (obținute inclusiv prin 
francizare), know-how-ul, fondul comercial, campaniile promoționale etc.  

Din categoria elementelor necorporale care conduc atât la scăderea 
costurilor, cât și la creșterea veniturilor face parte Enterprise Intelligence. Aceasta 
este parte integrantă din strategia de dezvoltare a activelor necorporale, de reducere 
a costurilor, de creștere a veniturilor și de protecție a activităților firmei (inclusiv 
prin prevenirea surprinderii strategice); activitatea de Enterprise Intelligence4 este 
propusă în cadrul mai larg al conceptului de Smart Company.5

Este binecunoscut adagiul „Informaţia înseamnă putere”.6 

Acest adevăr incontestabil este cu atât mai valabil în condiţiile actualei 
Revoluţii a Cunoaşterii,7 când informaţiile şi cunoştinţele sunt cea mai importantă 
resursă, în toate domeniile.8

Pierderile cauzate de lipsa sau scurgerea de informaţii îşi găsesc explicaţia în 
principiul fizic şi filosofic potrivit căruia elementele triadei informaţie şi cunoştinţe 
– materie – energie sunt interschimbabile, se transformă din unul în altul în anumite 
condiţii. În alţi termeni, lipsa sau pierderile de informaţii şi cunoştinţe pot duce 
la decizii eronate, întărirea concurenţei, deficite de imagine etc. care se traduc în 
eforturi materiale, financiare şi de energie inutile, costuri suplimentare, pierderi de 
clienţi, scăderi de vânzări, pierderi financiare, riscuri judiciare9 etc. şi ca un corolar, 
la riscul de faliment.  

Lucrurile stau exact invers în situaţia utilizării unor informaţii şi cunoştinţe de 
calitate şi la momentul oportun: se iau decizii bune, creşte creativitatea şi calitatea, 
firma îşi asigură premiere şi întâietăţi pe piaţă, scad consumurile şi eforturile de 
tot felul, scad costurile, se îmbunătăţeşte imaginea pe piaţă, cresc vânzările, creşte 
profitul, creşte rentabilitatea şi eficienţa generală a activităţii companiei, etc.

4  Adică aplicarea practică a principiului Leads & Lags.
5  Traducerea cea mai adecvată, dar totuși insuficientă în limba română, ar fi Cercetări ofensive de piață.
6  Compania inteligentă, care acționează eficient și profitabil, după cele mai avansate reguli ale științei afacerilor. 
Unele dintre aceste reguli sunt dezvoltarea economiei imaterialului, a activelor necorporale, folosirea intensivă a 
rezultatelor creativității științifice, reducerea investițiilor și consumurilor materiale, flexibilitatea managerială și 
operațională în timp real.
7  Original (din limba engleză): Knowledge Is Power.
8  Original (din limba engleză): Knowledge Revolution.
9  Alături de resursa umană, desigur. Între cele două tipuri de resurse există o strânsă interdependenţă şi intercondi-
ţionalitate.
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4. CONCLUZII

Urmare celor prezentate mai sus, șase concluzii principale se impun cu 
necesitate.

În primul rând, am arătat rezervele extraordinare pe care le posedă orice 
societate comercială românească în reducerea costurilor în condiții de criză, 
printr-o mai bună mobilizare a personalului și a celorlalte resurse [interne (timp, 
materiale, energie, active necorporale) și externe (clienți, furnizori, comunitate 
locală)], dezvoltarea investițiilor, perfecționarea personalului, creșterea calității și a 
productivității, planificarea și organizarea activității, dezvoltarea exporturilor pe noi 
piețe “virgine” și/sau neatinse de criză până în prezent etc. (SUA, Canada, Brazilia, 
China, Polonia, țările Golfului etc.)

În al doilea rând, am arătat cu argumente că nu există un singur criteriu 
în stabilirea preţurilor, şi anume costurile. Dimpotrivă, a considera costurile drept 
unic criteriu în stabilirea preţurilor ar însemna intrarea şi eşuarea într-o „fundătură 
mentală”, într-o obsesie și într-o isterie periculoase, un autism şi o autarhie (izolare) 
faţă de piaţă, față de virtuțile acesteia în creșterea eficienței, față de realitatea mediului 
economico-social și chiar politic, intern și internațional, izolare care este  din punct 
de vedere  managerial, comercial şi economico-financiar, păguboasă.

Criteriul costurilor rămâne un criteriu important, dar este un criteriu strategic, 
de îndeplinit pe termen lung, la nivelul întregului exerciţiu economico-financiar, nu 
în fiecare secundă şi cu ocazia fiecărei bucăţi de produs vândute.

În al treilea rând, rolul activelor necorporale, ca rezultat și expresie a 
Knowledge Revolution și motor al New Economy, este determinant, și în special în 
condiții de criză, de penurie de resurse, de constrângeri de eficiență și competitivitate,  
internă și internațională.

În al  patrulea rând, reducerea costurilor, fără a scădea calitatea şi 
funcţionalitatea produselor şi satisfacţia clienţilor, rămâne o sarcină şi o preocupare 
permanentă (a managementului), care astfel la acelaşi preţ de vânzare sau cantitate 
vândută, va conduce la creşterea profiturilor. 

În al cincilea rând, în vederea reducerii tensiunilor sociale interne (dintre 
muncă și capital) și a creșterii motivației și productivității muncii salariaților, se 
impune reforma hotărâtă și profundă a întreprinderii: cooptarea salariaților în formula 
asociativă a capitalului, separarea proprietății de administrare și generalizarea 
organismelor colective de luare a deciziilor și administrare a companiilor.

În al șaselea rând, referitor la calitate, creşterea permanentă a acesteia 
(dublată de reducerea costurilor) duce la creşterea atractivităţii produselor/serviciilor 
firmei şi conferă acesteia o poziţie puternică la negocieri, materializată prin obţinerea 
unor preţuri mai mari şi condiţii de plată-decontare mai bune (încasare în avans sau 
termene mai scurte de încasare), ceea ce duce la reducerea dobânzilor bancare.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Se combină astfel în mod fericit cel puţin 5 căi de creştere a profitului:
l Creșterea veniturilor prin obţinerea unor preţuri mai mari;
l Creșterea profiturilor prin reducerea costurilor de producţie (materii prime, 

materiale, energie, forță de muncă, amortizare, etc.);
l Creșterea profiturilor (creșterea veniturilor și reducerea costurilor) prin 

creșterea productivității muncii, urmare dezvoltării activelor necorporale (capitalul 
uman, know-how, programe informatice), a unei mai bunei planificări și organizări 
a activității;

l Reducerea costurilor de promovare şi reclamă comercială;
l Reducerea costurilor financiare.
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Abstract

This work presents the role of intangible assets in corporate policies (as 
a form of Soft Power) aiming to develop business and counter the bad effects 
of the current financial crisis and geopolitical threats on global business. 

A strong emphasis should be placed on increasing competetiveness by 
using Enterprise Intelligence and Corporate Diplomacy (an original concept 
in Romania) methods.

A special attention is granted to the role of intangible assets (human 
capital, brevets, licences, brands, exclusive distribution agreements, know-
how, goodwill, location, data bases, software) in supporting the anti-crisis 
corporate policies (survival, cost reduction, increase of revenue, profit, 
productivity and effectiveness, etc.).

Key Words: financial crisis, strategic analysis, cost reduction, anti-crisis 
policies, re-engineering, intangible assets, Soft Power, Business Intelligence, 
Competitive Intelligence, Enterprise Intelligence, Smart Company, Corporate 
Diplomacy.

1. INTRODUCERE

Activele necorporale pot conduce, direct sau indirect, fie la reducerea 
costurilor, fie la creșterea veniturilor, fie la amândouă.

Din prima categorie, a activelor imobilizate necorporale care generează 
reducerea costurilor, fac parte, de exemplu, capitalul uman și know-how-ul care duc 
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la o mai bună gestionare și organizare a activității, programele informatice integrate 
(de proiectare, producție, vânzări, contabilitate, gestiune, salarizare, securitate), 
bazele de date, etc.

Din categoria activelor imobilizate necorporale care duc la creșterea 
veniturilor menționăm brevetele, licențele, mărcile și brandurile (obținute inclusiv 
prin francizare), know-how-ul, fondul comercial, campaniile promoționale, calitatea 
personalului, etc.  

Din categoria elementelor necorporale care conduc atât la scăderea 
costurilor, cât și la creșterea veniturilor face parte Enterprise Intelligence. 
Aceasta este parte integrantă din strategia de dezvoltare a activelor necorporale, de 
reducere a costurilor, de creștere a veniturilor și de protecție a activităților firmei 
(inclusiv prin prevenirea surprinderii strategice), într-un cuvânt: Soft Power [7]1; 
activitatea de Enterprise Intelligence2 este propusă în cadrul mai larg al conceptului 
de Smart Company.3

Este binecunoscut adagiul „Informaţia înseamnă putere”.4 [3]
Acest adevăr incontestabil este cu atât mai valabil în condiţiile actualei 

Revoluţii a Cunoaşterii,5 când informaţiile şi cunoştinţele sunt cea mai importantă 
resursă, în toate domeniile.6

2. TIPURI DE INTELLIGENCE 

Pierderile cauzate de lipsa sau scurgerea de informaţii îşi găsesc explicaţia în 
principiul fizic şi filosofic potrivit căruia elementele triadei informaţie şi cunoştinţe 
– materie – energie sunt interschimbabile, se transformă din unul în altul în anumite 
condiţii. În alţi termeni, lipsa sau pierderile de informaţii şi cunoştinţe pot duce 
la decizii eronate, întărirea concurenţei, deficite de imagine, etc. care se traduc în 
eforturi materiale, financiare şi de energie inutile, costuri suplimentare, pierderi de 
clienţi, scăderi de vânzări, pierderi financiare, riscuri judiciare,7 etc. şi ca un corolar, 
la riscul de faliment.  

Lucrurile stau exact invers în situaţia utilizării unor informaţii şi cunoştinţe de 
calitate şi la momentul oportun: se iau decizii bune, creşte creativitatea şi calitatea, 
firma îşi asigură premiere şi întâietăţi pe piaţă, scad consumurile şi eforturile de 
tot felul, scad costurile, se îmbunătăţeşte imaginea pe piaţă, cresc vânzările, creşte 
1  Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Relații Economice Internaționale
2  Cifrele înscrise între paranteze drepte ([]) fac trimitere la sursele bibliografice de la sfârșitul lucrării.
3  Traducerea cea mai adecvată, dar totuși insuficientă în limba română, ar fi Cercetări ofensive de piață.
4  Compania inteligentă, care acționează eficient și profitabil, după cele mai avansate reguli ale științei afacerilor. 
Unele dintre aceste reguli sunt dezvoltarea economiei imaterialului, a activelor necorporale, folosirea intensivă a 
rezultatelor creativității științifice, reducerea investițiilor și consumurilor materiale, flexibilitatea managerială și 
operațională în timp real.
5  Original (din limba engleză): Knowledge Is Power.
6  Original (din limba engleză): Knowledge Revolution.
7  Alături de resursa umană, desigur. Între cele două tipuri de resurse există o strânsă interdependenţă şi 
intercondiţionalitate.
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profitul, creşte rentabilitatea şi eficienţa generală a activităţii companiei, etc.
Cunoştinţele sunt informaţii prelucrate, agregate şi interpretate la un nivel 

superior. Ele au valoare ştiinţifică foarte ridicată şi pot fi grupate sistematic şi coerent 
în doctrine, teorii, şcoli şi curente de gândire, etc.

Intelligence sunt o noţiune polisemantică, având următoarele trei sensuri 
principale:

t acele informaţii şi cunoştinţe, puse în oglindă cu sursele lor, şi care sunt 
importante pentru luarea deciziilor de către beneficiar (decidentul politic), răspunzând 
la întrebările: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? despre un anumit fenomen, 
eveniment, întâmplare, acţiune, persoană, tendinţă, etc. trecute, prezente sau viitoare. 
În acest sens, William „Bill” Jefferson Clinton8 obişnuia să spună: „Faptele sunt 
doar o parte din adevăr. Cealaltă parte este reprezentată de cine le prezintă şi de 
ce”.  Intelligence pot fi clasificate după sursele informațiilor - exemple:

v HUMINT = din surse (contacte) interumane;
v OSINF/OSINT = din surse deschise, publice;
v GEOINT = Geospatial Intelligence, din surse satelitare şi geologice;
v IMAGINT = din imagini şi fotografiere, etc.;
v COMINT = din telecomunicaţii;
v SIGINT = Signals Intelligence, din semnale diverse;
v MASINT = Measurement and Signature Intelligence, din măsurători 

electroenergetice, etc.;
v FININT = din domeniul financiar-bancar. [4]
Se pune problema condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească sursele de 

informaţii, de îndată ce sunt atât de importante, dând informaţiilor şi cunoştinţelor 
culese veridicitate, valoare şi deci încredere; aceste condiţii sunt:

v Securitatea, siguranţa şi protecţia surselor, posibilitatea de a fi exploatate cu 
eficienţă, cu costuri reduse, fără riscuri şi pe pe termen lung.

v Capacitatea, competenţa şi specializarea furnizării unui nivel mulţumitor de 
Intelligence pentru nevoile culegătorului. 

v Corectitudinea şi exactitatea Intelligence furnizat.
v Oportunitatea, nevoia ca sursa să poată furniza Intelligence în timp util, aşa 

cum această perioadă de timp a fost stabilită de către Beneficiar în RFI – Request for 
Information.9  

t culegerea de informaţii: ofensivă (spionajul), defensivă (contraspionajul) 
şi defensiv-ofensivă (dezinformarea).

t instituţiile corespunzătoare acestor activităţi (firmele de cercetarea pieței, 
firmele de detectivi, agențiile de presă, serviciile de informaţii).

În fine, pentru culegerea de informaţii sunt mai multe profesiuni beneficiare: 
cercetarea de marketing (sau de piaţă), jurnalistul de investigaţii, detectivul, poliţia 

8  Procese lungi, costisitoare, cu rezultat favorabil nesigur, dăunătoare imaginii, etc.
9  Preşedintele Statelor Unite în perioada 1992 – 2000.
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de investigaţii, spionajul, contraspionajul, etc.

3. INTELLIGENCE CORPORATIST

La nivelul întreprinderii, există o clasificare, o specializare și o ierarhizare 
a formelor de Intelligence, după nivelul de agregare (data-information-knowledge-
intelligence), caracterul cantitativ/calitativ, intern/extern și tacit/explicit, nivelul 
operațional/tactic/strategic, etc. rezultând astfel 3 zone specifice de interes: Business 
Intelligence, Competitive Intelligence și Organizational/Corporate/Enterprise 
Intelligence; o sugestivă prezentare a acestor zone se poate vedea în schema 
următoare:

După  ©2006, Rodenberg Tillman Associates

Business Intelligence are ca sferă predilectă de preocupare nivelurile 1 – 4, 
în special din interiorul firmei: datele cantitative, informaţiile interne, cunoştinţele 
explicite şi Intelligence cu valoare tactică.

Competitive Intelligence are ca domeniu de acţiune tot nivelurile 1–4, dar 
îşi concentrează cercetarea pe: datele calitative, informaţiile externe, cunoştinţele 
tacite şi Intelligence cu valoare strategică. Se mai numeşte şi Offensive Market(ing) 
Research.� 

Enterprise (Corporate/Organizational) Intelligence se ocupă de zona 
principală a nivelurilor 2 – 6, respectiv (de jos în sus): 2. Informaţii, 3. Cunoştinţe, 4. 
Intelligence, 5. Impact strategic – Luarea deciziei şi 6. Acţiunea.
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Se observă împletirea, complementaritatea, cooperarea şi sinergia dintre cele 
trei forme de Intelligence, cu scopul de a se realiza o creştere sigură, sustenabilă (pe 
termen lung) şi profitabilă a organizaţiei.

Cercetările de piaţă (sau de marketing) se pot asimila zonei comune a Business 
Intelligence şi Competitive Intelligence din schema de la pagina precedentă.

Asemănările dintre Cercetările de piaţă şi Enterprise Intelligence [10] se 
referă la faptul că ambele activităţi:

v Au caracter legal;
v Au aceleaşi scopuri fundamentale: 
1. Să prevină surprinderea strategică din partea mediului intern şi extern al 

întreprinderii (manageri, salariaţi, sindicate, concurenţă, autorităţi, legislație, etc.);
2. Să contribuie la asigurarea Business Continuity, la promovarea și protecţia 

afacerii sub toate aspectele (Business Lobby & Advocacy), inclusiv (sau mai ales) 
continuitatea acesteia;

3. Să contribuie în mod decisiv la realizarea avantajului competitiv;
4. Să conducă la creşterea performanţelor organizaţiei.
v Cuprind cele 5 faze principale ale ciclului complet de Intelligence 

(primire RFI - culegere – analiză, interpretare, sinteză – elaborarea produsului 
finit de Intelligence – diseminare, valorificare), inclusiv eventualele operaţiuni de 
completare, îmbunătăţire, actualizare, etc. ulterioară a produselor de Intelligence;

v Au caracter sistematic în culegerea, tratarea (analizarea, interpretarea, 
sintetizarea) şi prezentarea datelor, informaţiilor şi cunoştinţelor;

v Au caracter obiectiv şi exact prin modul cum culeg, tratează  şi prezintă 
datele, informaţiile şi cunoştinţele;

v Acţionează în principal în zona externă a firmei (în afara firmei).

Diferenţele dintre cele două activităţi sunt date în principal de faptul că: 
1. Cercetările de marketing sunt în general publice, transparente, la vedere, 

pe când activităţile de Enterprise Intelligence sunt private, opace, discrete şi uneori 
chiar secrete;

2. Cercetările de marketing acoperă zona de jos a piramidei de Intelligence 
de la pagina precedentă (Business Intelligence + Competitive Intelligence, culegerea 
de date, informaţii, cunoştinţe şi Intelligence, nivelurile 1-4), pe când Enterprise 
Intelligence se referă la nivelurile superioare, în principal cele de strategie, luarea 
deciziilor şi acţiune.

3. Obiectul de activitate este diferit: pe scurt, Cercetările de piaţă se 
concentrează pe cercetarea brandurilor, preţurilor, comportamentului consumatorilor, 
efectelor campaniilor publicitare ale firmei, etc., pe când Enterprise Intelligence este 
preocupat de poziţia strategică a firmei pe piaţă, de viitoare ale acţiunile concurenţei, 
de influenţarea lucrurilor în favoarea firmei înainte ca acestea să fie cunoscute, etc. 
[10]
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Metodele utilizate de Intelligence-ul corporatist sunt de aceeași natură și 
tipologie cu cele utilizate de Intelligence-ul tradițional (culegere de informații, 
protecție informativă, dezinformare), cu obligația și prezumția că respectă prevederile 
legale până când se dovedește altfel.

4. SURSE DE INFORMARE ÎN ENTERPRISE INTELLIGENCE

Pentru companiile românești care acționează pe piața internațională, activitatea 
de Enterprise Intelligence este de o importanță deosebită, fiind de natură a le asigura 
protecția, siguranța, stabilitatea, continuitatea și profitabilitatea afacerilor.

În acest capitol ne vom concentra, din întreaga activitate de Enterprise 
Intelligence, pe zona de monitorizare a acțiunilor concurenței și de verificare a 
bonității clienților, seriozității furnizorilor și loialității personalului. 

Scopul informării privind personalul propriu, concurenţii şi potenţialii parteneri 
de afaceri îl reprezintă reducerea pierderilor, a riscurilor comerciale, judiciare, de 
personal, financiare şi de faliment, cum ar fi cele legate de:

t Concurenţă: pierderea contactului cu ultimele tendinţe de modernizare, 
creşterea competitivităţii din partea acestora;

t Furnizori: incapacitatea de onorare de către aceştia a obligaţiilor de 
furnizare a unor produse şi servicii de calitate, la timp, în condiţiile şi la preţurile 
stabilite;

t Clienţi corporatişti: scăderea capacităţii sau voinţei de plată, intrarea în 
procedurile de faliment, dizolvare şi lichidare, etc. 

t Potenţialii şi actualii manageri şi salariaţi,10 care pot manifesta atitudini de 
neloialitate faţă de companie, în special prin fraude, delapidări, furturi, transmitere de 
informaţii şi cunoştinţe valoroase şi confidenţiale către concurenţă, piaţa de capital, 
presă, organele de control, etc.11

Aceste metode de investigare sunt utile tuturor companiilor şi celorlalte 
organizaţii private şi instituţiilor publice cu activitate economică, dar sunt cu atât 
mai necesare firmelor de comerţ exterior, care desfăşoară tranzacţii şi acţiuni de 
cooperare, parteneriat, asociere şi investiţii de mare valoare, în valută, cu parteneri 
aflaţi la mari distanţe, în medii economico-sociale, culturale şi politice diferite, şi pe 
care este posibil să nu-i întâlnească personal niciodată.

Investigaţiile pot fi efectuate în totalitate de personalul de specialitate al 
firmelor beneficiare (în cazul firmelor mari, care au departamente de investigaţie 
specializate), integral de către firme specializate, sau combinat (personalul propriu al 
firmei beneficiare şi firme specializate). În orice caz, firmele trebuie să aibă personal 
specializat, care să acţioneze ca o interfaţă şi să colaboreze activ cu firmele de 

10  Cererea de informaţii lansată de către Beneficiarul-decident.
11  Cercetări de Marketing (sau de piaţă) ofensive, agresive, discrete, frizând  Intelligence.
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investigaţii angajate pe bază de contract.

În situaţia unor tranzacţii de foarte mare valoare şi importanţă, avute în vedere 
a fi desfăşurate cu companii transnaţionale, sunt necesare investigaţii amănunţite 
de mare amploare, care nu pot fi efectuate decât de mari firme de consultanţă şi 
investigaţii,12 în diferite ţări, pe diferite pieţe, în diferite medii, la diferite niveluri, 
inclusiv la nivel global.13

Unele firme de investigaţii pentru afaceri14 pun la dispoziţia beneficiarilor 
(contra cost) programe de calculator şi baze de date pentru ca aceştia să-şi conducă ei 
înşişi propriile investigaţii asupra concurenţilor sau potenţialilor parteneri. 

După cum se va observa mai departe, cercetările de marketing se împletesc 
cu cele de investigare a concurenţilor şi potenţialilor parteneri de afaceri, fără a se 
confunda.

Gradul de extindere a documentării şi investigaţiilor asupra concurenţilor şi 
partenerilor este direct proporţională cu durata, importanţa şi valoarea tranzacţiilor 
comerciale, acţiunilor de cooperare şi investiţiilor avute în vedere a se desfăşura în 
viitor împreună cu firmele investigate, cu alte cuvinte, direct proporţional cu riscurile 
(comerciale, financiare, judiciare, de faliment, etc.) posibile. În situaţia managerilor 
şi salariaţilor, gradul de detaliere a investigaţiei asupra acestora va fi determinat de 
profilul psihologic şi anturajul lor şi va fi direct proporţional cu accesul acestora la 
informaţii şi cunoştinţe în cadrul firmei, nivelul şi puterea de decizie şi cu riscul 
prezentat de o eventuală atitudine incorectă a acestora.

Toate metodele de obţinere de informaţii necesită costuri, pentru că până şi 
obţinerea informaţiilor din sursele publice, deschise, gratuite15 implică personal 
(propriu) remunerat, metodologie, suporturi şi mijloace tehnice adecvate de culegere, 
analiză, sinteză, interpretare, prezentare, valorificare, etc. a informaţiilor.

În cazul angajării unor firme specializate de investigaţie, cerinţele de calitate 
şi valoare a informaţiilor (veridicitate, actualitate, oportunitate, inteligibilitate, 
exactitate, comparabilitate, credibilitate, obiectivitate, prudenţă, fidelitate, 
integralitate, contextualizare, relevanţă, utilitate, pertinenţă) urmare culegerii, 
selectării, sistematizării, analizei, sintezei, interpretării, etc. informaţiilor prezentate 
în rapoarte cad în sarcina acestora, asumată prin contract şi pentru un preţ corect.

Ca o menţiune specială, considerăm că această metodologie şi tehnologie 
de investigare a partenerilor de afaceri şi a concurenţilor este foarte utilă şi 
recomandabilă şi instituţiilor de stat care desfăşoară activităţi economice şi 
12  Investigaţiile vor fi în general şi în cea mai mare parte discrete, dar pentru creşterea eficienţei acestora  (un verset 
biblic ne învaţă că „Frica este începutul înţelepciunii”), personalul trebuie să ştie că ele se desfăşoară şi să-şi dea 
chiar acordul.
13  Este vorba despre achiziţii, fuziuni, divizări, parteneriate, aranjamente confidenţiale, preţuri, know-how, reţete, 
proiectări şi lansări de noi modele, strategii comerciale şi promoţionale, etc.
14  De exemplu: Dun & Bradstreet (cea mai cunoscută), The Big Four în domeniul serviciilor financiar-contabile şi 
fiscale (KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche Tohmatsu), marile bănci de investiţii, 
unele firme de avocatură şi investigaţii, etc.
15  Cum ar fi secretoasele medii bancare, financiare, religioase, de informaţii, interlope, paradisurile fiscale, 
societăţile discrete, etc. şi chiar în cabinetele şi pe culoarele puterii politice naţionale şi globale.
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comerciale (privatizări, achiziţii publice, tranzacţii comerciale interne şi de comerţ 
exterior, cooperări, parteneriate, asocieri, investiţii, etc.), societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale, regiilor autonome, etc. mai ales că acestea angajează în 
tranzacţii bani publici şi în instituţiile publice şi firmele cu capital (majoritar sau 
integral) de stat nu s-au implementat încă procedurile auditului de performanţă (şi 
implicit ale managementului riscului). Ele pot beneficia desigur și de sprijinul legal 
și profesionist al serviciilor de informații naționale oficiale. 

Principalele metode de investigare şi surse de informare privind concurenţa, 
partenerii de afaceri, proprii manageri şi salariaţi sunt următoarele:

1. Oficiul (local sau naţional) al Registrului Comerţului, pentru aflarea 
datelor şi informaţiilor despre:

t Datele de identificare a firmei (denumire, formă juridică, sediu social, dată 
şi număr de înregistrare);

t Asociaţi / acţionari şi grupul de interese din care face parte firma;
t Mărimea şi repartizarea capitalului social;
t Administratori;
t Cenzori şi auditori;
t Obiectul de activitate;
t Perioada de timp pentru care a fost înfiinţată (nedeterminată sau limitată, de 

exemplu, pentru 3 sau 5 ani ori până la finalizarea unui proiect, cum ar fi construirea 
unui aeroport, etc.);16

t Modificări ale actelor constitutive (ale elementelor de mai sus);
t Situaţiile financiare (principalii indicatori de volum şi performanţă);
t Evenimente din viaţa firmei (fuziuni, divizări, insolvenţă-faliment, 

dizolvare-lichidare-radiere, etc.);
t Copii certificate, autentificate, legalizate şi apostilate, după caz, după 

documentele de înfiinţare, organizare şi funcţionare a firmei despre care se face 
investigaţia.

În situaţia partenerilor străini, aceste dovezi de la Oficiul local al Registrului 
Comerţului vor fi produse de către aceştia. 

2. Firme (internaţionale) de consultanţă, monitorizare şi analiza pieţei, 
etc. care vor elabora rapoarte despre firma respectivă.

3. Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI), care poate fi consultat la liber 
pe Internet (www.buletinulinsolventei.ro, www.bpi.ro).  

4. Firme de investigaţii economice, comerciale, financiare (agenţii de 
Competitive  Intelligence, firme de detectivi-investigatori) care de asemenea 
elaborează rapoarte privind firma vizată.

5. Mass-media (ziare, reviste, radio-TV, electronic media) de specialitate şi de 
scandal, în principal din ţara partenerului potenţial investigat.

6. Camera de Comerţ şi Industrie a României sau din ţara partenerului 
16  De exemplu, Net Detective.
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străin, după caz (dacă este membru;17 se urmăreşte activitatea în mediul de afaceri, 
participarea la diverse acţiuni, imaginea, influenţa, premiile obţinute, prestigiul, 
bonitatea, etc.)

7. Asociaţii profesionale şi patronale (apartenenţă, activitate, prestigiu, 
imagine, influenţă). 

8. Bursele interne şi internaţionale (de valori mobiliare, valutare şi de 
mărfuri), în situaţia în care este acţiunile sale sunt tranzacţionate, respectiv dacă 
participă la diverse tranzacţii:

t Incidente înregistrate în rapoarte ale Bursei (încălcări ale reglementărilor 
legale şi normelor bursiere);

t Rapoarte, situaţii, analize ale firmei cercetate şi despre aceasta.
9. Băncile comerciale ale partenerilor investigaţi (scrisoarea de bonitate, pe 

care şi-o solicită singuri şi o prezintă, la cerere).
10. Banca Naţională a României, prin banca comercială proprie a firmei 

beneficiare a investigaţiei sau prin băncile comerciale corespondente, după caz:
t Centrala Incidentelor de Plăţi pentru eventuale cazuri de falsificare 

instrumente de plată (cecuri, bilete la ordin, cambii, etc.) şi întârzieri / neefectuări de 
plăţi, litigii legate de acestea, etc.

t Centrala Riscurilor Bancare pentru cazuri de nerambursări de credite, litigii 
legate de acestea, etc.

t Instituţii similare din ţara partenerului.
11. Partenerii lor de afaceri (furnizori, clienţi) şi  concurenţii, cu 

ocazia diferitelor evenimente (tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, seminarii, 
traininguri, forumuri, etc.). Facem aici o menţiune specială şi semnificativă: dacă 
(şi) reprezentanţii firmelor concurente au cuvinte de laudă despre firma investigată, 
înseamnă că aceştia sunt fie foarte oneşti, fie foarte diplomaţi, în orice caz laudele 
din partea concurenţilor cântăresc foarte greu. Desigur că ele se vor corobora şi cu 
rezultatele altor metode de investigaţie.    

12. Cazierele comerciale („listele negre”), neoficiale, constituite de asociaţiile 
firmelor creditoare;18

13. Ministerul Finanţelor Publice (bilanţ, contul de profit şi pierdere, anexele 
la bilanţ) şi Administraţia Financiară (cazierul fiscal, necesar în caz de participare 
la licitaţii).

14. Autorităţile locale şi comunitatea locală privind respectarea normelor 
legale precum şi a principiilor şi normelor Corporate Governance, Business Ethics  
şi Corporate Social Responsability:

t Participarea la dezvoltarea infrastructurii locale;
t Crearea de noi locuri de muncă; 

17  OSINF – Open Source Information şi OSINT – Open Source Intelligence, conform terminologiei şi clasificării 
surselor de informaţii consacrate în teoria şi practica serviciilor de informaţii.
18  Perioada pentru care este înfiinţată firma este foarte importantă, deoarece putem face o livrare masivă pe credit 
comercial cu plata la 90 de zile către o firmă care se lichidează de drept peste 10 zile, de exemplu.
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t Plata echitabilă a muncii, dezvoltarea personalităţii şi carierei managerilor 
şi salariaţilor;

t Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, neexploatarea 
muncii copiilor şi minorilor;

t Egalitatea de şanse, nediscriminarea, angajarea cu prioritate a localnicilor;
t Neimplicarea în acte şi fapte de corupţie;
t Protecţia mediului înconjurător şi a habitatului uman, exploatarea raţională, 

sustenabilă a resurselor, utilizarea de energii regenerabile, nepoluante;
t Sponsorizarea activităţilor educative, sportive, artistice, culturale, sportive, 

religioase, sociale, etc. pe plan local.
15. Personalul firmei investigate,19 fost (acum aflat în general la concurenţă) 

sau actual (manageri, specialişti, reprezentanţi, agenţi comerciali): cu ocazia 
participării la târguri, expoziţii, congrese, conferinţe, seminarii, traininguri, forumuri, 
etc. 

16. Managerii şi salariaţii proprii ai firmei beneficiare: pentru viitorii 
şi actualii manageri şi salariaţi, metodele principale de verificare sunt cercetarea 
mediului familial şi a anturajului, cazierele judiciare, testele psihologice şi referinţele 
(caracterizările) pe care le pot produce de la foştii angajatori, frecvenţa şi motivele 
schimbării locurilor de muncă, etc.

17. Firma investigată însăşi; ea poate furniza diverse materiale promoţionale 
sau documentare – oferte, cataloage, pliante, broşuri, situaţii, rapoarte, analize 
(inclusiv pe website sau blog) şi poate permite accesul la spaţiile sale de cercetare, 
depozitare, producţie, prestări, etc. fie pentru firma beneficiară a investigaţiei (audit 
de secundă parte, conform procedurilor ISO seria 9000/2008 privind Managementul 
Sistemului Calităţii), fie pentru o firmă independentă de audit (audit de terţă parte) 
ori pentru firma de consultanţă şi investigaţii. Cooperarea firmei investigate cu 
investigatorii (oricare ar fi aceştia) este un semn de bună-credinţă şi onestitate, 
un semn că nu are nimic de ascuns. De altfel, pentru completarea informaţiilor şi 
formarea impresiei despre firma investigată, o vizită la sediul acesteia, în spaţiile sale 
principale de producţie şi cunoaşterea persoanelor-cheie ale acesteia, sunt obligatorii.

18. Alte surse legale: oficiale, informale, confidenţiale, publice, secrete etc.

Principalele tipuri de informaţii de interes sunt acelea de natură a semnala 
potenţiale riscuri şi ameninţări în situaţia în care se intră în relaţii de afaceri cu 
aceasta:

l Mărimea (valoarea), frecvenţa şi tipul tranzacţiilor efectuate de firma 
investigată;

l Aria geografică predilectă pentru aprovizionare, pentru desfacere și pentru 
asigurarea cu personal;

l Gradul de îndatorare a firmei, tipul de datorii (comerciale, financiare, fiscale, 
19  HUMINT – informaţii obţinute de la persoane, din orice zonă sau mediu.
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interne, etc.), pe perioade, din care depăşite la scadenţă;
l Relaţiile dintre firma-mamă şi filialele/sucursalele externe ale acesteia, 

în situaţia companiilor transnaţionale (puterea de decizie la nivelul filialelor/
sucursalelor, politica de resurse umane, politica de investiţii, tipurile de preţuri de 
transfer folosite, aspectele de fiscalitate internaţională - impozitarea şi repatrierea 
profitului,  etc.);

l Lichiditatea, solvabilitatea şi bonitatea firmei, capitalul de încredere şi 
imaginea ei pe piaţă (internă şi internaţională), în mass-media, în mediul de afaceri 
şi în comunitatea locală;20

l Politica de personal, nivelul de salarizare, conflictele interne, fluctuaţia 
personalului, etc.

l Profilul moral şi viciile managerilor şi altor persoane-cheie din cadrul firmei, 
evenimentele înregistrate în contul acestora (în special incompetenţă, indisciplină, 
delapidare, dare şi luare de mită şi foloase necuvenite, trafic de influenţă, furt, 
înşelăciune, fals şi uz de fals, lipsă de loialitate, frecvenţa şi motivele schimbării 
locului de muncă, etc.), în vederea efectuării de analize şi predicţii asupra conduitei 
viitoare a acestora în diferite circumstanţe posibile;

l Situaţia juridică a firmei: situaţia proprietăţilor, relaţiile dintre asociaţi şi 
dintre asociaţi şi administratori, incidentele şi litigiile legale, izvorâte din relaţiile 
de afaceri, în care a fost şi este implicată firma (numărul, natura, cauza, valoarea, 
preopinenţii, finalizarea, etc.) şi în special nerespectarea obligaţiilor contractuale, 
înşelăciune în convenţii, falsuri şi uz de fals, etc.

l Evenimentele mondene în care este implicată firma şi personalul ei.
Având la dispoziţie toate aceste informaţii şi urmare unei serioase analize-

diagnostic şi evaluări a firmei investigate pe baza acestora, managementul firmei 
beneficiare va cuantifica riscul şi va lua decizia finală de a intra sau nu în afaceri cu 
firma în cauză. 

Pentru a concilia cerinţele de morală, etică profesională şi deontologie cu 
cele pragmatice, de satisfacere a cerinţelor de informaţii despre concurenţă, se vor 
respecta următoarele reguli:

w Se va avea în vedere principiul lui Bruce Lee: „Fii ferm în respectarea 
principiului, dar flexibil în aplicarea lui”;

w Departamentul de Enterprise Intelligence din cadrul firmei va acţiona discret, 
cu o activitate strict bine compartimentată faţă de activitatea celorlalte servicii şi sub 
un control managerial foarte riguros;

w Culegerea de informaţii se va face punctual, selectiv şi doar în caz de nevoie, 
ca o excepţie, nu în mod abuziv, continuu şi fără discernământ;

w Culegerea de informaţii nu se va face în mod agresiv, ci mai curând se vor 
găsi cei dispuşi să furnizeze informaţii, vor fi aşteptaţi („aşteptare activă”, căci totul 
vine celui care ştie să aştepte), nu vor fi neapărat căutaţi şi supuşi presiunilor;
20  După principiul „Gândeşte global dar acţionează local!”
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w Culegerea de informaţii va fi încredinţată prin contract unei firme specializate;
w Informatorii vor fi bine răsplătiţi, iar identitatea lor strict protejată.

5. ENTERPRISE INTELLIGENCE ȘI NOUA DIPLOMAȚIE: 
DIPLOMAȚIA CORPORATIVĂ

În perioada actuală se constată o fuziune a intereselor statelor și a companiilor 
lor-fanion pe piața internațională globală, interese care sunt promovate prin metode 
și instrumente împumutate din mai multe domenii: marketing agresiv, lobby & 
advocacy, negociere competitivă, intelligence, geopolitică, diplomație [8], protocol 
[2], mass-media, etc.

Putem spune că la nivelul corporațiilor transnaționale a apărut un nou 
departament cu activitate integrată de facto, pe care am putea-o conceptualiza drept 
diplomație corporativă, din zona Noii Diplomații.[9]

În mod concret și practic, în vederea creșterii forței de expansiune pe 
piața mondială, a creșterii competitivității, vânzărilor și profiturilor, companiile 
transnaționale își unesc forțele cu cele ale statelor lor de origine și acționează în mod 
sinergic pe piața mondială, deși în mod oficial nu recunosc acest lucru.� Principalele 
țări care își promovează în mod agresiv companiile proprii pe piața globală sunt 
Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Franța, Rusia, China, Japonia, Coreea 
de Sud, iar aceste companii poartă denumiri și au logo-uri foarte cunoscute peste 
tot în lume: Microsoft, Google, IBM, Coca-Cola, Pepsico, Marriott, Hilton, Apple, 
Facebook, Pizza Hut, McDonald’s, KFC, Starbucks, Boeing, Rolex, Mercedes, 
Volkswagen-Audi, Bayer, Siemens, Vodafone, Renault, Gazprom, Lenovo, Sony, 
Canon, Toyota, Honda, Samsung, Hyundai, etc. Aceste companii transnaționale sunt 
la rândul lor recunoscute ca fiind vectorii de expansiune (neo-imperialistă și neo-
colonialistă, spun neo-marxiștii, indignații și alți anti-globaliști) ai țărilor respective 
în lume, într-o campanie mondială de tip Soft Power. 

Principalele modalități de colaborare dintre mediul de afaceri național care 
acționează pe piața globală (corporațiile transnaționale) și guvernul de origine, de 
sprijin guvernamental pentru expansiunea firmelor-fanion pe piața mondială pot fi 
considerate următoarele:

v Misiuni comerciale comune (reprezentanți guvernamentali, ai Camerelor 
de Comerț și oameni de afaceri);

v Activitatea serviciilor naționale de intelligence;
v Colaborare logistică (utilizarea de către reprezentanții corporațiilor a 

spațiilor de cazare, de lucru și de reprezentare ale ambasadelor, facilități la transportul 
aerian cu compania națională, etc.);

v Asistență diplomatică și promovare din partea reprezentanților economici 
și comerciali oficiali ai țării respective;
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v Sprijin legislativ, financiar-bancar, fiscal, etc.
v Presiuni politice;
v Presiuni mediatice, etc.
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Abstract 

The doctrine considers that citizenship can be viewed from the 
perspective of constitutional law both as a legal institution and the status of 
persons recognized by a particular state. As a legal institution, citizenship is 
seen as a set of legal rules governing the acquisition or loss of citizenship, and 
the social relations that this status requires. This study analyzes the concept 
of citizenship from these two perspectives and also from the point of view 
European Union, because, for a few years, the citizen of the member states are 
also considered to be European citizens.

Keywords: citizenship, Constitution, European Union, European citizen, 
acquisition and loss of citizenship 

1. Consideraţii preliminare

Populaţia unui stat se pre zin tă ca o entitate compozită sub aspectul 
specificului raporturilor politice şi juridice pe care le are fiecare membru 

al acesteia cu statul pe teritoriul căruia trăieşte po pu laţia respectivă. Populaţia este o 
categorie sociologică, diferită de popor şi de naţiune, care întruneşte o serie de însuşiri 
relevante pentru dreptul constituţional, precum şi pentru dreptul internaţional public. 
Populaţia reprezintă un ansamblu nedefinit de persoane care, la un moment dat, se 
1  Universitatea din Craiova, andreea_alexe@yahoo.com
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găsesc pe teritoriul unui stat2. Înţelegem, aici, termenul de populaţie ca ansamblu de 
persoane care trăiesc pe teritoriul unui stat în mod statornic, indiferent care le-ar fi 
caracteristicile identitare în raport cu teritoriul statului şi cu statul însuşi. Din acest 
punct de vedere, populaţia unui stat este formată din cetăţenii acestuia, la care se 
adaugă străinii şi, după caz, apatrizii.

Fiecare dintre cele trei categorii de indivizi are anumite raporturi juridice cu 
statul pe teritoriul căruia trăiesc şi se supun autorităţii acestuia. În această ecuaţie 
intervine cel de-al treilea element constitutiv al statului şi anume, puterea suverană. 
Suveranitatea este un element esenţial în stabilirea raporturilor de cetăţenie, ca, de 
altfel, şi a raporturilor exclusiv juridice pe care un stat le poate încheia cu străinii şi 
apatrizii. În fundamentarea constituţională a noţiunii de cetăţenie, se porneşte, aşa 
cum s-a precizat în literatura de specialitate, de la trei factori care definesc raporturile 
statului cu indivizii care compun comunitatea de cetăţeni3:

a) principiul suveranităţii;
b) distincţia pe care statul o face între proprii cetăţeni şi persoanele care nu au 

această calitate;
c) egalitatea deplină în faţa legii şi a autorităţilor publice a tuturor fără nicio 

discriminare.

2. Fundamentare constituţională

Când vorbim de cetăţean şi de raporturile acestuia cu statul din perspectiva 
art. 5 din Constituţie, nu putem să ignorăm dispoziţiile art. 1 - 4 şi art. 6 din Legea 
fundamentală. Toate aceste texte sunt complementare atunci când dorim să definim 
noţiunea de cetăţean şi să-i stabilim locul şi funcţiile sociale în procesul de constituire 
şi organizare a aparatului de exercitare a puterii. Din această perspectivă, ne referim 
la cetăţean doar ca membru al unei comunităţi care participă, prin corpul electoral, la 
constituirea directă şi indirectă a organismelor de guvernare şi care are aptitudinea să 
exercite drepturile şi libertăţile constituţionale şi obligaţia de a îndeplini obligaţiile 
prevăzute în Legea fundamentală. În această poziţionare constituţională, cetăţeanul 
este privit separat de grupul etnic, social, religios, cultural, politic din care face parte 
sau la care se simte afiliat prin alte calităţi pe care le-ar întruni (apartenenţa la o 
minoritate naţională, limbă maternă, credinţă religioasă, afiliere politică etc.)4. 

Cetăţenii constituie un corp civic unic – comunitatea cetăţenilor – ce nu 
poate fi divizat în segmente sociale, etnice, religioase ori politice sau de vârstă. 
Orice distincţie făcută între cetăţeni pe criteriile discriminării, ar avea caracter 
neconstituţional. Aceasta este concluzia desprinsă din art. 4 alin. (2) din Constituţie, 
potrivit căruia „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi 
…”, precum şi din art. 2 alin. (1), care prevede că suveranitatea naţională aparţine 
2  A se vedea J. Cadart, Institutions politiques et droit constitutionnel, vol. I, Economica, Paris, 1990, p. 55.
3  B. Berceanu, Cetăţenia. Monografie juridică, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 72.
4  O. Duhamel, Y. Mény, Dictionnaire constitutionnel, P.U.F., Paris, 1992, p. 143.
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poporului român, fiecare cetăţean fiind, astfel, deţinător şi purtător al unui segment 
egal de suveranitate naţională. În această calitate, cetăţeanul apare ca atom al 
fundamentului statului, care este comunitatea de cetăţeni. Suntem în prezenţa unor 
enunţuri constituţionale care exclud conceptul de cetăţean în sens etnic, chiar dacă 
este însoţit de apelativul „român”.

Aşadar, atunci când ne referim la noţiunea de cetăţenie, avem în vedere 
îmbinarea a două tipuri de raporturi: 

a) raporturi politice, grefate pe instituţionalizarea şi funcţionalitatea 
principiului suveranităţii naţionale, potrivit căruia puterea politică rezidă în popor/
naţiune, în sensul civic al cuvântului, poporul fiind cel ce o transmite statului spre a 
fi exercitată condiţionat prin reprezentare;

b) raporturi juridice. Acestea vor reglementa statutul propriu-zis al 
cetăţeanului, începând cu înregistrarea naşterii sale – momentul principal în care i 
se stabileşte cetăţenia – şi sfârşind cu dovada cetăţeniei. Includem în sfera acestor 
raporturi juridice şi drepturile constituţionale şi legale recunoscute de stat propriilor 
cetăţeni, precum şi îndatoririle fundamentale ale acestora faţă de stat.

Nu este mai puţin adevărat că şi alte ştiinţe sociale, cum ar fi, de pildă, 
sociologia politică5 sau politologia6  conferă noţiunii de cetăţenie un conţinut specific 
din perspectiva acestora.

Legătura politică ce uneşte statul cu proprii cetăţeni nu se limitează la 
contribuţia directă a corpului electoral la formarea aparatului de stat reprezentativ, în 
cicluri periodice. Cetăţenii sunt atraşi la viaţa publică şi prin organizaţii ale societăţii 
civile, inclusiv prin asociaţii şi fundaţii cu profil civic, partide politice şi sindicate 
profesionale. Asistăm, astfel, la un activism civic al cetăţenilor, prin intermediul căruia 
aceştia îşi pot satisface anumite drepturi şi interese legitime. Şi statul este interesat 
în funcţionarea societăţii civile ca o formă de eliberare şi orientare a energiilor civice 
spre anumite direcţii şi, în acelaşi timp, de exprimare a unei solidarităţi sociale în 
sensul art. 4 alin. (1) din Constituţie. Desigur, nu se poate susţine că prin aceste 
forme particulare de integrare a cetăţenilor la viaţa publică se realizează apartenenţa 
acestora la stat, dar ele pot contribui la creşterea sentimentului civic de loialitate 
a individului faţă de structurile etatice care garantează statutul liber al societăţii 
civile şi stimulează o simbolistică a unităţii politice între stat şi cetăţean. Elemente 
fundamentale ale acestei simbolistici a unităţii naţionale sunt imnul naţional, drapelul 
5  Din perspectivă sociologică, cetăţenia este definită ca un status uzual şi reprezintă cali tatea de membru al unui 
stat-naţiune, fiind conferită de la naştere sau prin proceduri juridice în cazuri de emigrare dintr-un stat în altul [C. 
Zamfir, L. Vlăsceanu (coord.), op. cit., p. 95].
6  Din perspectivă politologică, cetăţenia este o relaţie dinamică între un cetăţean şi naţiunea sa. Potrivit acestei 
concepţii, noţiunea de cetăţenie cuprinde reguli referitoare la ceea ce ar putea să facă (să voteze), la ceea ce trebuie 
să facă (să plătească impozite şi taxe) şi la ceea ce ar putea să refuze să facă (J.M. Shafritz, Dictionary of American 
Government and Politics, The Dorsey Press, Chicago, 1983, p. 95). Din aceeaşi perspectivă, cetăţenia este de fi nită 
ca o calitate juridică a cetăţeanului care sintetizează ansamblul relaţiilor social-econo mice, politice şi juridice dintre 
acestea şi un anumit stat (S. Tămaş, Dicţionar politic. Instituţiile demo craţiei şi cultura civică, Ed. Academiei, Bu-
cureşti, 1993, p. 41).
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de stat, ziua naţională, moneda naţională, comemorarea unor personalităţi istorice, 
ori aniversarea unor evenimente politice cu o mare încărcătură naţională etc.7

Aceste valori sau elemente-simbol sunt de natură să întărească raporturile de 
cetăţenie, să sporească sentimentul de mândrie naţională, de ataşament profund faţă 
de comunitatea de viaţă politică, social-economică şi culturală, dar şi răspunderea 
socială faţă de respectarea îndatoririlor constituţionale.

În doctrină se susţine constant că cetăţenia poate fi privită din perspectiva 
dreptului constituţional atât ca instituţie juridică, cât şi ca statut al persoanelor cărora li 
se recunoaşte calitatea de cetă ţean al unui anumit stat8. Ca instituţie juridică, cetăţenia 
este privită ca ansamblu de norme juridice care reglementează modul de dobândire 
sau pierdere a calităţii de cetăţean, adică raporturile sociale de cetăţenie. Cât priveşte 
aprecierea cetăţeniei ca o condiţie juridică sau statut al individului – exprimată prin 
drepturile şi îndatoririle sale individuale – credem mai degrabă că aceasta trebuie 
considerată izvorul drepturilor subiective garantate de stat prin Constituţie şi diferite 
alte legi, propriilor cetăţeni, şi nu ca statut al unor indivizi. În afara calităţii sale de 
cetăţean al unui stat, individul nu poate beneficia deplin de drepturile şi libertăţile 
asigurate de statul respectiv. Abia condiţia de cetăţean a individului îi conferă 
acestuia aptitudinea de a exercita drepturile şi libertăţile constituţionale, şi numai în 
această calitate îi incumbă anumite îndatoriri cetăţeneşti, cum ar fi fidelitatea faţă de 
ţară şi obligaţia constituţională de a o apăra. Ca atare, calitatea de cetăţean al unui 
anumit stat, conferă persoanei respective dreptul de a exercita drepturile şi libertăţile 
fundamentale, dar şi obligaţia de a-şi înfăptui îndatoririle constituţionale faţă de stat, 
cu alte cuvinte, de a căpăta un anumit statut juridic. Astfel înţeleasă, cetăţenia este 
condiţia exercitării anumitor drepturi şi libertăţi constituţionale şi legale.

În calitate de cetăţean, individul prezintă, în principiu, câteva caracteristici de 
bază9:

a) are o ascendenţă istorică, prin cicluri de filiaţie, prezumat îndelungată, 
raportată la statul care îi recunoaşte cetăţenia, în sensul că părinţii şi ceilalţi ascendenţi 
îndepărtaţi au avut calitatea de cetăţeni ai aceluiaşi stat;

b) dreptul la cetăţenie este un drept absolut, statul fiind obligat să-i acorde 
cetăţenie, neputând să refuze acordarea acesteia, dacă sunt întrunite condiţiile legale 
pentru aceasta;

c) individul-cetăţean are aptitudinea de a exercita toate drepturile şi libertăţile 
care i-au fost conferite de Constituţie;

d) individul-cetăţean are obligaţia de fidelitate constituţională numai faţă de 
statul care i-a acordat sau recunoscut cetăţenia;

e)individul-cetăţean aşează interesele generale ale comunităţii politice în 
faţa celor personale, conştient fiind că realizarea intereselor publice este condiţia 
7  C. Rouvier, Sociologie politique, Ed. Litec, Paris, 1998, p. 178.
8  A se vedea, în acest sens, I. Deleanu, op. cit., p. 350; I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii 
politice, vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 115.
9  O. Duhamel, Y. Mény, op. cit., p. 145.
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exercitării drepturilor şi intereselor sale legitime.
Statutul juridic al individului nu este garantat atât de drepturile subiective 

recunoscute şi garantate de Constituţie, cât de calitatea sa de cetăţean al unui stat, 
în virtutea căruia el dobândeşte drepturile respective şi îşi asumă anumite îndatoriri. 
Conţinutul juridic al cetăţeniei depinde de voinţa politică a celor care guvernează, 
precum şi de resursele materiale de care dispune statul la un moment dat. Amploarea 
drepturilor cetăţeneşti, dar şi conţinutul acestora depind de regimul politic şi diferă 
de la un stat la altul. Statele suverane sunt pe deplin îndreptăţite să stabilească 
raporturile de cetăţenie, ca şi modalităţile de acordare şi pierdere a acesteia. Şi poziţia 
politică a cetăţeanului faţa de stat depinde de caracterul regimului politic. Există şi o 
poziţionare diferită de ordin psihologic a unor cetăţeni sau a unor grupuri de cetăţeni 
faţă de stat pe care nu o putem ignora şi care se manifestă în conjuncturi politice şi 
sociale particulare.

Comunitatea de cetăţeni exprimă o voinţă electorală omogenă, având ca unic 
scop alegerea unui Parlament sau a unui preşedinte de republică, ceea ce nu însemnă 
că alegătorii au exprimat o unică voinţă, ci, dimpotrivă, voinţe partizane particulare. 
Corpul electoral se exprimă, însă, omogen şi rămâne astfel, deoarece suveranitatea 
naţională – pe care a exercitat-o acesta – este prin natura sa indivizibilă. Tot astfel, 
fiecare membru al comunităţii de indivizi este egal supus în raporturile sale cu statul 
şi fără privilegii. Filozoful german Kant spunea că numai capacitatea de a vota 
conferă individului, component al unei uniuni politice, calitatea de cetăţean. Aceasta 
presupune, continua el, independenţa celui care, făcând parte din popor, nu numai 
că intenţionează să participe la existenţa socială, ci, de asemenea, să fie membru al 
ei, adică să ia parte activă împreună cu ceilalţi, după propriul său arbitru10. O idee 
asemănătoare o găsim şi la Hegel, care analizând conceptele de guvernare în lumea 
elenică şi romană, reţine că este specific acestora ca toţi cetăţenii trebuie să participe 
la dezbaterile şi hotărârile privind problemele şi legile de interes general11.

Modelul acesta a fost preluat în epoca modernă şi adaptat într-un alt context 
istoric, în care nu mai este posibilă democraţia directă, ci guvernământul reprezentativ. 
Într-un astfel de model, societatea se structurează în elita conducătoare, desemnată 
prin proceduri democratice, şi restul comunităţii de cetăţeni.

Este o cerinţă fundamentală, ce rezultă din art. 2 din Constituţie, ca cetăţeanul 
să aibă aptitudinea de a participa la exercitarea puterii politice prin proceduri 
democratice, libere, periodice şi corecte, dar şi la exercitarea puterii de stat propriu-
zise. Ne referim aici la iniţiativa legislativă cetăţenească recunoscută şi garantată 
de art. 74 alin. (1) şi art. 150 din Constituţie, precum şi la referendum, înţeles ca 
modalitate de consultare a voinţei populare. 

Luând ca suport raportul de apartenenţă a individului faţă de un anumit stat, unii 
autori au definit cetăţenia română ca fiind situaţia juridică care rezultă din ra porturile 

10  I. Kant, Scrieri moral-politice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 164.
11  G.W.F. Hegel, Prelegeri de filozofie a istoriei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 78.
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statornice care intervin între o persoană fizică şi statul român, expri mând apartenenţa 
persoanei la stat, situaţie caracteristică prin plenitudinea drep turilor şi obligaţiilor 
reciproce predeterminate de lege12. Într-o altă definiţie, cetăţenia română a fost 
apreciată ca acea calitate a per soanei fizice ce exprimă relaţiile permanente social-
economice, politice şi juridice dintre persoana fizică şi stat, dovedind apartenenţa 
sa la statul român şi atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor 
drepturilor şi îndatoririlor pre văzute de Constituţia şi de legile României13. 

S-a spus, de asemenea, că din punct de vedere juridic, cetăţenia reprezintă acea 
legătură permanentă, politică şi juridică, ce se realizează între un individ, persoană 
fizică şi statul pe al cărui teritoriu locuieşte14.

Profesorul Tudor Drăganu înţelege cetăţenia, în sensul de ansamblu de drepturi 
subiective şi obligaţii recunoscute (de stat) unei persoane determinate, ca fiind 
situaţia juridică rezultând din apartenenţa unei persoane fizice la un stat determinat, 
caracterizată prin faptul că aceasta are plenitudinea drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute de Constituţie şi legi, inclusiv drepturile politice, obligaţia de fidelitate 
faţă de patrie şi cea de apărare a ei15.

Iar profesorul Cristian Ionescu consideră că cetăţenia română reprezintă 
legătura politico-juridică principală şi statornică între statul român şi o persoană 
fizică, care exprimă apartenenţa acesteia la stat şi în baza căreia aceasta participă 
la diferite proceduri constituţionale şi legale, prin care se exprimă voinţa suverană 
a poporului şi beneficiază de drepturile şi libertăţile fundamentale pe care i le ga-
ran tează statul, care, în acelaşi timp, îi impune anumite îndatoriri fundamentale16.

3. Concluzii

Puterea constituantă fie ea originară sau derivată joacă un rol important în 
analiza conceptului de suveranitate în raport cu dreptul european, dar şi cu transferul 
de competenţe dintre statele membre şi Uniune. Un aspect extrem de interesant, 
care ne ajută în analiza conceptului de putere constituantă, dar care prezintă anumite 
particularităţi este reprezentat de „cetăţenia europeană”. Acest concept a fost prima 
dată introdus în 1992 prin Tratatul de la Maastricht,  prin art. 17 al Tratatului de 
instituire a Comunităţii Europene (fostul art. 8) şi consolidat ulterior, în 2009, prin 
Tratatul de la Lisabona, care prevede că este cetăţean al Uniunii Europene orice 
persoană care are naţionalitatea unuia dintre Statele Membre, conform legilor în 
vigoare în statul respectiv. Cetăţenia Uniunii Europene nu înlocuieşte însă cetăţenia 
naţională, ci vine în completarea cetăţeniei naţionale, făcând posibilă exercitarea 
12  I. Deleanu, op. cit., p. 352-353.
13  I. Muraru, op. cit., p. 116.
14  A se vedea Şt. Deaconu, în I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. 
Beck, Bucureşti, 2008, p. 49.
15  T. Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, 
p. 132.
16  C. Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, op. cit., p. 658.
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unora dintre drepturile cetăţeanului Uniunii pe teritoriul Statului Membru în care 
locuieşte (şi nu numai în ţara din care vine, aşa cum se întâmpla înainte). În plus, 
cetăţenia europeană are la bază principiile comune ale Statelor Membre: principiul 
libertăţii, principiul democraţiei, principiul respectării drepturilor omului şi al 
libertăţilor fundamentale şi principiul statului de drept, incluse în Tratatul de la 
Amsterdam, şi decurge din drepturile fundamentale ale omului şi drepturile specifice 
acordate cetăţeanului european (drepturi de liberă circulaţie şi drepturi civice), 
descrise în Tratat 17.

În acest context se naşte o fireasca întrebare dacă există vreo coeziune între 
„cetăţenii europeni”, dacă se poate vorbi de o conştiinţă colectivă care să genereze 
anumite raporturi constituţionale? În acest sens un punct de vedere extrem de 
interesant este prezentat de Paul Magnette în lucrarea sa Europa politică. Cetăţenie, 
constituţie, democraţie care afirma „Conceptul de cetăţenie europeană este unul 
ambiguu. Dacă expresia este înţeleasă în sensul clasic al termenului, aşa cum s-a 
format în cadrul statelor, atunci acest statut pare să facă referire la o relaţie politică 
şi juridică directă între cetăţenii statelor membre şi Uniune. A fi cetăţean european 
înseamnă a fi membrul unei comunităţi politice noi” cu toate acestea mare parte dintre 
drepturile incluse în Tratatul de la Maastricht în legătură cu „cetăţenia Uniunii” nu 
stabilesc o legătură directă între cetăţean şi Uniune, astfel „drepturile de circulaţie 
şi de rezidenţă nu sunt opozabile Uniunii, ci statelor membre (...) doar dreptul de a 
fi ales şi de a alege în Parlamentul European”, astfel „cetăţenia europeană este, în 
realitatea sa juridică, extinderea principiului comunitar de egalitate de tratament. Ea 
se înscrie mai mult într-o dimensiune orizontală, între popoarele europene, decât 
într-un raport vertical, între cetăţeni şi Uniune” 18. Deci, conform acestei opinii, 
cetăţenia europeană nu poate fi fundament al unei discuţii legate de o veritabilă 
putere constituantă europeană, în acelaşi sens, acelaşi autor 19, într-o altă lucrare 
ridică problema legitimării politice a construcţiei europene. „Orice întreprindere 
politică este confruntată cu necesitatea de a convinge indivizii cărora se adresează 
de conformitatea ei cu valorile şi aspiraţiile lor, pentru a-şi asigura susţinerea din 
partea acestora. Dacă nu ea este constrânsă să recurgă la coerciţie pentru a garanta 
supunere de care depinde supravieţuirea ei. În măsura în care legitimitatea puterii 
rezultă din adecvarea sa la credinţele indivizilor asupra cărora se exercită, ea nu este 
niciodată dobândită definitiv; valorile, percepţia intereselor şi dorinţele evoluează, iar 
autoritatea care nu ţine seama de aceste variaţii se confruntă cu o criză de legitimare, 
un decalaj între cererile cetăţenilor şi răspunsurile pe care ea li le poate da”. Vorbind 
despre  criză de legitimare a puterii la nivelul Uniunii, nu putem să nu observăm că 
din această perspectivă demersul de identificare a relaţiei formă de guvernământ – 
voinţă politică – putere constituantă ar presupune un raport total diferit: dacă în mod 
normal manifestarea puterii constituante este cea care generează o anumită formă de 
17  (http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_9.pdf) – accesat la data de 28.09.2014.
18  Magnette, P., Europa politică. Cetăţenie, Constituţie, Democraţie, Ed. Institutul European, Iaşi, 2008, pp. 12-13. 
19  Magnette, P., Europa, Statul şi Democraţia. Suveranul îmblânzit, Ed. Institutul European, Iaşi, 2005, pp. 169-214.
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guvernare şi anumite principii care să corespundă voinţei suverane a poporului, la 
nivel de Uniune, avem instituţii care reglementează competenţele Uniunii, cetăţenilor 
le sunt instituite unele libertăţi şi drepturi specifice, aceştia fiind „seduşi” spre o 
participare politică la  nivel de Uniune, încercându-se astfel obţinerea legitimităţii de 
putere, printr-o construcţie artificială a puterii constituante.

Bibliografie 

1. Berceanu, B., Cetăţenia. Monografie juridică, Ed. All Beck, Bucureşti, 
1999;

2. Cadart, J., Institutions politiques et droit constitutionnel, vol. I, Economica, 
Paris, 1990;

3. Drăganu, T., Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. 
I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998;

4. Duhamel, O., Mény, Y., Dictionnaire constitutionnel, P.U.F., Paris, 1992;
5. Hegel, G.W.F., Prelegeri de filozofie a istoriei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 

1997;
6. Kant, I., Scrieri moral-politice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991;
7. Magnette, P., Europa politică. Cetăţenie, Constituţie, Democraţie, Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2008;
8. Muraru, I., Tănăsescu, E.S., Constituţia României. Comentariu pe articole, 

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
9. Muraru, I., Tănăsescu, E.S., Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, 

Ed. All Beck, Bucureşti, 2003;
10. Rouvier, C., Sociologie politique, Ed. Litec, Paris, 1998;
11. Tămaş, S., Dicţionar politic. Instituţiile demo craţiei şi cultura civică, Ed. 

Academiei, Bucureşti, 1993;
12. http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_9.pdf.

”Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/159/1.5/
S/141699,proiect strategic ID 141699, cofinanţat din Fondul Social European, prin 
Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-2013”. 

Lucrarea a fost prezentată în cadrul Conferinţei Tinerilor, ediţia a 4-a, 
“Cetăţenia activă în societatea contemporană. Realitate sau deziderat”, 7 
aprilie 2015, organizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.   

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015156

UNIVERS JURIDIC

Drd. Cristi CHIŢU1

Abstract 

Even before its creation, democracy referred to „the power of the 
people”. In other words, in a democratic society, citizens rule the state through 
their representatives, not the other way around. Without the participation of 
the people, the state will be weaker. The historical period selected in my work 
is intended to demonstrate that the citizen is the true owner of the power. If 
the reprezentatives are selected from among active citizens, the decisions will 
be made in the interest of the people. The people`s democratic state must be 
focused on the citizen. Nevertheless, John. F. Kennedy, the president of one of 
the oldest  democracies in the world, pinpointed to this relationship and made 
a moving statement in 1963: „My fellow Americans, ask not what your country 
can do for you, ask what you can do for your country”.

Keywords - democracy, active, people, power, owner. 

Pentru a proba importanța participării active a cetățenilor la întărirea 
statului am ales să scriu câteva pagini din istoria României și anume: 

Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), 
consolidarea României sub domnia Regelui Carol I (1866-1914) și formarea 
României Mari la sfârșitul Primului Război Mondial (1918). 

Anul 1859 debutează cu desemnarea colonelului Alexandru Ioan Cuza de 
1  Şcoala Doctorală, Academia de Poliţie “Al. I. Cuza”
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CITIZENSHIP



157UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

UNIVERS JURIDIC

către forţele progresiste la conducerea Moldovei. Astfel, pe 5 ianuarie 1859 acesta  
a fost ales domn al Moldovei, fiind acceptat şi de conservatori, datorită vederilor 
sale moderate în comparație cu alți posibili candidați. Alegerea lui Cuza semnifică 
triumful forţelor politice care militau pentru modernizarea societăţii2. Unirea s-a 
înfăptuit însă prin alegerea, la 24 ianuarie 1859, a lui Alexandru Ioan Cuza, ca domn 
al Ţării Româneşti. La Bucureşti, Adunarea Electivă era dominată de conservatori 
care doreau să aleagă pe unul din foștii domnitori: Gheorghe Bibescu sau Barbu 
Știrbei. Ideea alegerii aceluiaşi domnitor în ambele Principate prinsese, însă, contur 
şi reprezentanţii Partidei Naţionale au făcut apel la populaţia capitalei pentru a-i 
determina pe conservatori să accepte alegerea lui Cuza. Sub presiunea maselor, 
unioniştii reuşesc să contracareze majoritatea conservatoare, Adunarea Electivă 
acceptând, după dezbateri furtunoase, propunerea de a-l desemna domn al Ţării 
Româneşti pe alesul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza3. Cele două tabere au renunţat 
la candidaţii proprii, acceptând candidatura lui Cuza care, în 24 ianuarie 1859, a fost 
ales domn în unanimitate şi în Ţara Românească. Acest act politic a inaugurat politica 
faptului împlinit. Alegerea aceluiaşi domn în ambele Principate a produs uimirea 
Curţilor europene, dar şi admiraţia cercurilor progresiste. Domnia lui Alexandru Ioan 
Cuza a reprezentat o perioada hotărâtoare pentru consolidarea unirii şi modernizarea 
statului. În prima parte a domniei, s-a realizat unificarea administrativă şi legislativă, 
s-a obţinut, din partea marilor puteri garante recunoaşterea unirii depline, iar în a 
doua parte a domniei, au fost înfăptuite reforme în conformitate cu cerinţele epocii 
moderne.

Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a fost interpretată de marile puteri ca 
o încălcare a prevederilor Convenţiei de la Paris. Din acest motiv, după 24 ianuarie 
1859, viaţa politică a Principatelor era deosebit de complexă. Uniunea personală nu 
era recunoscută de Marile Puteri. La Iaşi şi la Bucureşti funcţionau două guverne 
şi două Adunări, iar organizarea administrativă era lipsită de unitate. Principalele 
obiective ale noului domn erau recunoaşterea internaţională a dublei alegeri - pe 
plan extern, şi realizarea uniunii politice şi administrative depline şi recunoaşterea ei, 
precum şi alcătuirea unui plan de reforme care să modernizeze societatea românească 
- pe plan intern. Pe plan extern, prin Conferinţa organizată în martie 1859 la Paris, 
Franţa, Anglia, Rusia şi Sardinia au recunoscut actul de la 24 ianuarie; Austria şi 
Turcia şi-au dat acordul în septembrie 1859, dar numai pentru perioada domniei lui 
Cuza. Se consacră astfel uniunea personală a celor două Principate, prima etapă spre 
realizarea deplină a unirii4.

Pe plan intern, a fost iniţiat un amplu program de consolidare a unirii: în 
domeniul administrativ s-au unificat serviciile de vamă; de asemenea, s-a centralizat 
administraţia telegrafului, s-au unificat armatele (reunite în tabăra de la Floreşti) şi 
2  https://istoriiregasite.wordpress.com/tag/alexandru-ioan-cuza/ accesat la data 15.03.2015.
3  Dan Berindei, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866). Liste de miniştri, în „Revista Arhivelor”, II, 
1959, 1, pp. 147 – 163.
4  Ivănescu, Dumitru, Alexandru Ioan Cuza în conștiința posterității, Iași, Editura Junimea, 2001, p. 21-24.
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cursul monetar. Capitala a fost stabilită la Bucureşti, s-a adoptat noua stema (vulturul 
şi zimbrul), s-a extins administraţia românească şi în cele trei judeţe din sudul 
Basarabiei5; pentru uniformizarea legislaţiei, Comisia Centrală de la Focşani (care 
şi-a desfăşurat activitatea între ianuarie 1859 - ianuarie 1862) a elaborat un proiect 
de Constituţie şi proiecte de lege agrară şi electorală. De asemenea, Cuza a promovat 
elemente ale burgheziei în aparatul de stat, a numit funcţionari moldoveni în Ţara 
Românească şi invers şi s-a preocupat de uniformizarea armatei, creându-se primul 
minister unic - cel de război (1860), condus de generalul Ioan Emanoil Florescu.

Pe plan extern, Cuza a iniţiat diverse acţiuni diplomatice: prin memorii adresate 
Marilor Puteri le solicită să fie de acord cu constituirea la Bucureşti a guvernului şi 
a Adunării unice; în septembrie 1860 a efectuat o vizită la Constantinopol, unde 
a fost primit ca un adevărat suveran etc. Ca urmare, puterile europene reunite în 
Conferinţa de la Constantinopol (septembrie- noiembrie 1861), au recunoscut 
deplina unire politică a Principatelor. Firmanul emis de sultan sublinia că unificarea 
deplină a instituţiilor era valabilă numai pe timpul domniei lui Cuza. În acest context 
favorabil au urmat importante evenimente politice: la 11 decembrie 1861, Cuza 
a proclamat unirea şi naşterea naţiunii române;  la 22 ianuarie 1862 s-a constituit 
primul guvern unic, în frunte cu Barbu Catargiu, iar peste două zile şi-a deschis 
lucrările Adunarea Legislativă a Principatelor Unite. La 24 ianuarie 1862,  prima 
Adunare unică a Principatelor Unite adopta numele de România pentru noul stat şi 
proclamă Bucureştiul capitala ţării.

Măsurile legislative modernizatoare adoptate de Alexandru Ioan Cuza au 
fost însoţite de anumite tendinţe autoritare, care i-au atras adversitatea oamenilor 
politici de toate orientările. Astfel, la începutul anului 1863 s-a conturat o grupare 
eterogenă formată din liberalii radicali conduşi de Ion C. Brătianu şi C.A. Rosetti şi 
conservatori, intrată în istorie sub numele de „monstruoasa coaliţie” care urmărea 
detronarea lui Cuza şi aducerea pe tronul ţării a unui principe străin. Liberalii radicali, 
continuatori ai ideologiei de la 1848, dorind o transformare economică şi socială 
radicală, după modelul Europei Occidentale, considerau măsurile luate de Cuza prea 
moderate. Conservatorii, în schimb, doreau păstrarea tradiţiilor şi privilegiilor epocii 
premergătoare revoluţiei, puternic afectate de politica reformatoare a domnitorului, 
şi insistau că dezvoltarea să se facă lent şi fără schimbări radicale. Pentru ambele 
grupări, Cuza ducea o politică necorespunzătoare.

Deşi Cuza a reuşit să pună în aplicare ambiţiosul sau program legislativ şi 
de organizare a unor instituţii moderne, poziţia i-a fost subminată de activitatea 
„monstruoasei coaliţii”. Conservatorii l-au criticat pentru reformele agrară şi 
electorală, iar liberalii radicali i-au reproşat că era prea moderat. Conştient de eşecurile 
domniei autoritare, domnitorul s-a gândit la abdicare. Liberalii radicali conduşi de 
Ion C. Brătianu şi C.A. Rosetti au organizat lovitura de stat de la 11 februarie 1866. 

5  Xenopol, Alexandru D., Domnia lui Cuza-Vodă, vol. I-II, Iaşi, Tipografia Editore „Dacia”, P. Iliescu şi D. Grossu, 
1903, p. 63.
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Cuza a semnat actele de abdicare şi a plecat în străinătate, unde a murit în mai 1873. 
Locul domnitorului a fost luat de o locotenenţa domnească, compusă din Lascăr 
Catargiu, generalul Nicolae Golescu şi colonelul Nicolae Haralambie. Domnia lui Al. 
I. Cuza a fost o etapă decisivă în modernizarea statului român: a însemnat, în primul 
rând, punerea în aplicare a programului de la 1848. Politica reformatoare şi întărirea 
statului român au reprezentat o premisă importantă în dobândirea independenţei. La 
abdicarea lui Cuza (11 februarie 1866), România modernă era, în esenţă, edificată.

Ideea aducerii prinţului străin nu era nouă, căci ea fusese formulată în memoriile 
boiereşti şi în Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc din 1857. Pentru România anului 1866, 
această idee avea multiple semnificaţii: era o soluţie pentru consolidarea statului 
naţional (căci puterile europene recunoscuseră unirea doar pe timpul lui Cuza); se 
miza pe asigurarea stabilităţii interne, înlăturându-se lupta pentru domnie; prezenţa 
pe tronul ţării a unui reprezentant dintr-o mare familie domnitoare europeană putea 
să întărească prestigiul extern al ţării, reprezentând o garanţie pentru consolidarea 
autonomiei şi pentru pregătirea terenului în vederea dobândirii independenţei de stat 
a României6. 

Pe plan intern, atât liberalii, cât şi conservatorii erau în majoritate în favoarea 
aducerii unui prinţ străin pe tronul României, ca soluţie eficientă şi sigură pentru 
stabilitatea politică şi socială. Prin intermediul Franţei şi cu acceptul Prusiei, s-a 
perfectat aducerea în ţară a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, înrudit cu regele 
Prusiei şi văr după mamă cu Napoleon al III-lea.  Acesta a fost proclamat domn al 
României în urma plebiscitului din aprilie 1866. La 25 aprilie 1866, Carol a acceptat 
propunerea şi a obţinut acordul tatălui său, al regelui Prusiei şi al cance-larului prusac 
Otto von Bismarck pentru a pleca spre România. Deoarece unele puteri europene 
nu erau de acord cu această soluţie şi cereau alegerea unui nou domn pământean, 
cercurile politice româneşti au mers pe varianta „faptului împlinit”. În dimineaţa 
zilei de 10 mai (care va fi Ziua Naţională a României până în 1947), Carol intră 
în Bucureşti, pe Podul Mogoşoaiei, îndreptându-se spre Mitropolie, unde a fost 
proclamat domn de către Adunare, în faţa căreia a jurat să păzească legile României, 
drepturile şi integritatea sa. Marile Puteri, dezbinate de interese contradictorii l-au 
acceptat în mod formal pe Carol. În urma unei vizite făcute la Istanbul, în octombrie 
1866, Poarta dădea firmanul de învestitură a lui Carol I, prin care renunţă implicit la 
„nota restrictivă” de recunoaştere a unirii doar pe timpul lui Cuza şi acceptă unirea 
deplină, indiferent de domnitor.

Adunarea Legislativă aleasă cu o lună înaintea venirii lui Carol s-a transformat 
în Adunare Constituantă, luându-şi misiunea de a discuta şi apoi de a vota proiectul 
unei Constituţii. După dezbateri aprinse între conservatori şi liberali, noua lege 
fundamentală a fost promulgată de domn la 1 iulie 1866, ea reprezentând prima 
Constituţie internă românească  (elaborată de reprezentanţii legitimi ai naţiunii). 

6  Crăciun, Boris, Regii si Reginele Romaniei, Editura Porțile Orientului, Iași, 1996, p. 21-23.
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Inspirată după modelul belgian, Constituţia7 a fost una dintre cele mai democratice 
din Europa secolului al XIX-lea. Adoptarea Constituţiei8 a reprezentat un pas 
înainte pe drumul modernizării principalelor instituţii şi al racordării lor la mutaţiile 
europene petrecute în secolul al XIX-lea. Această lege fundamentală se asemăna 
cu alte Constituţii liberale în vigoare în Europa occidentală. Ea ţinea cont de 
condiţiile specifice ale României şi se referea la o diversitate de aspecte care vizau 
dezvoltarea şi modernizarea societăţii: teritoriul României, drepturile cetăţeneşti, 
Reprezentanța Naţională (Parlamentul), puterile în stat, prerogativele domnului şi 
ale miniştrilor ș.a. Exprimând dorinţa de independenţă, Constituţia proclamă oficial 
numele de România, nu amintea nimic despre raporturile cu Poarta şi cu Puterile 
garante, consfinţea că statul român era o monarhie constituţională, iar ca sistem 
politic consacră parlamentarismul pluripartidist. Printre principiile aşezate la baza 
Constituţiei se numărau: suveranitatea naţională; guvernarea reprezentativă şi 
responsabilă; principiul democratic al separaţiei puterilor în stat; responsabilitatea 
ministerială; monarhia ereditară; drepturi şi libertăţi cetăţeneşti.

După experienţa Congresului de la Berlin, regele Carol I şi Ion C. Brătianu 
au căutat să încadreze România într-un sistem de alianţe care să-i asigure protejarea 
integrităţii teritoriale şi a intereselor sale externe. Era vorba, în primul rând, de a se 
apară în faţa tendinţelor expansioniste ale Imperiului Rus, pentru care regatul român 
constituia o piedică în calea aspiraţiilor hegemonice în Europa de Sud-Est. Tripla 
Alianţă, formată din Germania, Austro-Ungaria şi Italia, reprezenta o uriaşă forţă 
politică, economică şi militară, sub auspiciile căreia regatul român îşi putea menţine 
stabilitatea şi se putea dezvolta în continuare. România s-a alăturat Triplei Alianţe 
printr-un tratat bilateral încheiat cu Austro-Ungaria (18/30 octombrie 1883), la care 
a aderat, în aceeaşi zi, şi Germania. Această aderare a României la Tripla Alianţă a 
fost ţinută secretă, datorită puternicelor sentimente francofile ale majorităţii opiniei 
publice româneşti. Trebuie precizat, însă, că, în acea epocă, Franţa nu putea oferi 
statului român garanţii suficiente de susţinere externă.

Izbucnirea Primului Război Mondial la 15 iulie 1914 a pus România în faţa 
unei întrebări fundamentale: cu care din cele două tabere politico-militare să se alieze 
(Antanta sau Puterile Centrale), pentru a-şi realiza unitatea statală? O hotărâre era greu 
de luat, deoarece Rusia (care făcea parte din Antanta) anexase Basarabia, iar Austro-
Ungaria (care se află în tabăra Puterilor Centrale) stăpânea Transilvania şi Bucovina. 
Pe de altă parte, România era legată de Tripla Alianţă printr-un tratat semnat în 1883 
cu Austro-Ungaria, la care aderaseră Germania şi Italia, tratat care a avut drept scop 
garantarea securităţii faţă de politica agresivă a Rusiei. În aceste condiţii, România 
trebuia să ia o hotărâre care să nu-i prejudicieze interesele naţionale.

Regele Carol I a convocat Consiliul de Coroană la Sinaia, pe 21 iulie 1914, 
7  Art. l. Principatele Unite Române consti tuie un singur stat indivizibil sub numele de România, Constituția Româ-
niei  1866.
8  Art. 2. Teritoriul României este inalienabil, Constituția României  1866.
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la care au participat prinţul moştenitor, Ferdinand, membrii guvernului Brătianu, 
fruntaşii politici ai ţării. După dezbateri îndelungate s-a hotărât formula neutralității 
armate. În comunicatul oficial se preciza că atitudinea de neutralitate a României se 
motiva prin faptul că nu a fost prevenită de aliatul său de izbucnirea războiului, aşa 
cum prevedea tratatul de alianţă, iar Austro-Ungaria nu fusese atacată. Hotărârea a 
fost acceptată şi de urmaşul său, Ferdinand I (din septembrie 1914). Guvernul liberal 
condus de Ion I. C. Brătianu considera că ţara trebuia bine pregătită pentru război, 
iar opţiunea militară să fie decisă în funcţie de evoluţia evenimentelor. Totodată se 
urmărea obținerea sprijinului Marilor Puteri pentru întregirea teritorială.

După moartea regelui Carol I (27 septembrie 1914), responsabilitatea politicii 
externe a fost asumată de I. I. C. Brătianu. Deşi atât Brătianu, cât şi regele Ferdinand 
I înclinau spre Antanta, ei nu intenţionau să renunţe la neutralitate fără garanţii 
complete din partea Aliaţilor privind situaţia României şi realizarea obiectivelor 
sale naţionale. Brătianu a fost prudent în negocierile cu Antanta pentru a nu angaja 
prematur ţara în război. În acelaşi timp, era conştient că România nu putea rămâne 
neutră până la sfârşitul războiului, dacă dorea realizarea unirii. Măsurile interne 
de pregătire a teritoriului şi armatei pentru o eventuală intrare a ţării în război şi 
intensa activitate diplomatică din perioada neutralităţii (1914-1916) s-au desfăşurat 
pe fondul unor puternice confruntări între antantiști şi germanofili.

În anii 1914-1916, cele două tabere politico-militare (Antanta şi Puterile 
Centrale) au încercat să atragă România de partea lor, mizând atât pe poziţia ei 
geostrategică, cât şi pe importantele resurse de petrol şi cereale. Opinia publică 
susţinea intrarea ţării în război alături de Antanta, remarcându-se în fruntea acestui 
curent Nicolae lorga, Barbu Delavrancea, Octavian Goga, Nicolae Filipescu ș.a. 
Un rol important îl avea Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor prin 
articole în presă, demonstraţii, conferinţe, demersuri diplomatice. Există şi un curent 
germanofil (Petre P. Carp, Titu Maiorescu, Constantin Stere) care, invocând pericolul 
rus şi tratatul din 1883, solicită intrarea în luptă alături de Puterile Centrale.

În anii 1914-1916, guvernul român a căutat să asigure înzestrarea şi pregătirea 
armatei pentru război: economia a fost orientată spre producţia militară; în vederea 
cumpărării de echipament militar s-au obţinut împrumuturi din partea Angliei şi s-au 
făcut comenzi către Germania şi Austro-Ungaria. Cu toate aceste măsuri, dotarea 
armatei române era modestă, căci industria autohtonă nu putea satisface decât o 
mică parte din cerinţe, iar transportul achiziţiilor din vest se făcea cu dificultate, 
mai ales după octombrie 1915 când prin atacul bulgar asupra Serbiei a fost tăiată 
singura rută utilizabilă (Salonic - Turnu-Severin). Ulterior, a trebuit să se recurgă 
la o rută ocolitoare, prin porturile ruseşti de la Marea Albă (Arhanghelsk) şi Pacific 
(Vladivostok).

Sub presiunea evenimentelor de pe front, Antanta a acceptat garanţiile scrise 
cerute, dar a şi somat România, în vara anului 1916, să intre în război „acum ori 
niciodată”.  După îndelungi tratative, guvernul Brătianu a semnat cu reprezentanţii 
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diplomatici ai Franţei, Marii Britanii, Rusiei şi Italiei la Bucureşti, la 4 august 1916, 
tratatul de alianţă şi convenţia militară. În baza acestor documente, Antanta ne 
promitea sprijin militar concretizat în diverse modalităţi: trimiterea zilnică a 300 de 
tone de muniţii şi armament, armata rusă urma să participe cu trei divizii la apărarea 
Dobrogei în cazul unui atac al Bulgariei şi să desfăşoare mari operaţiuni în Galiţia 
şi Bucovina, trupele aliate de la Salonic trebuiau să angajeze o puternică ofensivă 
care să reţină o parte a armatelor Puterilor Centrale. De asemenea, se recunoștea 
legitimitatea unirii cu România a Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei şi egalitatea 
cu ceilalţi membrii ai alianţei, Antanta angajându-se să respecte integritatea teritorială 
a statului român. La rândul său, România urma să declare război Austro-Ungariei 
cel târziu la 14 august 1916. Consiliul de Coroană din 14 august 1916 a aprobat 
oficial tratatele şi a decis intrarea ţării noastre în război alături de Antanta, având 
convingerea că sosise timpul pentru ca poporul român să dovedească prin fapte că 
poate avea o patrie întregită.

Consiliul de Coroana, ţinut la Cotroceni la 14/27 august 1916, a hotărât intrarea 
României în război numai împotriva Austro-Ungariei, căreia i s-a declarat război. 
Germania (15 august), Turcia (17 august) şi Bulgaria (20 august) se vor solidariza cu 
aliata lor şi vor declara război României. Ofensiva peste Carpaţi a debutat victorios: 
militarii români au preluat sub control principalele trecători ale Carpaţilor, au eliberat 
localităţile Braşov, Făgăraş, Miercurea-Ciuc, Odorhei, Sf. Gheorghe, Gheorgheni 
şi Orşova, avansând până aproape de Sibiu şi Sighişoara. Dar această înaintare 
entuziastă a fost oprită, ca urmare a victoriei obţinută în sud, la Turtucaia (19 - 24 
august 1916) de către germani şi bulgari. S-a creat o situaţie dramatică: Antanta nu 
şi-a îndeplinit promisiunea de a trimite trupe ruseşti care să lupte alături de români 
şi nu a început ofensiva în zona Salonic (prin care ar fi obligat Bulgaria să nu atace 
România). În plus, contraofensiva austro-germană din Transilvania a silit armata 
română să se retragă pe linia Carpaţilor, unde a avut loc „bătălia trecătorilor”. În 
Carpaţii Orientali atacul duşman a fost oprit („Pe aici nu se trece”), dar la Jiu şi Olt 
frontul a fost rupt şi România invadată. Inamicul a acţionat pe mai multe direcţii: 
în nord a înaintat pe valea Oltului şi pe valea Jiului, în sud a ocupat Dobrogea şi a 
trecut Dunărea la Zimnicea. În acest context, după lupte grele duse în octombrie-
noiembrie 1916 pe Jiu, pe Olt, precum şi la Neajlov-Argeş (16 - 20 noiembrie 1916), 
o mare parte a ţării, inclusiv Bucureştiul (23 noiembrie 1916), au intrat sub ocupaţie 
străină. Armata română a suferit pierderi grele în oameni (250.000 de morţi, răniţi 
sau prizonieri) şi în echipament: două treimi din dotarea individuală, jumătate din 
numărul de mitraliere şi un sfert din totalul tunurilor. După patru luni de luptă, armata 
română pierdea două treimi din teritoriul naţional şi jumătate din efectiv. Cauzele 
acestei înfrângeri au fost multiple: obiectivele încredinţate armatei române erau 
ambiţioase, dar nerealiste; România era înconjurată din trei părţi de duşmani; în sud, 
avea de aparat o frontieră de 1.700 km; avea o armata numeroasă, dar slab echipată 
şi lipsită de experienţă; aliaţii nu şi-au respectat promisiunile; planul de război obligă 
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la ofensive pe două fronturi9.
La sfârşitul lunii noiembrie 1916, autorităţile şi armata română s-au retras 

în Moldova. În acelaşi timp, zeci de mii de locuitori au luat drumul pribegiei spre 
Moldova, pentru a nu rămâne sub ocupaţia inamicului. Frontul s-a stabilizat în final 
în sudul Moldovei (ianuarie 1917), pe linia Focşani - Galaţi. România a fost înfrântă, 
dar nu a fost scoasă din luptă. Moldova reprezenta speranţa renaşterii statului român. 
La Iaşi, oraş devenit capitală provizorie, s-a format un guvern de uniune naţională (11 
decembrie 1916), condus de Ionel Brătianu, în care intrau şi conservatorii-democraţi 
în frunte cu Take Ionescu. Principalele obiective pe plan intern ale acestui guvern au 
fost reforma agrară şi cea electorală. Moralul scăzut al ostaşilor în urma înfrângerii 
suferite, teama faţă de posibilele tulburări sociale şi revoluţia rusă din martie 1917 
au dat impuls reformelor. Pentru impulsionarea rezistenţei militare, la 23 martie 
1917, regele Ferdinand a promis armatei înfăptuirea celor două mari reforme (agrară 
şi electorală), iar Parlamentul a hotărât să modifice Constituţia (iulie 1917) spre a 
facilita împlinirea acestor promisiuni.

Situaţia populaţiei din Moldova a fost foarte grea în perioada 1917-1918. 
Resursele erau insuficiente pentru o populaţie de două ori mai numeroasă decât 
înainte. Cu sprijinul Antantei, până în mai 1917, armata română s-a refăcut şi a fost 
dotată cu armament modern. Ea cuprindea 700.000 de militari din care 460.000 
erau pregătiţi pentru operaţiuni, organizaţi în Armata I şi Armata a II-a. La sporirea 
capacităţii de lupta, o contribuţie importantă a avut-o misiunea militară franceză 
condusă de generalul Henri Berthelot, sosită în ţară în octombrie 1916; totodată, 
s-au îmbunătăţit comunicaţiile şi s-a organizat „Crucea Roşie” sub patronajul reginei 
Maria. Planul armatei române viza o ofensivă în zona Nămoloasa, în timp ce Puterile 
Centrale mizau pe atacarea Moldovei de la sud la nord, în zona Oituz şi de la vest 
spre est, pe valea Siretului.

Războiul a fost reluat pe frontul din Moldova în iulie 1917. Cu un moral bun 
şi cu o dotare tehnică modernă, pusă la dispoziţie de aliaţii României, armata română 
a dejucat planul comandamentului german de a scoate România din război, făcând 
imposibilă cucerirea Moldovei. Generalul Alexandru Averescu10 a pornit ofensiva de 
lângă Mărăşti (11 - 19 iulie 1917), în cadrul efortului general aliat de pe fronturile de 
est şi vest de a învinge Puterile Centrale. Dar succesul obţinut de armata română nu 
a putut fi exploatat. 

Situaţia din Galiţia şi Bucovina se agravase, iar trupele ruse din Moldova 
se dezorganizau. La 24 iulie 1917, von Mackensen profită de situaţie şi lansează o 
ofensivă menită să scoată România din război. În bătălia de la Mărăşeşti (24 iulie - 6 
august 1917), ruşii se retrag din faţa atacului german. 

Dar Armata I română reuşeşte să-i oprească pe germani, provocându-le pagube 
importante. În nord, Armata a II-a română a reuşit să respingă un atac austro-german 
9  Constantiniu, Florin,  O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p. 234.
10  Economu, Radu - Unirea Bucovinei 1918, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, p 24.
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la Oituz (26 iulie - 9 august). Ca urmare, planul Puterilor Centrale a eşuat, dar 
evenimentele din Rusia (25 octombrie 1917 - lovitura de stat bolşevică) au schimbat 
radical situaţia militară şi politică. 

La bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz au luat parte şi voluntari români 
din monarhia austro-ungară aflaţi prizonieri în Rusia, la Darnița. (Istoricul N. Iorga 
afirmă că «Darnița a fost prima Alba-Iulia a românilor»). Armata română, comandată 
de adevărate personalităţi militare, între care generalii Alexandru Averescu, Eremia 
Grigorescu, Constantin Prezan, a făcut dovada unui înalt spirit de sacrificiu în apărarea 
teritoriului naţional. Nepieritoare pagini de istorie au scris căpitanul Grigorie Ignat, 
Ecaterina Teodoroiu ș.a.

La începutul anului 1918, presiunile Puterilor Centrale asupra României s-au 
amplificat, cerându-se înlăturarea regelui Ferdinand şi încheierea grabnică a păcii. 
Evenimentele din spaţiul rus şi ieşirea Rusiei din război prin semnarea armistiţiului 
şi a păcii de la Brest-Litowsk (18 februarie 1918), precum şi ocuparea Ucrainei de 
către trupele germane şi austro-ungare, au împiedicat România să valorifice victoriile 
din anul 1917 şi au obligat-o să semneze, la rândul său, armistiţiul de la Focşani (26 
noiembrie / 9 decembrie 1917) şi pacea de la Bucureşti (24 aprilie / 7 mai 1918). 
În acest context, primul ministru Ion I. C. Brătianu a demisionat, fiind urmat la 
guvern de Alexandru Averescu (ianuarie 1918) şi apoi de conservatorul filogerman 
Alexandru Marghiloman (martie - octombrie 1918). 

După ample dezbateri în Consiliul de Coroană (februarie - martie 1918), unde 
trebuia să se aleagă între o pace umilitoare sau ocuparea întregii ţări de inamic (căci 
frontul din Moldova rămăsese descoperit în urma plecării armatei ruse), s-a optat 
pentru prima varianta. 

Între a fi ocupată complet de inamic şi a supravieţui ca stat, s-a ales ultima 
soluţie. Misiunea răspunderii acestei soluţii a fost încredinţată de rege guvernului 
condus de Alexandru Marghiloman, care şi-a sacrificat viitorul politic în favoarea 
intereselor naţionale (el va fi considerat de mulţi români un trădător). Astfel, 
guvernul Marghiloman a încheiat cu Puterile Centrale pacea de la Bucureşti (la 24 
aprilie 1918), care cuprindea prevederi dureroase: Dobrogea era ocupată de Bulgaria; 
Austro-Ungaria lua o parte din Munţii Carpaţi, însumând 5.600 km2; Germania 
instituia un monopol asupra ţiţeiului pe timp de 90 de ani, a comerţului cu cereale, 
a exploatării şi prelucrării lemnului; armata română era demobilizată, iar accesul la 
Marea Neagră era permis numai de-a lungul unui drum comercial până la Constanţa. 
Dintr-un teritoriu de 137.000 km2 cât avusese România înainte de război, rămânea 
sub ocupaţia Puterilor Centrale o suprafaţă de 100.000 km2 (Dobrogea şi Muntenia 
până la Siret), cuprinzând 72% din populaţie. Pacea de la Bucureşti, pe care regele 
Ferdinand a refuzat s-o semneze, deşi umilitoare, permitea supravieţuirea statului 
român. Deşi prin Tratatul de la Bucureşti Romania devenea dependentă politic şi 
economic de Puterile Centrale, guvernul a obţinut recunoaşterea unirii Basarabiei cu 
România.
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În octombrie-noiembrie 1918, pe fondul succeselor militare ale Antantei, 
guvernul condus de generalul Constantin Coandă (investit la 24 octombrie 1918), 
a proclamat mobilizarea generală şi armata română a reintrat în război, pacea de 
la Bucureşti fiind considerată un act nul şi neavenit. Românii din teritoriile aflate 
sub dominaţie austro-ungară (Bucovina, Transilvania, Banat), încurajaţi de intrarea 
patriei-mamă în război (august 1916), sperau într-o apropiată întregire. Această 
speranţă s-a păstrat, în ciuda insucceselor militare din toamna anului 1916 şi a 
măsurilor severe luate de autorităţile austriece în Bucovina şi de cele maghiare în 
Transilvania (suspendarea unor publicaţii româneşti, urmărirea şi arestarea fruntaşilor 
mişcării naţionale, interzicerea activităţilor politice ș.a.). 

Obligaţi să se înroleze în armata austro-ungară, numeroşi ardeleni şi 
bucovineni au trecut linia frontului la fraţii lor români, dovedindu-şi astfel credinţa în 
împlinirea idealului Marii Uniri. În mai/iunie 1917, un contingent de ostaşi ardeleni 
şi bucovineni – foşti  prizonieri în Rusia – s-a înrolat în armata română11. 

Sfârşitul războiului, 29 oct./11 nov. 1918, a găsit România în tabăra 
învingătoare. Participarea sa la război a avut drept scop realizarea unităţii naţionale 
pentru care a dat o imensă jertfă - aproximativ 800.000 morţi, răniţi, dispăruţi şi 
prizonieri. 

La 18 noiembrie 1918, într-o atmosferă de entuziasm, regele Ferdinand 
şi regina Maria au revenit la Bucureşti, fapt ce simboliza împlinirea idealului de 
întregire teritorială. Curând după aceea s-a născut România Mare. Primul Război 
Mondial a oferit românilor prilejul de a transpune în realitate ideea reunirii lor într-
un singur stat. 

Aceste pagini de istorie pot oferi tuturor cetățenilor perspectiva participării 
active la viaţa unui stat, deoarece oricât de mică ar fi implicarea fiecăruia în viaţa 
publică sau politică, aceasta este mult mai valoroasa decât indiferența.              
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Masterand Alexandra-Andreea VOICU1

  
ABSTRACT

The environment is a responsibility that we assume must jointly. Against 
the background of the advanced environmental damage of the past decade, the 
degree of involvement and increased accountability of international actors. 
Concern for the environment has emerged on the European agenda in the 
early 1970s environmental policy of the European Union (EU) was created 
by the Treaty of the European Community and aims to ensure environmental 
sustainability measures. The Treaty of Maastricht, environmental protection 
is a key priority of the European Union, where it is reported the need for 
integration and implementation of environmental policy in sectoral 
policies such as agriculture, energy, industry, transport. The main pillar of 
environmental policy is the concept of sustainable development, which is a 
transversal policy encompassing all other Community policies, highlighting 
the need to integrate environmental protection requirements into the definition 
and implementation of all policies.

European environmental policy is based on the principles of precaution, 
prevention, rectification of pollution at source and ‘polluter pays’. Multiannual 
environmental action programs set the framework for future action in all areas 
of environmental policy. These are horizontal and integrated strategies are 
taken into account in international negotiations on the environment. Finally, 
implementation is crucial.

Key Words: environment, public policy, european policy, institutional actors, 
implementation, barriers, strategies for surmounting the barriers
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1. POLITICA EUROPEANĂ DE MEDIU

1.1. Aspecte generale

Apă, hrană, oxigen, energie şi multe altele… Mediul ne oferă toate acestea 
pentru a satisface multe dintre nevoile noastre vitale. Este de datoria noastră să 
protejăm mediul şi să îl exploatăm într-un mod rezonabil, deoarece sunt în joc 
sănătatea şi chiar supravieţuirea noastră. Încă de la începutul anilor ’70, Europa s-a 
angajat în mod ferm să respecte mediul: protecţia calităţii aerului şi a apei, conservarea 
resurselor şi a biodiversităţii, gestionarea deşeurilor şi controlul activităţilor care au 
un impact negativ asupra mediului sunt doar câteva dintre domeniile de acţiune ale 
UE, atât la nivelul statelor membre, cât şi la nivel internaţional1.

Politica de mediu a Uniunii Europene, așa cum a fost stabilită prin Tratatul 
CE, are ca scop asigurarea sustenabilității activităţii de protecţie a mediului, prin 
includerea acesteia în politicile sectoriale ale UE, prin elaborarea de măsuri de 
prevenire, prin respectarea principiului “cel care poluează plătește”, prin combaterea 
la sursă a poluării, și prin asumarea în comun a responsabilității. 

Acquis-ul cuprinde aproximativ 200 de instrumente legislative care acoperă un 
număr mare de sectoare, precum poluarea apei si a aerului, gestionarea reziduurilor 
și produselor chimice, biotehnologia, protecţia împotriva radiațiilor și conservarea 
naturii. Statele Membre (SM) trebuie să se asigure ca o evaluare a impactului asupra 
mediului înconjurător a fost efectuata înainte de a aproba dezvoltarea anumitor 
proiecte din sectorul public sau privat.

UE aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecţie a mediului 
din lume, elaborate de-a lungul anilor. Principalele priorităţi ale momentului actual 
sunt: protejarea speciilor pe cale de dispariţie şi a habitatelor şi utilizarea cât 
mai eficientă a resurselor naturale. Atingând aceste obiective, putem contribui la 
creşterea economică, prin încurajarea inovării şi a spiritului antreprenorial2.

I.2. Baza legală a politicii europene de mediu

Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 174 - 176 ale 
Tratatului CE, la care se adaugă articolele 6 şi 95. Articolul 174 este cel care trasează 
obiectivele politicii de mediu şi conţine scopul acesteia: asigurarea unui înalt nivel de 
protecţie a mediului ţinând cont de diversitatea situaţiilor existente în diferite regiunii 
ale Uniunii. În completarea acestuia, Articolul 175 identifică procedurile legislative 
corespunzătoare atingerii acestui scop şi stabileşte modul de luare a deciziilor în 
domeniul politicii de mediu, iar Articolul 176 permite SM adoptarea unor standarde 

1  Masterand, alexandra.voicu1@brd.ro
2  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_ro.htm;
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mai stricte. Articolul 95 vine în completarea acestuia şi are în vedere armonizarea 
legislaţiei privitoare la sănătate, protecţia mediului şi protecţia consumatorului în 
Statele Membre, iar o clauză de derogare permite acestora să adauge prevederi 
legislative naţionale în scopul unei mai bune protejări a mediului. Funcţionând într-o 
altă direcţie, Articolul 6 promovează dezvoltarea durabilă ca politică transversală 
a Uniunii Europene şi subliniază astfel nevoia de a integra cerinţele de protecţie a 
mediului în definirea şi implementarea politicilor europene sectoriale. Acestora li se 
adaugă peste 200 de directive, regulamentele şi deciziile adoptate, care constituie 
legislaţia orizontală şi legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului3.

I.3. Actorii instituționali ai politicii de mediu

Politica de mediu a Uniunii Europene este susţinută de un număr de actori 
instituţionali implicaţi în pregătirea, definirea şi implementarea sa, şi care se află 
în permanentă consultare cu guvernele Statelor Membre, cu diverse organizaţii 
industriale, organizaţii nonguvernamentale şi grupuri de reflexie.

r Comisia Europeană, DG Mediu. Direcţia Generală (DG) Mediu a fost creată 
în 1981 şi este direct responsabilă pentru elaborarea şi asigurarea implementării 
politicii de mediu. Rolul său este de a iniţia şi definitiva noi acte legislative în 
domeniu şi de a se asigura că măsurile astfel adoptate vor fi implementate de Statele 
Membre.

r Consiliul Miniştrilor Mediului este parte a Consiliului Uniunii Europene şi 
se reuneşte de câteva ori pe an , în scopul coordonării politicilor de mediu ale SM.

r Parlamentul European, Comitetul de mediu, sănătate publică şi politică a 
consumatorului. Implicarea Parlamentului European în politica de mediu a Uniunii 
se manifestă prin cooperarea acestuia cu celelalte instituţii şi implicarea în procesul 
de co-decizie. În anul 1973 Parlamentul a înfiinţat un Comitet de Mediu, format din 
specialişti şi responsabil pentru iniţiativele legislative privind protecţia mediului şi 
protecţia consumatorului.

r Comitetul economic şi social are un rol consultativ în procesul de decizie şi 
ilustrează generalitatea politici de protecţie a mediului ambiant.

r Comitetul regiunilor are, de asemenea, rol consultativ şi asigură implicarea 
autorităţilor regionale şi locale în procesul de decizie la nivel comunitar. Aspectele 
de mediu sunt responsabilitatea Comisiei 4, alături de planificarea spaţială şi de 
chestiunile ce ţin de politica urbană şi de energie.

r Agenţia Europeană de Mediu are sediul la Copenhaga (Danemarca) şi are 
ca scop principal colectarea, prelucrarea şi furnizarea de informaţii privind mediul 
ambiant către decidenţi şi către public. Acest lucru se realizează prin activităţi 
permanente de monitorizare a mediului şi semnalarea în timp util a problemelor 
pe cale de apariţie. Astfel, activitatea sa constă în furnizarea de informaţii pe baza 
3  http://europa.eu/pol/env/index_ro.htm;
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cărora sunt întemeiate deciziile politice, in promovarea celor mai bune practici în 
domeniul tehnologiilor şi protecţiei mediului si in sprijinirea Comisiei Europene în 
diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniul mediului4.

I.4. Obiectivele politicii europene de mediu

Obiectivele care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene sunt clar 
stipulate de Articolul 174 al Tratatului CE şi sunt reprezentate de:

t conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
t protecţia sănătăţii umane;
t utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
t promovarea de măsuri la nivel internaţional în vederea tratării problemelor 

regionale de mediu şi nu numai5.

I.5. Principiile politicii europene de mediu

Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de măsuri minime 
de protecţie a mediului, ce aveau în vedere limitarea poluării, urmând ca în anii ’90 să 
treacă printr-un proces orizontalizare şi să se axeze pe identificarea cauzelor acestora, 
precum şi pe nevoia evidentă de a lua atitudine în vederea instituirii responsabilităţii 
financiare pentru daunele cauzate mediului. Această evoluţie conduce la delimitarea 
următoarelor principii de acţiune:

u Principiul „Poluatorul plăteşte”: are în vedere suportarea, de către poluator, 
a cheltuielilor legate de măsurile de combatere a poluării stabilite de autorităţile 
publice - altfel spus, costul acestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie al 
bunurilor şi serviciilor ce cauzează poluarea;

u Principiul acţiunii preventive: se bazează pe regula generală că „ e mai bine 
să previi decât să combaţi”;

u Principiul precauţiei: prevede luarea de măsuri de precauţie atunci când 
o activitate ameninţă să afecteze mediul sau sănătatea umană, chiar dacă o relaţie 
cauză-efect nu este deplin dovedită ştiinţific;

u Principiul protecţiei ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a UE 
să urmărească atingerea unui nivel înalt de protecţie;

u Principiul integrării: prevede ca cerinţele de protecţie a mediului să fie 
prezente în definirea şi implementarea altor politici comunitare;

u Principiul proximităţii: are drept scop încurajarea comunităţilor locale în 
asumarea responsabilităţii pentru deşeurile şi poluarea produsă6.

u Principiul prevenirii şi acţiunii preventive implică mai ales acţiuni 
concertate ale diverselor state dacă el este privit ca fiind de aplicare (cvasi)universală  
4  http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_mediu.pdf;
5  http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_mediu.pdf;
6  http://europa.eu/pol/env/index_ro.htm;
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globală. Pentru aplicarea acestui principiu, s-a considerat că în cele mai multe dintre 
situaţii, este mai puţin costisitor să se prevină cazurile şi evenimentele prejudiciabile 
decât să se înlăture consecinţele negative deja produse, care pot fi chiar iremediabile 
sau, în orice caz, de durată.

u Principiul corectării, cu prioritate la sursă , a daunelor la mediu are în 
vedere efectuarea remedierilor şi înlăturarea vătămărilor de urgenţă şi, în măsură cât 
mai mare, repunerea părţilor în situaţia anterioară a mediului.

u Principiul poluatorului - plătitor presupune atragerea răspunderii în sarcina 
celui care poluează, cu obligarea la plata despăgubirilor aferente, inclusiv pentru 
repunerea în starea anterioară a mediului 7. În aprilie 1994, Parlamentul European 
a adoptat o rezoluţie prin care invita comisia să elaboreze o propunere de Directivă 
privind reglementarea daunelor viitoare provocate mediului. Urmare a acestei 
invitaţii, Comisia a prezentat, la 9 februarie 2000, Cartea albă privind răspunderea 
relativă la mediu, opţiunea reţinută pentru acţiunea comunitară în materie, fiind aceea 
a unei directive-cadru, potrivit unui mod de abordare progresivă, cu definirea unor 
cerinţe minime esenţiale 8.

Pornind de la aceste principii, măsurile de armonizare, răspunzând cerinţelor 
de mediu, nu exclud în cazurile corespunzătoare, potrivit art. 174 par. 2, o clauză de 
salvgardare autorizând statele membre să ia, pentru motive de mediu neeconomice, 
măsuri provizorii supuse unei proceduri comunitare de control. 

O asemenea clauză ar putea fi acceptată atunci când, de exemplu, acele 
măsuri ar leza interesele imediate de natură neeconomică ale unui stat ori l-ar putea 
împiedica temporar pe acesta să ia măsuri de natură diferită care satisfac obiectivele 
comunitare.

Pe de altă parte, măsurile de protecţie ce se hotărăsc potrivit art. 175 din Tratat 
nu împiedică menţinerea sau stabilirea, de către fiecare stat membru, de măsuri de 
protecţie mai stricte, cu condiţia ca ele să fie compatibile cu Tratatul şi urmând să fie 
notificate Comisiei ( art. 176).  

Aşa cum a stabilit şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, aceste 
măsuri nu trebuie să aibă, drept consecinţă, impunerea unor restricţii cantitative9. 
Facultatea acordată statelor pentru impunerea unor măsuri mai stricte izvorăşte, de 
fapt, din obligaţia lor de finanţare şi executare a politicii în materie de mediu, după 
cum aceste măsuri presupun un înalt grad de diligenţă şi efecte excepţionale.

7  http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_mediu.pdf;
8  Comunicarea Comisiei relativă la CarteaVerde privind daunele cauzate mediului-în Bull. CEE nr. 3/1993, p. 40-
41 precum şi Comunicarea Comisiei din 23 iulie 1997 privind taxele şi impozitele de mediu-J.Of. C.224/6 din 23 
iulie 1997. 
9  G.Pallaruelo şi Anne-Marie Tran, La responsabilité civile environnementale des entreprises-Le pont de vue du 
chef d’ entreprise, în RMCUE nr. 446, 2001, p. 294-305.
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2. POLITICA EUROPEANĂ DE MEDIU ÎN ROMÂNIA

2.1. Implementare, principii și obiective în România

În România, protecţia mediului a apărut ca un domeniu de sine stătător al 
politicilor naţionale în anul 1990, când a fost înfiinţat pentru prima dată fostul 
Minister al Mediului; în 1992 a fost elaborat10 primul document oficial ce stabileşte 
obiectivele naţionale în domeniu – „Strategia Naţională de Protecţia Mediului”, 
reactualizată în 1996 şi în 2002. Strategia este structurată în două părţi:(1) o trecere 
în revistă a principalelor resurse naturale, elemente privind starea economică şi 
calitatea factorilor de mediu, şi (2) strategia propriu-zisă, adică principiile generale 
de protecţie a mediului, priorităţile, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung. Încă 
din 1996 se poate observa o adecvare a strategiei naţionale cu cea comunitară în ceea 
ce priveşte principiile, priorităţile şi obiectivele . Astfel, principiile urmărite sunt:

l conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor;
l dezvoltarea durabilă;
l prevenirea poluării;
l conservarea biodiversităţii;
l conservarea moştenirii culturale şi istorice,
l principiul „poluatorul plăteşte”;
l stimularea activităţii de redresare a mediului (prin acordarea de subvenţii, 

credite cu dobândă mică, etc.).
Referitor la obiectivele stabilite, acestea sunt împărţite în obiective pe termen 

scurt (până în anul 2000), mediu (până în anul 2005) şi lung (până în anul 2020)11.

2.2. Baza legislativă a politicii de mediu în România

Baza legislativă a politicii de mediu în România o constituie, în principal, 
implementarea acquis-ului de mediu, adică a legislaţiei orizontale şi sectoriale care 
reglementează politica de mediu a Uniunii Europene. Acquis-ul sectorial de mediu 
este structurat pe următoarele domenii: calitatea aerului, gestionarea deşeurilor, 
calitatea apei, protecţia naturii, controlul poluării industriale şi managementul riscului, 
substanţe chimice şi organisme modificate genetic, poluarea sonoră, protecţia civilă 
şi siguranţa nucleară12.

10  Curtea a decis în acest sens, că un stat membru nu va afecta obiectivele funcţionării corespunzătoare a sistemului 
stabilit prin regulamentul nr. 2141/70 şi nr. 2142/70 ( în prezent abrogate)  referitoare la elaborarea unei politici 
structurale comune, dacă ele adoptă măsuri implicând o limitare a pescuitului în scopul conservării resurselor ma-
rine. Astfel de măsuri nici nu constituie măsuri având efect echivalent unei restricţii cantitative asupra comerțului 
intracomunitar conform Tratatului. A se vedea şi C.3,4, 6 /76 conexate, Corleniul Kramer and others, hot. prelim. 
Din 14 iulie 1976, în ECR, 1976, 1279. 
11  Documentul a fost elaborat cu ajutorul Băncii Mondiale;
12  Bondar, Florin (coordonator), Politici publice şi administraţie publică, Editura Polirom, 2007;
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2.3. Actorii politicii de mediu în România

Principalii actori instituţionali ai politicii de mediu din România sunt: 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului (MAPAM), Ministerul 
Integrării Europene13 (MIE) şi Parlamentul României. MAPAM este direct responsabil 
pentru iniţierea strategiilor naţionale de mediu şi crearea cadrului de implementare 
a acestora, fiind constituit din 3 direcţii generale: Direcţia „Agricultură şi Păduri”, 
Direcţia „Ape” şi Direcţia „Mediu” – dintre acestea numai ultimele două fiind de 
interes major pentru politica naţională de mediu. În subordinea acestor direcţii, se 
află Inspectoratele de Protecţia Mediului (IPM), unităţi locale (la nivel de judeţ) ce 
semnalează nevoile locale, facilitează şi monitorizează implementarea politicii la 
acest nivel. Tot în subordinea MAPAM se află şi Administraţia Rezervației Biosferei 
Deltei Dunării (ARBDD) şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare ( CNCAN) care au, de asemenea, rol de sprijin în dezvoltarea politicii de 
mediu. 

3. BARIERE ÎNTÂLNITE DE POLITICA EUROPEANĂ DE MEDIU

În România, la fel ca în toate statele europene implementarea politicilor publice 
este foarte importantă și de ea depinde succesul pe care îl va avea respectiva politică 
publică, și anume aceea că efectele vor fi cele așteptate și vor fi la un nivel mai mare 
decât costurile necesare implementării. Implementarea întâlneste deseori bariere, 
adică obstacole care trebuie îndepărtate pentru ca o politica publică să aibă succes. 
Politica europeană de mediu a întâmpinat de asemenea bariere în implementarea sa 
în România.

În implementarea politicii europene de mediu în România am întâlnit bariere 
culturale, administrative, economice, tehnologice și politice. 

Barierele administrative întâlnite fac referire la armonizarea legislației 
naționale cu legislația europeană de mediu. Pentru implementarea politicii de mediu 
a fost esentială transpunerea acquis-ului comunitar în legislația internă precum și 
înțelegerea de către oficialii români a ceea ce presupune coordonarea unui sistem 
național de protecție a mediului.

Barierele economice vizau resursele necesare implementării unei astfel de 
politici, resurse financiare pe care România a fost nevoită să le obțină pentru a putea 
implementa politica europeană de mediu. De fapt aceasta barieră se referă la costurile 
pe care implementarea acestei politici le presupunea. Întâlnim bariere în implementare 
pe latura economico-financiară deoarece costurile necesare implementării unei 
politici publice europene sunt suportate de bugetul de stat. În acest sens, și politica 
de mediu a întâlnit dificultăți în implementare, fiind necesare anumite programe care 
au sprijinit implementarea acestei politici publice.
13  Site-ul oficial al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor;
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Barierele tehnologice întâlnite au fost lipsa echipamentelor necesare pentru o 
producție națională care sa nu afecteze mediul înconjurător și necesitatea modernizării 
tehnologiei folosită în industria producătoare a țării. Aceasta bariera se referă la 
standardele de producție pe care le presupunea politica europeană de mediu. Astfel 
industria națională a fost nevoiăa să adapteze toate producția la standardele impuse 
de noua politică de mediu, lucru ce a generat costuri uriașe și de aceea s-a realizat 
destul de greu.

Implementarea politicii europene de mediu a întâlnit și bariera politică în 
sensul unor grave carențe în colaborarea dintre actorii implicați, atât între actorii 
instituționali naționali, cât și între statele membre. România ar avea nevoie de 
experiența altor state pentru a moderniza sau pentru a perfecționa sistemul de 
implementare al politicilor publice. Lipsa colaborării este simțită și pe plan mondial 
în domeniul mediului înconjurător.

Uniunea Europeană cooperează cu alte țări prin intermediul organismelor 
ONU, OECDE și cu alte organisme internaționale, pentru a promova soluții mondiale 
la problemele ecologice globale: schimbările climatice, subțierea stratului de ozon, 
pădurile tropicale sau  biodiversitatea.

Această cooperare dă naștere adesea la o convenție mondială sau regională 
care poate constitui un cadru solid pentru acțiunile Uniunii Europene și ale țărilor care 
participă la convenții, protejând habitatele în pericol, mările și râurile, controlează 
schimbul internațional de deseuri și produse chimice periculoase.

Barierele culturale apar cu precădere ca fiind deosebit de importante în cazul 
politicilor publice europene, în special în cazul politicii de mediu, deoarece populația 
din România nu a primit o educație bazată pe aspecte precum protecția mediului, a 
naturii și a biodiversității. Timp de secole, am fost un popor care nu s-a preocupat de 
problemele de mediu și este greu să mobilizezi în timp scurt tot poporul român și să îl 
convingi că mediul înconjurător trebuie respectat și că asupra acestui lucru va veghea 
o organizație internațională de mărimea Uniunii Europene. Acest proces de educare 
trebuie să înceapă de la noile generații în speranța că odată cu evoluția lor vom 
ajunge un popor educat pe aspecte de mediu. Pentru ca implementarea politicii de 
mediu să aibă succes a fost necesară introducerea elementelor de ecologie în educație 
pentru a deveni un popor mai atent în materia protecției mediului.

4. STRATEGII  DE SURMONTARE  A BARIERELOR

Strategiile de surmontare a barierelor reprezintă modalități prin care o politică 
publică să poată învinge barierele întâlnite în implementare.  

Pentru implementarea politicii europene de mediu și pentru înfrângerea 
barierelor, România a primit ajutor din partea Uniunii Europene, prin intermediul 
unor instrumente de pre-aderare.  

Astfel, barierele economice și tehnologice au fost surmontate prin construirea 
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unor strategii de dezvoltare a politicii de mediu bazate pe instrumentele de pre-
aderare de care dispunea Uniunea Europeană. 

Strategiile de dezvoltare a politicii naţionale de mediu sunt conturate în funcţie 
de priorităţile aderării la UE şi de necesităţile naţionale, coroborate cu priorităţile 
naţionale. Astfel, se poate vorbi despre extensii ale programelor comunitare dar şi 
de iniţiative naţionale şi iniţiative conforme strategiilor internaţionale de protecţia 
mediului. Iniţiativele comunitare active în domeniul politicii naţionale de mediu sunt 
reprezentate de instrumentele de pre-aderare Phare, ISPA, şi LIFE; conformitatea 
cu strategiile internaţionale este dată de Agenda 21 şi Facilitatea Globală pentru 
Mediu (GEF), iar conformitatea cu cele naţionale de Programul „Sănătate pentru 
România”14. 

Cu privire la bariera politică ce constă în lipsa de colaborare dintre actorii 
implicați în implementarea politicii de mediu, aceasta a fost surmontata prin 
facilitarea discuțiile între omologi din diferite state membre ale Uniunii Europene 
pe probleme de mediu. La ora actuală, este necesar ca elaboratorii de politici, în 
special în anumite domenii de politici publice, să construiască relaţii cu omologii 
lor din străinătate, internetul şi e-mail-ul făcând astfel de cooperări tot mai uşoare. 
Ca urmare, este important să se facă progrese în determinarea unităţilor de politici 
publice să facă referire explicită la Europa în descrierea activităţii şi a obiectivelor 
în elaborarea politicilor publice. Cei care se ocupă de elaborarea politicilor publice 
ar trebui să recurgă din ce în ce mai mult la experiența altor ţări în dezvoltarea 
propriei gândiri, deşi, cu certitudine, mai este destul de mult de parcurs până când 
această privire spre exterior ar deveni o normă în toate departamentele/direcțiile de 
specialitate din cadrul guvernului. Această situaţie este valabilă şi pentru dezvoltarea 
unor politici orientate spre viitor şi pe termen lung, cât şi în ceea ce priveşte inovarea 
şi creativitatea în elaborarea politicilor publice. De asemenea, este necesară şi 
îmbunătăţirea bunelor practici pentru miniștrii şi elaboratorii de politici implicaţi 
în prezentarea şi implementarea legislației Uniunii Europene. Aceasta ar oferi o 
direcţie precisă asupra a ceea ce elaboratorii de politici trebuie să facă pentru a evalua 
posibilele avantaje şi dezavantaje ale legislaţiei, şi cum va afecta aceasta cetăţenii 
UE15.

Pentru surmontarea barierelor politice a fost necesar să se reglementeze și 
colaborarea la nivelul actorilor naționali. Mai exact, partenerii avuţi în vedere sunt: 
ministerele, asociaţiile patronale, asociaţiile naţionale cu activităţi de mediu, institute 
de învăţământ superior, organizaţii nonguvernamentale de mediu, organizaţii de copii 
şi tineret etc. Astfel, România răspunde criticii aduse de UE referitoare la consultarea 
şi implicarea părţilor interesate în elaborarea şi implementarea politicilor de mediu şi 
creează o strategie de promovare a transversalităţii protecţiei mediului în sectoarele 
14  Deoarece era un Minister cu competenta temporara a fost desfiintat si s-a mentinut un singur departament in 
cadrul Ministerului Afacerilor Europene;
15  Marius Constantin Profiroiu, Elena Iorga, Manual de politici publice, Editura Economica, Bucuresti, 2009, p. 
124;
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cele mai importante ale vieţii economice, sociale şi culturale16.
Barierele administrative au fost surmontate folosindu-se strategii prin care 

România a transpus în legislația națională toate prevederile europene cu privire la 
mediu. Procesul de transpunere a aquis – ului comunitar in legislația națională a 
fost finalizat cu succes astfel România reușind să absoarbă peste 200 de prevederi 
europene legate de mediu încă din perioada de pre – aderare.

Barierele culturale sunt dificile deoarece sunt foarte greu de surmontat și 
România mai are de lucrat în acest scop. Strategia României de a surmonta barierele 
culturale a constat în introducerea unor programe de ecologie în școli și licee, educarea 
populației cu privire la probleme de mediu și în îndemnul către cetățeni la o Românie 
mai curată și la reciclare. Mediul este din ce în ce mai mult integrat în învățământ, 
la toate nivelele, devenind un element component al formării profesionale.  El face 
parte din programul de studiu de baza în marea majoritate a statelor membre, inclusiv 
România. Au proliferat ajutoarele pedagogice sub forma de cărţi, manuale, broșuri, 
material audiovizual asupra mediului. Comisia Europeana finanțează proiecte de 
formare pentru profesorii din învăţământul elementar și secundar precum și pentru 
cursuri tehnice și agricole de care România beneficiază. De asemenea, a fost publicat 
un „Ghid european de studii asupra cursurilor de mediu din universitate”. În nouă state 
membre ale Uniunii Europene, poate fi obținut un masterat european în „gestiunea 
mediului”.

Astfel putem observa cum barierele identificate sunt înlăturate prin suportul 
acordat  de Uniunea Europeană, acesta devenind strategie de surmontare a barierelor 
survenite în implementarea politicii de mediu.

5. CONCLUZII

Concluzia care se impune în urma trecerii în revistă a politicii de mediu a 
României este că la nivelul anului 2003 s-a realizat transpunerea, în cea mai mare 
parte, a acquis-ului comunitar în legislaţia naţională. Referitor la implementarea 
acestuia şi la crearea cadrului instituţional şi a resurselor umane corespunzătoare 
realizării acestui obiectiv se poate observa intenția de a răspunde criticilor UE, însă 
progresul în această direcție nu poate fi realizat decât cu implicarea unor ridicate 
costuri financiare. Faptul că România, alături de Bulgaria, s-a detaşat de celelalte 
ţări candidate din Europa Centrală şi de Est şi a aderat la o dată ulterioară (2007, 
spre deosebire de 2004) poate fi privit ca un aspect pozitiv prin prisma dezvoltării 
structurilor adecvate implementării politicii de mediu şi a infrastructurii de mediu, 
prin suplimentarea asistenţei financiare a UE din fondurile de pre-aderare Phare, 
ISPA şi LIFE.

România a declanșat procesul de transpunere a acquis-ului comunitar în 
16  “România curată – Program concret pentru sănătatea mediului”, Bucureşti: aprilie 2002;
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domeniul protecţiei mediului, însă în ce priveşte capacitatea administrativă şi mai 
ales, financiară de a fi aplicate toate normele europene adoptate în acest domeniu, 
considerăm că mai sunt multe de întreprins, iar concretizarea măsurilor de protecţie 
a mediului înconjurător impuse de necesitățile integrării europene credem că va mai 
întârzia. 

În acest sens, deşi la o primă analiză, termenele solicitate de România, ca şi 
perioade de tranziţie pentru transpunerea mai multor Directive în acest domeniu, 
apar ca fiind generoase şi suficiente (de la 3 la 15 ani), raportând aceste termene 
la nevoile cu care se confruntă România în acest domeniu, este posibil ca şi după 
epuizarea acestor termene, să se constate insuficiențe în ce priveşte aplicarea acquis-
ului comunitar. 
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Abstract

In the environmental area, for the environmental damages commited 
by illegal acts, but for environmental damage, it has become necessary to 
establish legal liability.

From the point of view of the importance of environmental law, in the 
international legal literature Legal liability is considered as another way 
to achieve an agreement on environmental protection and development, 
particularly regarding legal sanctions applicable in this field. The legal 
sanctioning of anti-environmental actions, in addition to that natural order, 
it aims to educate the sanctioned and other citizens to form consciences 
that ecological environment in general, without which you can not perform 
complex tasks pollution prevention, remediation and improving environmental 
conditions.

Law establishes rules of conduct on the environment, but also penalties 
that can intervene in situations where these rules are violated by committing 
acts harmful to the environment.

Key words: environment, liability, damages, civil liability, sanctions.
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1. Introducere

Răspunderea2 civilă este una din formele de manifestare clasice ale 
răspunderii juridice, care apare ca o instituţie deosebit de largă şi 

compplexă a dreptului civil, alcătuită din totalitatea normelor juridice care 
reglementează obligaţia oricării persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin 
fapta sa extracontractuală sau contractuală ori pentru care este chemat de lege să 
răspundă.

Răspunderea poate fi înțeleasă ca un izvor distinct de obligații civile, concretizat 
în fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu, care transformă victima  prejudiciului în 
creditor al reparației datorate de făptaș sau de persoana desemnată legal responsabilă3.

În ceea ce privește caracteristicile răspunderii civile, în literatura de specialitate 
s-au remarcat următoarele aspecte4:

- ea nu se declanșează din oficiu, ci numai la stăruinţa titularului dreptului 
subiectiv lezat, punând faţă în faţă victima faptei ilicite păgubitoare cu autorul acestei 
fapte;

- are ca finalitate satisfacerea intereselor patrimoniale ale celui prejudiciat prin 
fapta ilicită;

- sancțiunea civilă aplicabilă autorului faptei ilicite păgubitoare este o obligaţie 
impusă de a repara prejudiciul, având menirea de a da satisfacţie intereselor personale 
ale victimei, dar se învederează şi un factor de prevenţie, fiindcă se urmăreşte 
preîntâmpinarea săvârşirii în viitor a altor fapte păgubitoare, ceea ce împrumută 
sancţiunii civile un caracter complex;

- răspunderea civilă intervine numai când fapta ilicită constituie atât o încălcare 
a dreptului obiectiv, cât şi a unor drepturi subiective;

- la aprecierea culpei, se are în vedere gradul de diligenţă ce se poate pretinde 
persoanelor aflate în situaţia autorului faptei ilicite, adică dacă a luat măsurile de 
precauţie care erau posibile pentru evitarea sau preîntâmpinarea prejudiciului pe 
care ar fi trebuit să le ia. Aprecierea culpei se face totdeauna folosindu-se un etalon 
abstract – diligența maximă –, ce indică conduita ideală în situaţia respectivă;

- gradul de culpabilitate al făptuitorului nu joacă un rol în stabilirae răspunderii 
civile, ci, hotărând asupra despăgubirilor, instanţa se va orienta exclusiv după 
cuantumul prejudiciului suferit de victimă;

- subiecții pot fi persoane fizice sau juridice;
- răspunderea civilă are caracter patrimonial, ea vizând patrimoniul şi asigurând 

înlăturarea consecinţelor păgubitoare suferite de victimă.

2  Termenul nu are o istorie mai mare de două secole, în dreptul român fiind preluat pe filieră franceză, iar originea 
sa este evident latină, ”res-spondeo” – ”respondere” – ”sponsio”, însemnând ”a garanta”.
3  Paul Vasilescu, Drept civil. Obligații, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 564.
4  Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009, pp. 556-557.
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2. Răspunderea civilă delictuală în dreptul mediului

În cadrul răspunderii civile delictuale, în dreptul mediului se sancţionează o 
conduită reprobabilă, antisocială, a subiecţilor de drept, persoane fizice sau juridice, 
care, prin faptele lor ilicite (comisive sau omisive), produc pagube factorilor de 
mediu sau mediului înconjurător în ansamblul său5.

În doctrina clasică şi în cea actuală, există unele diferenţe notabile cu privire la 
determinarea şi la examinarea răspunderii delictuale, păstrându-se, însă, elementele 
sale fundamentale: răspunderea este angajată în sarcina unei persoane (fizice sau 
juridice), care, printr-o faptă, a aprodus un prejudiciu sau o daună, iar între faptă şi 
prejudiciu există un raport de cauzalitate. Sintetizând această trecere de la doctrina 
clasică la cea contemporană, se menţionează că elementele răspunderii delictuale, 
care se numesc condiţii, pot fi concepute foatre diferit, după cum se consideră că 
fundament al acestei răspunderi este culpa sau riscul 6.

2. 1. Subiectele răspunderii civile în dreptul mediului

În cadrul răspunderii civile în dreptul mediului numai persoana este 
răspunzătoare. În acest sens, răspunderea civilă a persoanei juridice alături de cea 
fizică, este larg recunoscută. Ea funcţionează prin intermediul organului său de 
conducere. Se consideră că acesta nu este doar un  prepus al persoanei juridice, ci 
este chiar expresia persoanei juridice, dat fiind că nu se poate face detaşarea lor.

Cu toate acestea, răspunderea directă a persoanei juridice coexistă cu 
răspunderea individuală a organului în culpă, în doua privinţe. Pe de o parte, 
răspunderea personală a organului de conducere ar putea fi angajată de victimă în 
acelaşi timp cu cea a persoanei juridice. Pe de altă parte, dacă victima nu acţionează 
decât împotriva organului său de conducere, faptele licite şi ilicite săvârşite de 
organele sale de conducere obligă însăși persoana juridică, dacă au fost îndeplinite 
cu prilejul executării funcţiei lor. Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală a celui 
ce le-a săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de cel de-al treilea (victima).

Răspunderea membrilor organelor de conducere ale persoanei juridice se află 
sub o pecete specifică, aceea a unei răspunderi quasi-contractuale sau contractual-
delictuale. Pentru stabilirea răspunderii persoanei fizice, trebuie ca aceasta să fi avut 
deplină cunoştinţă de actele sale.

Mediul natural nu este subiectul-victimă, care să reclame reparaţiunea, ci o 
valoare fundamentală care este ocrotită pe plan intern şi internaţional, prin lege. În 
cadrul  dreptului intern, acest subiect poate f: statul, o unitate administrativ-teritorială, 
o persoană fizică sau juridică, publică sau privată, căruia i s-a produs un prejudiciu 
5  Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător, ediţia a II-a, Casa de editură şi presă ,,ŞANSA’’, Bucureşti, 
1993, pp. 238-239.
6  Simona-Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, 
p.149.
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printr-o faptă ilicită, ca urmare a nerespectării normelor de protecţie a factorilor de 
mediu.

2. 2. Fapta generatoare de răspundere

În vederea stabilirii răspunderii civile delictuale, existenţa prejudiciului 
conduce la fapta care l-a acuzat-fapta păgubitoare. Fapta se exprimă într-o anumită 
conduită pe care a ales-o, chiar dacă putea alege şi altă conduită. De aceea, ea 
este rezultatul unei voinţe, a unei atitudini psihice care configurează o greşeală, 
intenţionată sau neintenţionată. În acelaşi timp, fapta păgubitoare trebuie să aibă un 
caracter ilicit, adică să se afle în afara unei ocrotiri juridice şi chiar contrară normelor 
legale7.

În dreptul mediului înconjurător, faptele generatoare de răspundere includ 
fie conduite ilicite prin care se produc pagube mediului natural şi reprobabile prin 
ilicitatea lor, fie o seamă de activităţi curente, normale, licite per se, dar care pot 
constitui uneori cauze ale vătămărilor produse mediului8.

În ceea ce priveşte cauzele care duc la înlăturarea caracterului ilicit al faptei din 
dreptul civil şi anume: starea de legitimă apărare, starea de necesitate, îndeplinirea 
unei îndatoriri de serviciu, consimţământul victimei şi într-o oarecare măsură 
exercitarea unui drept, atunci când fapta este în legătură sau are drept consecinţă 
prejudicierea unor factori de mediu sau a mediului înconjurător în ansamblul său se 
crede că în principiu, numai starea de necesitate poate fi uneori luată în considerare.

Prin faptele ilicite cauzatoare de prejudicii se poate viola un drept subiectiv 
garantat prin lege altei persoane, nesocotirea unei obligaţii personale legal asumate, 
în funcţie de care vorbim de un delict civil şi aplicăm regulile răspunderii civile 
delictuale, sau de o faptă ilicită ce dă naştere răspunderii civile contractuale9.

2. 3. Culpa și riscul

În genere, culpa se apreciază in absracto, adică prin comparaţie cu un 
om rezonabil.În mod obişnuit culpa este înţeleasă ca un act blamabil, crea are o 
semnificaţie morală sau implică, cel puţin, o judecată de valoare asupra conduitei 
persoanei. Există o ierarhie a culpei în raport cu gravitatea sa –culpa lata, culpa 
levis şi culpa levissima –, care este importantă în stabilirea răspunderii. De asemenea 
exista culpă prin omisiune şi culpă prin comisiune, după cum s-a manifestat sau nu 
intenţia autorului de a produce paguba.

Sub aspect conceptual, riscul se opune culpei, prin rolul pe care îl exercită 
şi prin aplicarea sa în dreptul pozitiv. Termenul risc evocă un eveniment fortuit, 
nefericit, mai mult sau mai puţin independent de voinţa omului. S-a considerat că 
7  Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2013.
8  Ibidem.
9  Ernest Lupan, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 343.
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daunele care nu rezultă din fapta altuia constituie un risc comparabil unui eveniment 
fortuit, astfel că trebuiau să rămână în întregime în sarcina celor care le-au suferit 
- victimele. Agravarea riscurilor de care este ameninţată astăzi o persoană a creat 
sentimentul că ar fi injust ca victima să suporte prejudiciul, ca şi într-un caz fortuit,

În scopul rezolvării problemei, au fost utilizate două procedee radical diferite: 
pe de o parte, cel al răspunderii, care pune prejudiciul în sarcina unei persoane prin 
stabilirea unei obligaţii de reparaţie, pe de altă parte, cel al socializării riscurilor, care 
determină participarea la risc a tuturor celor care ar fi expuşi sau succeptibili de a-l 
crea.

Independenţa riscului în raport cu culpa poate fi mai mică sau mai mare, 
putându-se manifesta pe terenul probelor. În mod normal, victima este ţinută să 
dovedsească culpa comisă de autorul pagubei în scopul angajării răspunderii. Se 
crede, însă, ca probaţiunea poate fi facilitată şi de prezumţii.

2. 4. Prejudiciul sau dauna ecologică

Prejudiciul (dauna, paguba) reprezintă efectele negative patrimoniale şi/sau 
morale pe care le suferă o persoană ca urmare a unei fapte generatoare de răspundere 
civilă. Pentru angajarea răspunderii civile contractuale ori delictuale, existenţa 
prejudiciului reprezintă o condiţie necesară. Fără prejudiciu nu poate lua naştere o 
obligaţie de despăgubire.

Răspunderea civilă se fundamentează pe două principii10: 
- principiul reparării integrale a prejudiciului, care este principiul fundamental 

al acestei răspunderi, şi care exprimă ideea înlăturării tuturor consecinţelor dăunătoare 
ale unui fapt ilicit, în scopul repunerii victimei în situaţia anterioară;  

- principiul reparării în natură a prejudiciului, care exprimă activitatea sau 
operaţia materială, concretizată în: restituirea bunurilor însuşite pe nedrept, înlocuirea 
bunului distrus cu altul de acelaşi fel, remedierea stricăciunilor sau defecţiunilor 
cauzate unui lucru, distrugerea sau ridicarea lucrărilor făcute cu încălcarea unui drept 
al altuia.

2. 5. Cauzalitatea

În termeni foarte generali, raportul de cauzalitate pretinde ca persoana 
prejudiciată să demonstreze că dauna suferită este datorată faptului prejudiciabil 
pretins. Aparent, rezolvarea problemei pare a fi destul de simplă. Totuşi, multiplele 
faţete ale acestei probleme, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti, au generat o 
teorie complexă. Raportul de cauzalitate este greu de stabilit, spre exemplu, în cazul 
poluării atmosferei, unde un rol important revine condiţiilor care însoţesc acţiunea 
10  Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p. 556.
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cauzelor, influențând-o în sens favorabil sau defavorabil, accelerând sau întârziind 
producerea efectelor11.

Se consideră că în stabilirea corectă a raportului de cauzalitate îşi spune 
cuvântul o anumită apreciere concretă a judecătorului.

3. Tipuri de răspundere

În funcţie de existenţa sau lipsa culpei, răspunderea pentru pagubele aduse 
mediului înconjurător se clasifică astfel: 

- răspunderea subiectivă întemeiată pe culpă;
- răspunderea obiectivă; 
- răspunderea rezultată din raporturile de vecinătate.

3. 1. Răspunderea subiectivă

Teoria răspunderii subiective este întemeiată pe culpă care este o sancţiune 
specifică dreptului civil, cu caracter reparator, aplicabilă numai în cazul săvârşirii de 
fapte ilicite cauzatoare de prejudicii.

Răspunderea civilă întemeiată pe culpă presupune dovedirea unor elemente 
esenţiale: prejudiciul, culpa şi raportul de cauzalitate dintre acestea.

Proba culpei poate întâmpina obstacole insurmontabile: investigaţii care 
necesită uneori cunoştinţe tehnico-ştiinţifice foarte specializate şi chiar sprijinil 
poluatorului în acest demers, cheltuieli importante şi perioade mari de timp, punând 
victima în situaţii de a nu-si putea realiza dreptul la reparaţie. Mai mult, poluarea este 
deseori difuză, rezultat al mai multor surse poluatoare, astfel că victima ar fi pusă în 
situaţia de a identifica în mod individual culpa fiecărui autor, ceea ce devine aproape 
imposibil.

Pe de altă parte, în materia răspunderii contractuale, culpa reprezintă, de fapt, 
o violare a unei obligaţii născute dintr-un contract. Obligaţia poate fi de securitate, 
de informare sau de consiliere a beneficiarului în cazul furnizării unor produse toxice 
sau periculoase, ceea ce deschide un câmp nou răspunderii contractuale pentru 
eventualele daune ecologice.

Fără îndoială, atunci când cupa făptuitorului este evidentă sau usor de dovedit, 
nu sunt motive de a renunța la temeiurile răspunderii subiective.

Răspunderea subiectivă se aplică rar, victima trebuind să dovedească ca i 
s-a cauzat un prejudiciu real, direct și personal, culpa autorului faptei, precum și 
raportul de cauzalitate între fapta și prejudiciu. În dreptul mediului, este foarte greu 
de realizat, mai ales că majoritatea prejudiciilor se produc prin poluare, iar fiecare 
poluant are trăsături și caracteristici proprii și efecte proprii12.
11 Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător, ediţia a doua, Casa de editură şi presă ,,ŞANSA’’, Bucureşti, 
1993, p. 249.
12  Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2013. 
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3. 2. Răspunderea obiectivă

Legislaţia-cadru pentru protecţia mediului consacră două principii 
complementare în materia răspunderii pentru producerea unor prejudicii ecologice: 

- răspunderea obiectivă, independentă de culpă; 
- răspunderea solidară, în cazul pluralităţii autorilor.
Răspunderea obiectivă este fundamentată pe ideea de risc, în sensul că 

activitatea care creează pentru altul un risc, face pe autorul său responsabil pentru 
prejudiciul pe care-l poate cauza. Riscul ecologic are unele particularităţi date de 
faptul că poluarea este de cele mai multe ori rezultatul unor acumulări de echilibru 
şi producând efecte deosebit de grave pentru existenţa şi funcţionarea sistemului 
natural. El poate afecta concomitent mai multe componente ale mediului.

Fiind vorba de o răspundere bazată pe risc – indiferent că este un risc major 
ori normal – victima va trebui să dovedească numai existența prejudiciului şi legătura 
de cauzalitate. În vederea protejării victimei, suprimarea condiţiei cauzalităţii sau 
instituirea unei prezumţii irefragabile de cauzalitate, în raport cu prejudiciul ecologic, 
ar fi, poate, extrem de utilă.

Legislaţia consacră de asemenea răspunderea solidară în cazul pluralităţii 
autorilor, ceea ce constituie o măsură indispensabilă, date fiind caracteristicile 
daunei ecologice. Solidaritatea pasivă a debitorilor dă posibiliatatea victimei să fie 
indemnizată pentru întregul prejudiciu, de către oricare dintre debitorii solidari. În 
consecinţă, victima va putea sa-l urmărească pe cel mai solvabil dintre debitori, lăsând 
ca acesta să se poată întoarce împotriva coautorilor, pentru recuperarea părţilor ce le 
revin acestora13.

Până la apariţia Legii nr. 137/ 1995 a protecţiei mediului, dat fiind faptul că 
proba culpei este deosebit de dificilă în dreptul mediului, în literatura juridică, autorii 
s-au pronunțat pentru reglementarea generală a răspunderii pentru prejudicii cauzate 
mediului, pe baza principiului răspunderii obiective, a unei răspunderi in solidum a 
coautorilor prejudiciului, legitimarea procesuală activă a oricărui cetăţean, precum 
și pentru definirea noțiunii de “daună ecologică”, astfel încât să cuprindă și daunele 
indirecte, dat fiind raportul de cauzalitate foarte relaxat în acest domeniu.

Astfel, adoptându-se prevederile Codului civil și considerând că o paguba 
adusă mediului poate fi produsă și ca urmare a viciului ascuns al lucrului de care cei 
ce îl folosesc nu au cunostință, situație care exclude răspunderea civilă pe temeiul 
culpei, în practică, problema răspunderii a fost solutionată pe baza dispozițiilor art. 
1000 alin. (1) Cod civil, ca răspundere obiectivă.

Angajarea răspunderii pe acest temei, adică pentru prejudiciul cauzat de un 
lucru, iar nu în baza art. 998, 999 Cod civil, prezintă pentru victimă avantajul de a nu 

13  Simona-Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 
163.
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trebui să dovedească culpa celui chemat să răspundă pentru consecințele negative ale 
activității sale, garantându-i astfel într-o măsură mai mare și în condiții de probă mai 
puțin dificile, dreptul la despăgubire al persoanei prejudiciate.

Legea nr. 137/ 1995 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/ 2005 au 
prevăzut în mod expres principiul răspunderii obiective pentru daune aduse mediului.

3. 3. Răspunderea rezultată din tulburarea de vecinătate

Un aspect interesant de semnalat în ceea ce priveşte fundamentarea răspunderii 
pentru daunele ecologice, se crede că este cel relevat de teoria răspunderii pentru 
tulburări de vecinătate. Raporturile de vecinătate pot avea ca temei dreptul de 
proprietate sau alte drepturi reale (dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul 
de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute, de administrare), ori dreptul de 
locaţiune14.

Vecinii sunt obligați ca, exercitându-şi drepturile lor, să nu-şi cauzeze unii 
altora neajunsuri care exced situaţii de disconfort ce recurg în mod normal din 
vecinătate. Asemenea neajunsuri pot consta în trepidaţii, zgomote, mirosuri, fum, 
unde electromagntice, infiltraţii de apă sau alte lichide şi altele asemenea, adică 
tocmai fenomene de poluare a mediului, care se răsfrâng negativ asupra raporturilor 
de vecinătate, producând daune celor învecinaţi.

Aceste aspecte de tulburare a vecinătăţii sau de anormalitate a pagubei pot fi 
analizate atât sub aspectul abuzului de drept, atunci când reprezintă fapte culpabile, 
cât şi sub aspectul răspunderii obiective, fără culpă.

În acord cu doctrina, jurisprudenţa a sancţionat asemenea fapte, stabilind iniţial 
răspunderea civilă delictuală a făptuitorilor, în temeiul abuzului de drept. Dar, însăși 
concepţia despre abuzul de drept poate avea fundamente subiective sau obiective.

Paralel, s-a dezvoltat şi ideea răspunderii fără culpă, rezultată din tulburările 
anormale de vecinătate, producătoare de daune.

Concepţia privind răspunderea în cazul inconvenientelor anormale de 
vecinătate are un caracter general, nu numai pentru că nu vizează neapărat culpa unei 
persoane, ci şi pentru că ea este aplicabilă şi altor categorii de subiecte de drept decât 
proprietarul, cum sunt locatarii, antreprenorii.

Se conturează din ce în ce mai mult ideea că exercitarea unui drept – cum este 
dreptul de proprietate – poate deveni generatoare de răspundere civilă în cazul când 
această exercitare perturbă raporturile normale de vecinătate şi lezează drepturile 
celorlalți.

În marile aglomerări urbane, spre exemplu, există anumite limite admise 
ale poluării fonice ce variază în funcţie de sursă. Depășirile acestor limite atrag 
răspunderea pentru o daună considerată anormală.

Se apreciază că dezvoltarea cadrului juridic al protecţiei mediului va trebui să 
14  art. 1000 alin. (3), Cod Civil.
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ia în considerare cu prioritate o reglementare specială a răspunderii pentru daunele 
provocate în acest domeniu, dezvoltând prescripţiile legii-cadru, precum şi clarificând 
alte probleme legate de definirea daunei, a persoanei răspunzătoare, a cauzelor de 
exonerare ori a termenelor de prescripţie.

4. Dauna ecologică

Datorită unității şi interdependenței fenomenelor ecologice, vătămările aduse 
unui element natural se propagă şi influentează, sub o formă sau alta, şi asupra altor 
componente ale mediului. Pornind de la aceste particularități ale mediului, dauna 
este considerată în general, a fi acea vătămare care aduce atingere ansamblului 
elementelor unui sistem care, datorită caracterului său indirect şi difuz nu permite 
constituirea unui drept de reparații. În realitate problema centrală este aceea dacă 
victima unei asemenea daune este omul sau mediul său. În funcţie de răspunsul dat 
se conturează în fapt şi concepţia asupra naturii şi întinderii daunei ecologice.

Aceasta presupune determinarea în prealabil a statutului juridic al elementelor 
naturale sau artificiale care constituie mediul, pentru a stabili dacă acestea sunt sau 
nu bunuri protejate din punct de vedere juridic15.

În esență, dauna ecologică este asimilată daunei produse prin poluare şi se 
consideră că ea vizează toate domeniile care contribuie la degradarea factorilor 
naturali; dacă paguba afectează în primul rând aerul, apa ori natura – în genere 
–, ea nu interesează, întrucât aceste elemente sunt utilizate de om şi el suportă 
repercusiunile16.

Într-o concepție modernă, se recunoaște fiecărui individ un drept subiectiv la 
mediu, care permite o protecţie eficace a elementelor acestuia ca urmare a considerării 
acestora ,,res communis’’. În consecinţă, orice poluare va fi o violare a acestui drept 
şi constituie culpă.

Dreptul la un mediu sănătos a devenit un drept justițiabil. Într-o asemenea 
perspectivă, daunele ecologice includ atât pagubele suferite prin poluare de mediu, 
cât şi cele suportate de om şi bunuri.

O problemă deosebit de dificilă, cu importante semnificații pentru stabilirea 
răspunderii civile, o reprezintă evaluarea daunelor ecologice17. În această materie, în 
jurisprudența internaţională s-au conturat patru metode principale:

m calcularea valorii de înlocuire a elementelor de faună şi floră distruse;
m evaluarea costului readucerii la starea anterioară a ecosistemelor afectate 

de poluare;
m recurgerea la o evaluare forfetară;
m evaluarea costului compensației prin resaturarea unei suprafețe de mărime 

echivalentă, în vecinătatea zonei poluate.
15  Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul Juridic, București, 2013. 
16   Ibidem.
17  Ştefan Ţarcă, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 325.
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În raport cu asemenea realități, se conturează două căi fundamentale de 
compensare şi una intermediară:

a) evaluarea monetară a daunelor este posibilă pentru daunele cauzate 
integrităţii persoanelor, bunuriulor private sau activităţilor civile. De altfel, analiza 
jurisprudenţei internaţionale arată în mod frecvent că acestea sunt singurele pagube 
efectiv reparate;

b)  evaluarea forfetară a unei pagube prezintă o serie de avantaje: simplitatea 
şi costul redus de negociere; previzibilitatea şi securitatea; face mai facil recursul la 
asigurare; în acelaşi timp, introduce o mare rigiditate, greutăţi tehnice în elaborarea 
baremurilor.

5. Drepturile și obligațiile procesuale ale victimei

Victima abilitată să acţioneze rămâne de cele mai multe ori titularul unui drept 
de interes, în înțelesul strict, care a fost lezat, ceea ce plasează în planul non-dreptului 
pagubele cauzate elementelor naturii care nu au reprezentanţi abilitaţi, ori interesele 
în cauză sunt prea difuze sau eventuale. Analiza reglementărilor în materie arată că 
cei îndreptățiți pot fi grupați în trei categorii: 

- cei care invocă o vătămare a integrității lor fizice;
- cei care reclamă repararea unei vătămări a unui interes de natură patrimonială;
- cei care acţionează în virtutea calităţii lor de gestionar legal la repararea unor 

elemente de mediu.
În ce priveşte această ultimă situaţie, de remarcat că, în mod frecvent, cei 

abilitaţi să acţioneze în baza funcţiilor pe care le ocupă sau a sarcinilor care le 
revin, sunt cei care produc prejudiciul care se impune a fi reparat, această situaţie 
contradictorie fiind fatală pentru natură.

Unele progrese notabile s-au înregistrat mai ales în cazul în care legiuitorul 
a recunoscut asociaţiilor nonguvernamentale dreptul de a acţiona pentru obținerea 
reparării vătămărilor cauzate intereselor colective.

6. Regimul juridic al reparării pagubelor ecologice

În cazul unor pagube, de cele mai multe ori repararea nu poate fi făcută decât 
prin echivalent şi nu în natură. În consecinţă, importantă este asigurarea posibilităților 
ca indemnizațiile acordate să fie real afectate reparării pagubelor provocate.

În dreptul român, afectarea reală pentru repararea pagubelor a fost mult timp 
imposibilă. 

Astfel, în dreptul privat, regula este că victima îşi păstrează dreptul la libera 
folosire a indemnizaţiei care i-a fost acordată, iar în dreptul public, se opune principiul 
universalității bugetare.

În cadrul celor două ipostaze s-ar putea spera la o afectare relativă, dacă 
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beneficiarul indemnizației este o persoană special însărcinată cu apărarea bunului ori 
interesul vătămat.

În acelaşi timp, se cuvine observat că fiscalitatea în domeniul mediului derogă 
frecvent de la principiul non-afectării încasărilor fiscale. De altfel, există o serie de 
evoluţii evidente în acest sens, în dreptul pozitiv al unor state18.
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RĂZBOIUL HIBRID

HYBRID WAR
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Abstract

The present paper endeavors to provide some considerations regarding 
the hybrid war and to define it by the integrated use of military and non-
military instruments of power (political, military, diplomatic, economic, 
social, cultural, informational, etc.) to achieve the hybrid operations carried 
out by a lot of means and forces (military, paramilitary, special, conventional 
and unconventional).

The hybrid war exploits different political, social, religious and ethnic 
divisions, the insurgent movements fighting for independence or autonomy 
and finally destroys the integrity and sovereignty of states.

Keywords: hybrid war, non-military instruments, forces, division, integrity 
sovereignty. 

Introducere

În criza din Ucraina, izbucnită în anul 2014, s-a agravat starea de insecuritate 
prin încălcarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, ca urmare a 

recunoaşterii de către Federaţia Rusă a independenţei Crimeei şi a înglobării acesteia 
în teritoriul Rusiei. Aceasta a contestat, inclusiv prin mijloace militare, autoritatea 
guvernului Ucrainei în regiunile separatiste Doneţk şi Lugansk, ceea ce a provocat 
multe temeri şi controverse privind posibilităţile de extindere și pe teritoriul Alianţei 
1 * Membru al  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
2  Doctorand al Universității Naționale de Apărare „Carol I”. 
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Nord-Atlantice a unui nou tip de război (războiul hibrid).
Există o preocupare îndreptăţită a liderilor politici, analiştilor politico-militari 

şi ziariştilor asupra războiului hibrid, formelor sale de manifestare, strategiilor şi 
tacticilor aplicate de Federaţia Rusă pentru sprijinirea forţelor secesioniste care 
acţionează în conflictul din Ucraina.

Caracteristicile şi elementele  din compunerea războiului hibrid constau 
în folosirea cu prioritate a diferitelor tipuri de putere non-militare, întrebuinţate 
coordonat, atât înaintea, cât şi pe timpul şi chiar şi după terminarea acţiunilor militare 
propriu-zise, de o manieră complementară pentru forţa armată, ceea ce înseamnă 
folosirea concomitentă a presiunilor politice, economice şi mediatice în scopul 
substituirii operaţiilor militare sau măririi efectului acestora, cu ajutorul formaţiunilor 
paramilitare alcătuite din luptători autohtoni şi mercenari.

Fostul secretar general al Alianţei Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, 
înaintea începerii Summit-ului din Ţara Galilor, arăta că războiul hibrid reprezintă 
„o combinaţie sofisticată de război convenţional tradiţional şi de operaţii 
informaţionale, în primul rând de dezinformare”3, pentru contracararea căruia este 
necesară o abordare cuprinzătoare, globală, prin participarea tuturor statelor aliate şi 
partenere.

Strategii şi tactici specifice războiului hibrid

Acţiunile militare care au condus la anexarea Crimeei de către Rusia, în 
martie 2014, şi la apariţia unor republici autonome autoproclamate în estul Ucrainei 
pe timpul unui război civil, se deosebesc foarte mult de invaziile sovietice atât din 
Cehoslovacia (1968) şi Afganistan, atât din punct de vedere al modului de desfăşurare, 
cât şi al succesiunii acţiunilor forţelor locale, sprijinite din exterior de către statul 
agresor (inclusiv de militari fără însemne de identificare).

Revoltele şi demonstraţiile populaţiei din  Crimeea împotriva autorităţilor 
ucrainene s-au desfăşurat concomitent cu blocarea trupelor ucrainene în cazărmi, 
cu luarea în stăpânire de către formaţiunile separatiste a sediilor instituţiilor de stat 
şi ale mijloacelor mass-media, a căilor de comunicaţii, porturilor şi aeroporturilor, 
obiectivelor şi infrastructurilor critice (strategice). Totodată, s-a mobilizat populaţia 
de către separatişti pentru participarea la un referendum organizat în Crimeea pentru 
ca apoi să se poată declara independenţa faţă de Ucraina, iar Crimeea să intre în 
compunerea Federaţiei Ruse.

Acţiunile militare a noului mod de intervenţie în Ucraina sunt mult mai puţin 
evidente deoarece au fost introduse efective reduse (lideri şi consilieri, echipe de 
forţe speciale), împrăştiate printre luptătorii formaţiunilor locale. Acestora le-au fost 
3  Traynor, Ian - Ukraine crisis: NATO plans east European bases to counter Russia. NATO chief announces move 
in response to Ukraine crisis and says alliance is dealing with a new Russian military approach, The Guardian, 
Wednesday, August 27, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/aug/26/nato-east-european-bases-counter-
russian-threat
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puse la dispoziţie echipamentele militare (armament de infanterie, piese de artilerie, 
rachete antitanc şi antiaeriene, autovehicule blindate, mijloace de comunicaţii, 
muniţii), sprijinul logistic şi informativ care să le permită să lupte cu succes împotriva 
forţelor armate convenţionale ucrainene. 

Din punct de vedere politic, diplomatic şi informaţional, Moscova a negat 
implicarea militară rusească şi s-a afirmat disponibilitatea pentru dialog şi pentru 
participarea la acţiuni cu caracter umanitar (ceea ce este o farsă) şi de menţinere a 
păcii (evident este o mare păcăleală). Rusia invocă necesitatea respectării prevederilor 
dreptului internaţional şi încălcarea acestora de către Ucraina (ceea ce este o minciună 
sfruntată), fiind solicitată intervenţia organizaţiilor de securitate regionale şi 
internaţionale. Sunt cerute de asemenea numeroase sancţiuni economice, de închidere 
totală sau parţială a pieţelor, de restricţionare, condiţionare sau interzicere a accesului 
la resurse, capitaluri, bunuri, servicii, echipamente şi tehnologii, de reorientare a 
fluxurilor financiare, de creştere sau de scădere a preţurilor internaţionale la materii 
prime, energie, petrol, gaze şi alimente.

Tacticile războiului hibrid constau în întrebuinţarea simultană a formelor 
şi modalităţilor de confruntare nonmilitară şi militară. În acest scop se impune 
sincronizarea operaţiilor militare cu acţiunile întreprinse în domeniile: politic, 
diplomatic, economic şi informaţional, care depăşesc competenţele ministerelor 
apărării şi ale structurilor militare. În consecinţă trebuie asigurate  necesităţile de 
pregătire şi de desfăşurare a operaţiilor militare conform unui plan care să prevadă 
acţiuni de coordonare şi de sprijin din partea altor ministere, agenţii guvernamentale 
şi instituţii civile.

Şi înainte războaiele erau precedate şi însoţite de forme şi modalităţi de 
confruntare şi de acţiune nonmilitară, folosite gradual, preventiv sau sub formă 
de retorsiune, pentru a determina un stat să accepte anumite condiţii şi să adopte 
o anumită orientare politică. Prin combaterea imaginii, poziţiei şi blocarea sau 
reducerea capacităţii statului respectiv de a-şi pune în valoare influenţa şi poziţia de 
putere în raport cu alte state şi în forumul organizaţiilor internaţionale se exercită 
presiuni asupra conducerii sale politice pentru diminuarea comportamentului său ca 
actor al sistemului mondial.

În acest tip de război, prevederile dreptului internaţional sunt folosite în 
scopul susţinerii legitimităţii acţiunilor proprii şi ilegitimităţii acţiunilor adversarului 
(inamicului). 

Diatriba în termeni juridici este complexă şi în derularea conflictelor există 
cazuri (de exemplu în criza ucraineană) în care declararea disponibilităţii pentru 
negocieri a fost făcută doar în scopul obţinerii unui capital de imagine. În criza 
ucraineană, s-a constatat că pe timpul tratativelor au fost situaţii de rea credinţă, de 
falsificare a datelor, faptelor şi probelor, prin tergiversarea nemotivată sau stoparea 
deliberată a acestora în scopul câştigării timpului necesar obţinerii unor avantaje 
militare. Prin punerea în aplicare defectuoasă şi parţială, a prevederilor acordurilor 
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bilaterale sau internaţionale ca urmare a unor false motivaţii şi diferende, se poate 
accentua neîncrederea dintre părţile beligene până în momentul declanşării sau 
reluării confruntării militare. 

Amestecul brutal în afacerile interne şi destabilizarea unui stat se pot pune în 
practică prin exploatarea controverselor etnice, religioase, culturale şi economice, 
compromiterea guvernului şi instituţiilor administrative şi preluarea controlului 
asupra unor resurse şi industrii strategice deţinute de acestea. Puterea politică a 
unui stat poate fi diminuată prin schimbarea preţurilor pe piaţa internaţională, prin 
stabilirea unor tarife care să accentueze dependenţa energetică, dezechilibrarea 
balanţelor de plăţi, sabotarea economiei şi creşterea şomajului, modificarea cursului 
valutar, inflaţie galopantă şi prăbuşirea monedelor naţionale, scăderea dramatică 
a puterii de cumpărare şi a standardului de viaţă al populaţiei. Ca urmare, apar 
nemulțumiri ale populaţiei care sunt susținute prin campanii de influențare în mass-
media şi astfel se obține consolidarea opoziției politice se radicalizează mișcările 
extremiste, apar manifestări de nesupunere civică, proteste, demonstrații şi 
confruntări cu forţele de ordine. O dată cu scăderea autorității statului se accentuează 
divergențele politice, interetnice şi interconfesionale, care favorizează manifestările 
autonomiste şi secesioniste, inclusiv prin constituirea de grupuri de sprijin şi de 
formaţiuni paramilitare. Astfel, se pot întruni condiţiile trecerii în etapa următoare, 
de confruntare armată, iniţial cu forţele de ordine şi, ulterior, cu unităţile militare ale 
statului agresat. 

Specularea lacunelor şi limitelor convențiilor internaţionale sau chiar a 
inexistenței unor reglementări acceptate şi recunoscute de către toţi actorii sistemului 
internaţional cu privire la definirea şi evaluarea formelor de confruntare ce se 
desfăşoară aflate sub limita beligeranţei a condus la frecventa folosire a acestora, ca 
alternativă la folosirea forţei militare.

Astăzi prevederile dreptului internaţional interzic categoric recursul la forţă şi 
la ameninţarea cu folosirea forţei, şi de aceea agresorii angajazează indirect forţele 
proprii în conflicte militare, prin intermediul unor terţi (state sau organizaţii militare/
teroriste şi mişcări politice separatiste, constituite pe baze etnice, religioase sau 
ideologice).

Astfel, în Kosovo (Serbia) şi apoi în Ucraina, limita beligeranței a fost depăşită 
prin înarmarea unor grupări paramilitare, insurgente, secesioniste, revoluționare sau 
contrarevoluționare, dar nu s-a declarat starea de război şi nu s-au asumat consecințele 
acesteia (consecinţe juridice, economice, sociale şi de imagine).

Pentru justificarea legitimității intervenţiei militare directe sau indirecte 
pe teritoriul unui stat se invocă unele situaţii şi fapte care constituie ameninţări la 
adresa păcii şi securităţii, rezolvarea crizelor umanitare sau chiar presarea guvernului 
respectiv să primească asistență militară externă din partea statului sponsor pentru a 
nu fi înlăturat de la putere sau pentru a impune şi menţine un anumit regim politic.

Analizarea acţiunilor militare şi nonmilitare ale Războiului Rece demonstrează 
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că acestea au fost de fapt confruntări militare indirecte, prin terţi, între cei doi actori ai 
ordinii mondiale bipolare, care se luptau pentru controlul asupra zonelor de influenţă 
politică, ideologică, economică şi militară. 

Maniera de intervenţie şi operațiile militare, susţinerea acestora prin unele 
acţiuni diplomatice în cadrul organizaţiilor internaţionale (ONU, OSCE etc.), dar 
şi prin măsuri politice, economice şi informaţionale sunt elemente şi acţiuni ale 
conceptului războiului hibrid, nou din punct de vedere al denumirii, dar nu şi din 
punct de vedere al conţinutului. Coreea, Vietnam, Angola, Nicaragua, Afganistan, 
Kosovo (Serbia), Georgia, Irak, Siria şi acum Ucraina, sunt unele spaţii de confruntare 
a intereselor strategice ale marilor puteri şi ale actorilor locali şi regionali. 

Aceste confruntări, dintre care unele au fost declarate ca războaie, conţin toate 
caracteristicile războiului hibrid. 

Dintre toate acestea, dăm următoarele exemple: 
- sprijinirea din exterior a şefilor de state şi de guverne şi a partidelor politice 

şi chiar a formaţiunilor militare insurgente (cu fonduri, instructori, echipament, 
armament şi muniţii); 

- desfăşurarea unor operaţii sub acoperire sau sub un stindard fals, executate 
cu efective reduse din cadrul serviciilor de informaţii sau unor unităţi din forţele 
speciale, cercetare şi diversiune; 

- lovirea obiectivelor de importanţă strategică prin efectuarea unor raiduri 
aeriene, bombardamente chirurgicale (care uneori s-au soldat cu victime civile), 
blocarea unor căi de comunicaţii (şosele) prin distrugerea anumitor poduri, distrugerea 
infrastructurilor critice; 

- propagandă specială sau operaţii informaţionale, de dezinformare şi (de)
mobilizarea populaţiei, demonizarea conducerii (şefilor de state şi guvernelor) 
şi forţelor de ordine publică/forţelor armate din statul în care se intervine, însă şi 
pentru legitimarea internaţională a intervenţiei şi câştigarea sprijinului populaţiei 
proprii; exercitarea de presiuni politice, diplomatice, economice şi militare, inclusiv 
prin înfiinţarea de alianţe şi coaliţii, interzicerea accesului la resurse, embargou, 
mobilizarea parţială sau generală, demonstraţii de forţă.

Conflictul din Ucraina poate fi studiat (analizat) din mai multe perspective, 
începând cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale dreptului internaţional, cu 
analizarea caracteristicilor forţelor militare şi formaţiunilor paramilitare implicate, 
ale armamentului folosit şi a acţiunilor de luptă executate, dar şi cu analizarea poziţiei, 
intervenţiilor şi acţiunilor participanţilor indirecţi, statelor vecine, organizaţiilor de 
securitate (regionale şi internaţionale). 

Analiza conflictului dintr-o multitudine de perspective este o dovadă 
a hibridităţii conflictelor contemporane, a combinării şi integrării operaţiilor 
militare cu acţiuni de sprijin, non-militare (în plan politic, diplomatic, economic şi 
informaţional).
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Poziţia Alianţei Nord-Atlantice faţă de războiul hibrid

Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede o ripostă colectivă 
împotriva agresorului în cazul atacării uneia sau mai multor ţări ale Alianţei Nord-
Atlantice, iar potenţialul de descurajare al capacităţilor militare cumulate ale aliaţilor 
fac improbabilă o agresiune convenţională majoră împotriva acestora, dar această 
eventualitate nu poate să fie total exclusă pe viitor.

Securitatea Aliaţilor ar putea să fie afectată de un spectru larg de ameninţări 
existente sau iminente, convenţionale sau neconvenţionale, desfăşurate coordonat şi 
prin combinarea mijloacelor militare şi a celor civile. Acţiunile teroriste şi sabotajele, 
operaţiile de criminalitate organizată, migraţia spontană a mari mase de oameni 
din cauza unor conflicte armate, reducerea resurselor vitale, conflictele interetnice 
şi interreligioase, mişcările insurgente şi secesioniste sunt ameninţări reale sau 
potenţiale împotriva intereselor NATO şi ale statelor Aliate.

Alianţa Nord-Atlantică face eforturi pentru definirea ameninţărilor 
neconvenționale, cum sunt şi cele de tip hibrid şi pentru valorificarea lecţiilor 
identificate în misiunile aliate din teatrele de operaţii în vederea elaborării unei 
doctrine pentru contracararea războiului hibrid. Astfel, Grupul de lucru NATO pentru 
planificare strategică şi concepte, adopta în februarie 2010 următoarea definiţie: 
„ameninţarea hibridă este cea care survine din partea oricărui adversar, actual 
sau potenţial, state, entităţi non-statale şi grupări teroriste, care are capacitatea, 
demonstrată sau probabilă, de a utiliza simultan şi adaptativ mijloace convenţionale 
şi neconvenţionale cu scopul de a-şi îndeplini propriile obiective.”4 

Agenţia de Standardizare a NATO a promulgat la 21 decembrie 2010 Allied 
Joint Doctrine AJP-01(D) prin care se recunoştea posibila utilizare a ameninţărilor 
hibride de către adversari interesaţi să exploateze vulnerabilităţile Alianţei, care îşi 
urmăresc obiectivele prin aplicarea unor strategii pe termen lung, centrate nu atât 
pe obţinerea victoriei cât pe evitarea înfrângerii. Analiza conflictelor contemporane 
demonstrează „existenta a numeroase argumente în favoarea continuării procesului 
de estompare a limitelor dintre actorii statali şi non-statali (grupări insurgente, 
teroriste sau infracționale), conducând la concluzia că NATO s-ar putea confrunta 
cu adversari capabili să utilizeze atât mijloace convenționale cât şi neconvenționale. 
Amenințările ar putea fi compuse, atunci când actorii care le exercită acţionează 
nesincronizat şi necoordonat, sau hibride, când sunt puse în practică simultan şi 
coordonat de un anumit adversar.”5

Pentru contracararea ameninţărilor hibride se impune intensificarea acţiunilor 
de comunicare strategică, pentru informarea rapidă, corectă şi completă a opiniei 
publice, în scopul motivării adeziunii şi câştigării sprijinului populaţiei, în primul 
4 US Government Accountability Office - Hybrid Warfare: Briefing to the Subcommittee on Terrorism, Uncon-
ventional Threats and Capabilities, Committee on Armed Services, House of Representatives, GAO-10-1036R, 
Washington, September 10, 2010, p. 15, http://www.gao.gov/products/GAO-10-1036R
5  Allied Joint Doctrine AJP-01(D), December 2010, p. 2-6
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rând din ţările aliate şi partenere. Deoarece folosirea forţei armate este insuficientă 
pentru contracararea cu succes a ameninţărilor hibride, AJP-01(D) fundamentează 
aplicarea unor norme cuprinzătoare, care să pună în valoare potenţialul celor patru 
instrumente de putere ale strategiei NATO: diplomatic, informaţional, militar şi 
economic. 

Punctul de vedere american asupra războiului hibrid reiese din documentele şi 
mesajele oficialilor NATO: „ameninţarea hibridă este un concept umbrelă, incluzând 
o varietate largă de circumstanţe şi acţiuni ostile, printre care terorismul, migraţia, 
pirateria, corupţia, conflictele interetnice ş.a.”6 Amenințările hibride provin de la 
actori asimetrici şi non-statali, dar şi de la actori statali, care evită evenimentele prin 
care ar putea să le fie atribuite intenţii ostile, dar şi asumarea publică a organizării 
acţiunilor din sfera ameninţărilor hibride, recugând la operaţii desfăşurate în ascuns 
(prin intermediari), de forţe neidentificabile sau având o identitate falsă.

Sintagma „război hibrid” din Declaraţia Summit-ului NATO, din Ţara Galilor, 
a trecut din mediul academic militar, din zona cercetării ştiinţifice în zona aplicativă şi 
reflectă conectarea NATO la şcoala doctrinară americană, prin transferul conceptelor, 
termenilor şi definiţiilor americane în doctrina şi strategia NATO.

În Declaraţia Summit-ului NATO din Ţara Galilor, din 5 septembrie 2014, se 
specifică necesitatea adoptării măsurilor care să permită Alianţei „să abordeze eficient 
provocările specifice ale ameninţărilor războiului hibrid, care implică utilizarea unei 
game largi de măsuri militare, paramilitare şi civile, deschise şi sub acoperire, într-o 
arhitectură cu un grad înalt de integrare.”7 De aici rezultă clar „elementele cheie 
ale războiului hibrid: integrarea superioară, coordonarea şi sincronizarea  acţiunilor 
militare de tip clasic cu acţiunile de tip paramiliar, pe fundalul unor acţiuni de sprijin, 
desfăşurate la nivelurile politic, diplomatic, economic, informaţional, înainte de 
începerea ostilităţilor, pe timpul şi după încetarea acestora”8.

În textul Declarației Summit-ului NATO se precizează că este esenţială 
creşterea capacităţii Alianţei de a dispune „de instrumentele şi de procedurile 
necesare pentru a descuraja şi a răspunde eficient ameninţărilor războiului hibrid, 
precum şi de mijloacele de consolidare a forţelor naţionale.”9 În acest scop se impun: 
„eficientizarea comunicării strategice, dezvoltarea scenariilor exerciţiilor aliate cu 
luarea în considerare a specificului ameninţărilor hibride, precum şi necesitatea 
îmbunătăţirii schimbului de informaţii, optimizării proceselor de consultare politică 
şi de coordonare internă pentru întărirea cooperării dintre Alianţa Nord-Atlantică şi 
6  Aaronson, Michael; Diessen, Sverre; De Kermabon, Yves; Beth Long, Mary; Miklaucic, Michael - NATO Coun-
tering  the Hybrid Threat, PRISM, A Journal of the Center for Complex Operations, Vol. 2, no. 4, 09/2011, p.115, 
http://cco.dodlive.mil/prism-volume-2-issue-4/
7  Wales Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 
Atlantic Council in Wales, September 5, 2014, pct. 13, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.
htm?mode=pressrelease
8  Buţa Viorel, Consideraţii cu privire la perspectiva NATO asupra războiului hibrid, Revista de Ştiinţe Militare, 
nr. 1/2015, p. 45.
9  Ibidem.
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alte organizaţii, în conformitate cu deciziile relevante adoptate în interesul prezervării 
păcii şi al protejării securităţii statelor membre”10. 

Şefii de state şi de guverne participanţi la Summit-ul din septembrie 2014 
au dispus analiza de către specialiştii NATO a caracteristilor războiului hibrid, a 
posibilităţilor de prevenire şi de contracarare a ameninţărilor de tip hibrid, concomitent 
cu implementarea Planului de Acţiune al Alianţei (Readiness Action Plan) pentru 
creşterea capacităţii de reacţie a Alianţei şi a statelor membre.

Totodată aceştia au scos în evidenţă şi necesitatea unei abordări transatlantice 
comune asupra subiectelor de interes pentru NATO şi pentru UE: „apărarea 
cibernetică, proliferarea armelor de distrugere în masă, combaterea terorismului, 
securitatea energetică, securitatea maritimă, consolidarea capacităţilor de apărare şi 
creşterea capacităţii de reacţie rapidă, inclusiv pentru contracararea ameninţărilor 
specifice războiului hibrid, corespunzător deciziilor NATO”11.

Importanţa comunicării strategice în contracararea războiului şi ameninţărilor 
de tip hibrid este subliniată de planificatorii NATO, care apreciază că războiul hibrid 
„nu este un război al proiectilelor, este un război informaţional”12.

În consecinţă rezultă şi necesitatea planificării şi amplificării efectelor 
activităţilor de comunicare ce se desfăşoară în scopul sprijinirii politicilor, operaţiilor 
şi activităţilor Alianţei, a căror legitimitate şi acceptare de către opinia publică din 
ţările membre condiţionează realizarea obiectivelor (statutare şi de parcurs) NATO. 
Din punct de vedere doctrinar, comunicarea strategică presupune şi coordonarea 
temelor şi mesajelor disipate în mediul informaţional de instituţiile militare şi civile, 
de liderii politici şi militari, prin sincronizarea acţiunilor corespunzătoare domeniilor: 
diplomaţie publică, informare şi relaţii publice, precum şi operaţii informaţionale.

Centrul de Excelență pentru Comunicarea Strategică, din Letonia, a fost 
înfiinţat pentru a răspunde necesităţilor de îmbunătăţire a proceselor de comunicare 
şi de coordonare a structurilor aliate şi naţionale, care au atribuţii în diplomaţie 
publică, informare şi relaţii publice şi operaţii informaţionale pentru a avea un răsunet 
semnificativ în mediul informaţional în vederea promovării obiectivelor NATO, 
ameliorării percepţiei publice asupra imaginii Alianţei şi contracarării propagandei 
ostile.

Centrul respectiv este necesar deoarece, de regulă, comandamentele militare  
ale NATO acţionează în limitele unui mandat internaţional limitat, conform doctrinelor 
şi procedurilor NATO, analizează stările de criză, planifică, organizează şi conduc 
operaţii militare, reacţionează la ameninţări militare clasice, efectuate de forţele 
armate ale adversarului, de formaţiuni paramilitare şi de grupări insurgente. Însă 
Comandamentele militare ale Alianţei nu au la dispoziţie întotdeauna instrumente 
adecvate pentru a aprecia oportun şi corect impactul operaţional al factorilor locali 
în teatrul de operaţii. Astfel, caracteristicile populaţiei (tradiţii, probleme religioase, 
10  Buţa Viorel, op. cit., p. 45.
11  Ibidem, p. 46.
12  Traynor, Ian - Op.cit.
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de educaţie şi cultură, etnii, antagonisme şi resentimente istorice ş.a.) sunt în mod 
frecvent subevaluate, nu fără consecinţe negative asupra îndeplinirii obiectivelor 
operaţiilor militare ale NATO în Balcanii de Vest şi în Afganistan. 

Lecţiile învăţate din conflictele recente ne dezvăluie necesitatea considerării 
atitudinii populaţiei ca fiind de mare importanţă pentru suucesul operaţiilor militare. 
Obţinerea sprijinului populaţiei reprezintă o condiţie crucială pentru realizarea 
obiectivelor operaţiilor militare. Obţinerea sprijinului populaţiei este o condiţie 
esenţială pentru îndeplinirea obiectivelor operaţiilor militare, pentru succesul 
operaţiilor de contrainsurgenţă, de stabilizare şi de reconstrucţie.

Conştientizarea necesităţii obţinerii sprijinului populaţiei, care poate fi 
îndeplinită prin mijloace militare şi nonmilitare, stau la baza susţinerii operaţiilor 
militare planficate şi desfăşurate de Alianţa Nord-Atlantică prin acţiuni politice, 
diplomatice, economice şi informaţionale. Luarea în considerare a acestora pe timpul 
planificării operaţionale militare este strict necesară în scopul realizării sinergiei 
acţiunilor militare, politice, diplomatice, economice şi informaţionale, impunându-se 
integrarea şi coordonarea lor perfectă ca opţiune viabilă de contracarare a ameniţărilor 
de tip hibrid.

În conformitate cu Declaraţia Summit-ului NATO din Ţara Galilor, războiul 
hibrid este caracterizat de coordonarea tuturor acţiunilor forţelor armate convenţionale 
cu cele ale forţelor paramilitare, nu numai în mod deschis, ci şi în ascuns şi cu 
executarea unor măsuri civile, politice, diplomatice, economice şi informaţionale. 

În consecinţă, capabilitatea unor actori statali sau non-statali de punere în 
aplicare a ameninţărilor hibride împotriva statelor Aliate se poate analiza începând 
de la capacitatea lor de integrare a acţiunilor forţelor armate convenţionale cu cele 
ale forţelor paramilitare, cu unele acţiuni asumate sau neasumate, executate sub 
acoperire, simultan cu măsuri politice, diplomatice, economice şi informaţionale. 

Forţele armate naţionale, ca şi cele convenţionale din cadrul unor coaliţii, 
sunt pregătite, de regulă şi echipate pentru îndeplinirea unei game largi de misiuni: 
demonstraţii de forţă; operaţii de embargou/blocadă, în scopul sprijinirii aplicării 
măsurilor/sancţiunilor politice şi economice, pentru constrângerea unui stat sau grup 
de state să îşi schimbe strategia, să accepte condiţiile impuse şi să respecte regulile 
de conduită dictate de adversari; intervenţia armată, declanşarea şi desfăşurarea de 
operaţii militare; managementul situaţiilor de risc CBRN13*; capacitatea de participare 
la operaţii sub mandat internaţional pentru impunerea, restabilirea sau menţinerea 
păcii; acordarea de asistenţă umanitară; evacuarea necombatanţilor/persoanelor 
afectate de calamităţi naturale; combaterea terorismului. 

Formaţiunile paramilitare pot efectua acţiuni în sprijinul ori împotriva forţelor 
armate convenţionale, în raport de dorinţele celor care le-au organizat şi care le 
încadrează. Chiar dacă nu intră în compunerea forţelor armate convenţionale sau 
dacă nu beneficiază oficial de sprijinul statului sponsor, formaţiunile paramilitare 
13 * chimic, biologic, radiologic şi nuclear.
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locale pot să participe la operaţii militare şi să îndeplinească misiuni de luptă sau de 
sprijin de luptă, să păzească obiectivele şi să însoţească transporturile importante şi 
să asigure libertatea de mişcare pe căile de comunicaţii. 

Măsurile civile au o mare importanţă în Războiul Hibrid. Acţiunile de luptă şi 
operaţiile militare corespunzătoare războiului hibrid se execută pe fondul desfășurării 
unor măsuri civile (non-militare), politice, diplomatice, economice şi informaţionale.

În domeniul politic, pe timpul contactelor bilaterale, la activităţile care se 
desfăşoară în context multilateral, precum şi în cadrul unor intervenţii publice se 
pregătesc, anunţă şi aplică, după caz: sancţiuni, presiuni şi promisiuni de sprijin; 
acordarea de sprijin, condiţionat de acceptarea şi de îndeplinirea unor cerinţe; 
schimbarea opţiunilor strategice, menţinerea neutralităţii, intrarea sau ieşirea din 
alianţe şi coaliţii. 

În domeniul diplomatic se intervine în scopul punerii în aplicare a deciziilor 
politice, se invocă respectarea dreptului internaţional, se solicită trimiterea de 
observatori, efectuarea de analize obiective şi impunerea unor de sancţiuni de către 
instanţele internaţionale. 

Deciziile politice se elaborează în sfera economică şi se concretizează prin 
sancţiuni sau ajutoare economice, prin închiderea sau deschiderea unor linii de credit, 
stoparea sau reluarea activităţilor comerciale, blocarea accesului la tehnologii de 
vârf, la date şi rezultatele unor cercetări ştiinţifice, suspendarea accesului pe anumite 
pieţe, condiţionarea politică a furnizării de energie electrică, gaze şi petrol, resurse 
minerale ş.a.

În domeniul informaţional, statele sau actorii/non-statali fac uneori campanii 
de propagandă în scopul prezentării opiniei publice (interne şi externe) acele 
argumente care ar putea contribui la susţinerea acţiunilor proprii şi care pot afecta 
legitimitatea statelor agresate. 

Prin coordonarea unor acţiuni deschise (declarate şi asumate) cu anumite acţiuni 
sub acoperire (nedeclarate şi neasumate), executate de membri ai forţelor speciale 
sau ai serviciilor de informaţii se urmăreşte evitarea dezaprobării opiniei publice 
(interne şi externe), apărarea propriei legitimităţi şi a libertăţii de manevră, precum şi 
prevenirea unor sancţiuni internaţionale, evitând identificarea şi condamnarea ca stat 
agresor de către instanţele internaţionale. 

Operaţiile desfăşurate în scopul influenţării conduitei politice a unui stat, 
cu implicarea populaţiei civile în sprijinul sau împotriva unor formaţiuni politice, 
inclusiv prin manifestări de nesupunere civică şi violenţă stradală, completează 
definiţia războiului hibrid.

În Războiul Hibrid există o arhitectură cu grad înalt de integrare.
Sincronizarea principalelor acţiuni corespunzătoare responsabilităţilor celor 

ce participă la războiul hibrid, determină ca întregul să fie mai mare decât suma 
părţilor sale. Coordonarea şi integrarea acţiunilor forţelor armate convenţionale, 
forţelor paramilitare, cu acţiunile deschise şi sub acoperire, pe fundalul şi cu sprijinul 
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acţiunilor politice, diplomatice, economice şi informaţionale exprimă esența 
războiului hibrid, definită în Declarația Summit-ului NATO din septembrie 2014.

Contracararea Războiului Hibrid de către NATO

Oficialii Alianţei Nord-Atlantice au constatat încă înaintea Summit-ului din 
Ţara Galilor că, în mod cert, contracararea războiului hibrid şi a ameninţărilor 
specifice acestuia depăşeşte competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile structurilor 
militare. Această idee a fost susţinută de Anders Fogh Rasmussen, secretarul general 
al NATO în anii 2009 - 2014, care, în august 2014, afirma: „Va fi nevoie de mai 
mult decât de NATO pentru contracararea eficientă a unui astfel de război hibrid.”14 
Această opinie dezvăluia îngrijorarea cu privire la limitele exercitării puterii militare 
a Alianţei Nord-Atlantice şi insuficienţa acţiunilor militare la războiul hibrid şi la 
ameninţările acestui tip de război, contracararea unui astfel de război impunând 
corelarea acţiunilor militare cu cele specifice puterii politice, economice, relaţionale, 
informaţionale, care sunt tipuri de putere non-militară.

Reprezentantul Secretarului Apărării Statelor Unite în Europa şi consilier 
al Misiunii SUA la NATO, Robert G. Bell preciza faptul că, în estul Ucrainei, 
acţiunile militare şi cele non-militare, se desfăşoară conform unui „model militar 
diferit, asimetric, de agresiune neatribuită, cu forţe surogat, sprijin ascuns, atacuri 
cibernetice, oameni în verde fără însemne militare, la care se adaugă campanii de 
propagandă şi presiuni economice, politice, precum şi presiune militară deschisă, 
inclusiv ameninţarea cu opţiunea nucleară.”15

În consecinţă, se impune stabilirea de către NATO a unor măsuri strict 
necesare contracarării războiului hibrid, prin schimbarea liniilor de acţiune politică 
şi a planurilor de contingenţă (precizarea capabilităţilor, procedurilor, forţelor 
şi mijloacelor care trebuie să fie dezvoltate de NATO pentru creşterea capacităţii 
sale de descurajare şi de răspuns în cazul manifestării unor ameninţări de tip hibrid 
împotriva statelor Aliate. Capacitatea de reacţie rapidă a NATO trebuie să se bazeze 
pe creşterea puterii (capacităţii) de colectare, procesare şi analiză a informaţiilor, 
întărirea securităţii frontierelor, ridicarea capacităţii de acţiune a forţelor speciale, 
asigurarea protecţiei cibernetice (a reţelelor de calculatoare) şi pregătirea forţelor 
armate în vederea desfăşurării unor acţiuni de luptă specifice contrainsurgenţei.

Pentru exploatarea posibilităţilor de contracarare a acţiunilor insurgente şi 
a ameninţărilor hibride, Comandamentul Aliat pentru Transformare (NATO Allied 
Command Transformation - ACT) a organizat şi condus, în anul 2011, exerciţiul 
experimental „Countering Hybrid Threats”16. Din acest exerciţiu a rezultat concluzia 
14  Traynor, Ian - Op.cit.
15  Popescu, Luca A. - Oficial SUA, despre ameninţarea Rusiei asupra Europei: „Este adversarul atât de nesăbuit, 
încât să se ciocnească cu o forţă militară a NATO?”, Gândul.info, 9 august 2014, http://www.gandul.info/internati-
onal/oficial-sua-despre-amenintarea-rusiei-asupra-europei
16  Miklaucic, Michael - NATO Countering the Hybrid Threat, 23 September 2011, http://www.act.nato.int/nato-
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că abordarea cuprinzătoare (holistică) reprezintă soluţia cea mai adecvată pentru 
contracararea ameninţărilor hibride, multidimensionale, care necesită mobilizarea 
tuturor resurselor NATO. Aşadar, contracararea ameninţărilor hibride se face nu 
numai prin mijloace militare, ci şi prin coordonarea unei game mai largi de măsuri 
politice, diplomatice, militare, economice, activităţi informative.

Principiul apărării colective, care defineşte caracterul defensiv al NATO 
reprezintă o confirmare a solidarităţii statelor aliate şi fundamentul capacităţii de 
descurajare a Alianţei Nord-Atlantice, cea mai veche şi de succes organizaţie de 
securitate colectivă, având ca bază juridică Articolul 5 din Tratatul de la Washington. 

Alte dimensiuni sau trăsături ale Războiului Hibrid sunt propaganda ostilă, 
influenţarea agendei mass-media şi subminarea autorităţii liderilor politico-militari, 
accentuarea neîncrederii în capacitatea de luptă a forţelor armate şi în trăinicia 
alianţelor şi acordurilor de apărare colectivă, informarea corectă, completă şi 
oportună a populaţiei asupra tuturor aspectelor de interes public reducând sau 
anihilând impactul acţiunilor întreprinse de adversar în mediul informaţional.

În consecinţă, NATO trebuie să identifice cele mai adecvate modalităţi de 
contracarare a războiului hibrid şi a ameninţărilor hibride sau asimetrice, în situaţia 
în care acestea vor fi puse în practică de un stat sau un grup de state împotriva 
membrilor Alianţei.

Prin introducerea măsurilor de reasigurare, revizuirea planurilor de contingenţă 
şi operaţionalizarea componentelor forţei expediţionare de reacţie foarte rapidă a 
NATO se demonstrează atât voinţa politică cât şi capacitatea militară a Aliaţilor de 
a pune în aplicare măsurile de apărare colectivă, dacă s-ar confrunta cu ameninţări 
similare conflictului din Ucraina. 

Rapoartele de analiză a crizei ucrainene, confirmate din surse multiple, 
precizau implicarea activă a Rusiei în sprijinul acţiunilor de destabilizare internă 
a Ucrainei, derulate de formaţiunile separatiste din provinciile Doneţk şi Lugansk. 

De fapt, acţiunile militare ruseşti s-au concretizat prin masarea forţelor militare 
ruse în apropierea frontierei de stat cu Ucraina, dar şi în trimiterea de armament, 
muniţii, luptători şi instructori în Ucraina în sprijinul miliţiilor separatiste, ale căror 
operaţii sunt susţinute nu numai logistic, ci şi în plan politic (prin declaraţii de sprijin), 
diplomatic (în organizaţiile internaţionale şi prin acţiuni bilaterale) şi mediatic, prin 
campanii de dezinformare.

Supunerea oricărui stat al Alianţei Nord-Atlantice la asemenea presiuni, 
ameninţări şi acţiuni militare, specifice oricărui tip de război (clasic, hibrid, asimetric), 
executate de către un stat terţ/coaliţie/grup de state va impune aplicarea Articolului 5 
din Tratatul Atlanticului de Nord, în acord cu principiile Cartei ONU, care stipulează 
şi recunosc dreptul la apărare colectivă al statelor. 

Oricare ar fi motivaţiile, explicaţiile şi justificările, adică indiferent de acestea, 
în absenţa unui mandat internaţional (din partea ONU), introducerea de militari şi 
countering-the-hybrid-threat
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echipamente de luptă, declarat sau pe ascuns, pe teritoriul unui alt stat, în scopul 
ocupării totale sau parţiale a teritoriului acestuia şi preluarea controlului de către 
entităţi politice şi militare sprijinite din exterior, în conformitate cu prevederile 
normelor dreptului internaţional este definită ca invazie şi presupune adoptarea de 
măsuri din partea organizaţiilor internaţionale de securitate (din partea ONU).

Conform declaraţiilor statelor Alianţei, contracararea noilor tipuri de 
ameninţări, asimetrice sau hibride, impune cu stringenţă adaptarea şi flexibilizarea 
structurii de forţe, creşterea capacităţii de reacţie rapidă, simultan cu utilizarea tuturor 
instrumentelor de putere, concretizată prin acţiuni coordonate politice, diplomatice, 
economice şi informaţionale, ale tuturor Aliaţilor şi statelor partenere contributoare 
la prevenirea şi gestionarea crizelor.

Dreptul internaţional trebuie să aibă un rol esenţial în contracararea 
ameninţărilor şi războaielor de orice tip. Respectarea de către toate statele a 
principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, consacrate în Carta ONU, 
reprezintă condiţia supremă a menţinerii păcii, securităţii şi legalităţii internaţionale. 

Neamestecul în treburile interne şi respectarea integrităţii teritoriale a statelor, 
nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa, rezolvarea disputelor dintre state 
numai prin mijloace paşnice, respectarea cu bună credinţă a tratatelor internaţionale 
şi a egalităţii suverane a statelor şi popoarelor, concomitent cu respectarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă principalele elemente care stau la 
baza construcţiei sistemului internaţional, dar şi garanţia păcii şi securităţii mondiale, 
regionale şi locale. Amestecul sau intervenţia în treburile interne ale statelor, utilizarea 
forţei sau ameninţarea cu forţa reprezintă încălcări ale regulilor coexistenţei paşnice 
şi ameninţă grav pacea, securitatea şi legalitatea internaţională, aduc grave prejudicii 
sistemului politico-juridic internaţional.

Conform principiului neamestecului în treburile interne, se interzice intervenţia 
directă sau indirectă, în afacerile altui stat, presiunile (măsurile) economice, 
politice sau de altă natură, utilizarea forţei sau ameninţarea cu folosirea acesteia, 
prin intervenţii militare în scopul determinării unui stat să renunţe la drepturile sale 
suverane de a-şi decide liber conduita politică în cadrul comunităţii internaţionale.

În lucrările de drept internaţional se specifică foarte clar că: „toate statele 
trebuie să se abţină de la organizarea, sprijinirea, pregătirea, finanţarea, încurajarea 
sau tolerarea de activităţi armate subversive sau teroriste destinate să modifice, prin 
violenţă, regimul dintr-un alt stat sau să intervină în luptele interne dintr-un alt 
stat.”17

Intervenţia în afacerile interne ale unui stat este posibilă în cazul în care acesta 
pune în pericol pacea şi stabilitatea internaţională, în condiţiile prevăzute de Carta 
ONU. Având la bază rezoluţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, statele 
membre pot lua măsuri de constrângere, politice, economice şi militare. Apelarea 
la utilizarea forţei armate reprezintă însă nivelul maxim al angajării internaţionale 
17  I. Diaconu, I. – Curs de drept internaţional public, Casa de editură şi presă „Şansa”, Bucureşti, 1993, p. 280
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împotriva unui stat sau grup de state, pentru prevenirea ameninţărilor la adresa păcii 
şi sancţionarea nerespectării angajamentelor internaţionale, cazurile de încălcare 
a păcii, crimele contra păcii şi securităţii omenirii, printre care, în lucrările de 
drept internaţional se menţionează următoarele: „agresiunea şi ameninţarea cu 
agresiunea; intervenţia în treburile interne ale altui stat, pentru organizarea de 
activităţi subversive sau teroriste; stabilirea sau menţinerea cu forţa a unei dominaţii 
coloniale sau a altei dominaţii străine; actele de genocid; actele de apartheid; 
încălcările sistematice sau masive ale drepturilor omului, constând în omucidere 
intenţionată, tortura, plasarea sau menţinerea unei persoane în stare de sclavie, 
servitute sau muncă forţată, persecutarea pentru motive sociale, politice, rasiale, 
religioase sau culturale ori deportarea sau transferul forţat de populaţii; crimele 
de război de o gravitate excepţională între care folosirea de arme ilicite, folosirea 
de metode sau mijloace de război concepute pentru a cauza daune întinse, grave şi 
durabile mediului natural; distrugerea pe scară largă a bunurilor civile; recrutarea, 
utilizarea, finanţarea şi instruirea de mercenari; actele de terorism internaţional; 
traficul ilicit de stupefiante; comiterea de daune deliberate şi grave mediului.”18

Pentru descurajarea participării indirecte la ostilităţi sau la acte plănuite de 
violenţă, care sunt considerate infracţiuni, Adunarea Generală a ONU a adoptat, la la 
4 decembrie 1989, Convenţia internaţională împotriva recrutării, folosirii, finanţării 
şi instruirii mercenarilor19, care solicită statelor membre să nu se implice, direct 
sau indirect, în recrutarea, finanţarea, instruirea sau folosirea de mercenari în scopul 
îndeplinirii obiectivelor politice şi militare. 

„Convenţia reprezintă dezideratul ONU de a facilita cooperarea dintre 
statele membre pentru a preveni şi a pedepsi asemenea infracţiuni, ca şi tentativa şi 
complicitatea la acţiuni de natură să prejudicieze pacea şi securitatea internaţională, 
afectând egalitatea suverană, independenţa politică şi integritatea teritorială ale 
statelor, precum şi dreptul la autodeterminare al popoarelor”20. 

Deşi Convenţia internaţională împotriva recrutării, folosirii, finanţării şi 
instruirii mercenarilor este în vigoare de la 20 octombrie 2001, ratificarea acesteia 
de către toate statele membre ONU este un proces dificil, nefinalizat până în prezent. 

În concluzie, pentru invocarea articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord 
trebuie îndeplinite următoarele condiţii: apartenenţa statului respectiv la NATO şi un 
atac armat al unui agresor identificat împotriva unui Aliat sau mai mulţi Aliaţi. Acest 
articol reprezintă principala garanţie de securitate pe care statele Aliate şi le acordă 
reciproc pe baza faptului că „un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre 
ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi, 
în consecinţă, sunt de acord că, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, 
în exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau colectivă recunoscut prin 
18  Ibidem, p. 263
19  International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, UN General 
Assembly, A/RES/44/34, 4 December 1989, http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm
20  Viorel Buţa, op. cit., p. 53.
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Articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părţile atacate prin 
efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părţi, a oricărei 
acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru 
restabilirea şi menţinerea securităţii zonei nord-atlantice.”21

Ameninţările hibride şi războiul hibrid sunt de fapt concepte vechi cu o 
nouă denumire a vechilor practici subversive, asociate războiului clasic. Pentru 
argumentarea acestei afirmaţii se pot da numeroase exemple din perioada Războiului 
Rece. Manifestările sale au conturat faliile geopolitice şi zonele de influenţă ale 
principalilor actori ai ordinii bipolare, fiind acompaniate de sancţiuni şi blocade 
economice, de limitarea şi interzicerea accesului la tehnologii, de intervenţia în 
afacerile interne ale altor state prin aplicarea coordonată a unor presiuni politice, 
diplomatice, economice, juridice şi informaţionale.

Încheierea Războiului Rece nu a determinat consolidarea ordinii internaţionale, 
a organizaţiilor şi a sistemelor de securitate colectivă. Din contră, standardele 
duble în gestionarea unor crize şi seccesiuni invalidează rezultate şi acorduri 
subsumate Procesului Helsinki, iar accentuarea disensiunilor dintre principalii 
actori internaţionali, cu drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU, au blocat 
mecanismele de securitate colectivă.

Deoarece recurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa (războaiele de agresiune 
în accepţiunea lor clasică) au fost interzise, condamnate şi descurajate de normele 
de drept internaţional definite în Carta ONU şi în documentele apărute ulterior, 
conflictele între state se manifestă tot mai mult nedeclarat, ambiguu şi disimulat, sub 
limita beligeranţei.

În scopul prevenirii, eliminării sau reducerii posibilităţii de a fi identificate ca 
agresor, statele nu mai utilizează mijloacele militare clasice, ci noi forme, mijloace 
şi modalităţi de acţiune nonmilitare, pentru promovarea propriilor interese politice, 
economice, teritoriale, sociale şi de imagine. 

Statele majore şi unităţile luptătoare, militare, care sunt pregătite să utilizeze 
manevra şi capacităţile de lovire în scopul neutralizării, nimicirii şi distrugerii 
inamicului, nu dispun de mijloace adecvate pentru a răspunde unor ameninţări 
nonmilitare, în principal informaţionale şi economice. De aceea folosirea forţei 
armate a devenit chiar contraproductivă, întrucât oferă adversarului posibilitatea de 
a-şi legitima acţiunile şi de a adopta măsuri în oglindă, având ca finalitate escaladarea 
violenţelor.

Abordarea interdisciplinară şi interdepartamentală impune valorificarea 
capacităţilor diferitelor ministere, instituţii şi agenţii guvernamentale, militare 
şi civile, pentru facilitarea îndeplinirii obiectivelor politico-militare. Strategiile 
guvernamentale integratoare, coordonarea acţiunilor militare şi nonmilitare, letale 
şi nonletale, sunt sau ar trebui să fie luate în considerare în doctrinele militare, în 

21  The North Atlantic Treaty, Washington D.C. – 4 April 1949, Article 5, http://www.nato.int/cps/en/natohq/offici-
al_texts_17120.htm?
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cadrul pregătirii de comandament, pe timpul proceselor de planificare operaţională 
şi în planurile de operaţii. Lăsând la o parte operaţiile de dezinformare şi dificultăţile 
de prognozare a evoluţiilor din Donbas, indiferent de etichetele care îi sunt atribuite, 
conflictul din Ucraina reprezintă şi o verificare a capacităţii comunităţii internaţionale, 
a tuturor statelor, de a se solidariza cu Ucraina şi a demonstra că pacea este posibilă.
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Abstract 

This is the second and last part of the article.  It presents the deployment 
and completion of these secret negotiations, the role of Romania in supporting 
these negotiations, the Lessons Learned and the importance of the sino-US 
secret negotiations held between 1968 and 1979 for the contemporary World 
Order. A special part of this article presents the tactics, methods and techniques 
of diplomatic negotiations used by the two parties in the process of their secret 
negotiations.
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non-ideological approach, superpower, World Order, Cold War, Lessons Learned. 
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1. DESFĂȘURAREA NEGOCIERILOR. METODELE, TACTICILE ȘI 
PROCEDEELE DIPLOMATICE FOLOSITE DE PĂRȚI

Negocierile secrete-sino americane s-au desfășurat începând cu anul 1968 
(când au debutat tratativele la nivel de ambasadori de la Varșovia) până 

în anul 1979, când s-au finalizat prin Comunicatul comun de la Shanghai, cunoscând 
un vârf de intensitate și importanță în perioada 1971-1973.

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.

Statele Unite și China și-au desfășurat negocierile prin asumarea reciprocă a 5 
principii care au constituit o platformă minimală de înțelegere și cooperare.

Astfel, la propunerea SUA, cele 5 principii acceptate ca bază de discuții au 
fost:1

m Proclamarea politicii unei singure Chine;
m Angajamentul SUA de a nu sprijini mișcările de independență din Taiwan;
m Angajamentul SUA de a descuraja orice manevră japoneză care ar viza 

Taiwanul;
m Susținerea oricărei soluționări pașnice a conflictului dintre Beijing și Taipei;
m 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.
În rezumat, negocierile din perioada 1971-1973 au cuprins următoarele runde 

(întâlniri) efective:
l 9-11 iulie 1971: prima vizită a lui Henry Kissinger la Beijing, urmare a unei 

invitații primită de la Zhou Enlai pe 8 decembrie 1970, după un interviu acordat de 
Mao Tse Tung lui Edgar Snow și publicat, conform rugăminții lui Mao, după 3 luni, 
pe 17 aprilie 1971 în revista Life;

l 20 octombrie 1971: a doua vizită a lui Henry Kissinger la Beijing;
l Ianuarie 1972: vizita la Beijing a unei delegații americane conduse de 

colonelul Alexander Haig� pentru pregătirea vizitei președintelui Richard Nixon din 
februarie 1972; 

l 21 februarie 1972: vizita lui Richard Nixon, președinte american în funcție, 
însoțit de Henry Kissinger și alți demnitari, funcționari și experți;

Vizita președintelui Nixon s-a finalizat prin semnarea Comunicatului (comun) 
de la Shanghai, un document strategic de o mare importanță și de valoare strategică. 
Acest document a ghidat relațiile sino-americane în următorii 40 de ani. Una 
1   PhD Student “Carol I” University of National Defence
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dintre cele mai importante prevederi ale acestui Comunicat a fost cea referitoare la 
hegemonie: Nici o tabără nu ar trebui să urmărească hegemonia în regiunea Asia-
Pacific și fiecare parte se opune eforturilor oricărei alte țări sau grupări de țări de 
a obține o astfel de hegemonie.2 

l 17 februarie 1973: discuțiile lui Henry Kissinger cu Mao Tse Tung și Zhou 
Enlai la Beijing;

l 12 noiembrie 1973: discuțiile lui Henry Kissinger cu Mao și Zhou Enlai la 
Beijing.

Câteva dintre metodele, procedeele și tacticile diplomatice folosite de către 
părți în cadrul acestor negocieri se pot rezuma astfel:3

m pregătirea îndelungată, minuțioasă și sofisticată a negocierilor, prin 136 
discuții preliminarii la nivel de ambasadori la Varșovia, în perioada 1968-1971;

m abordarea negocierilor secrete fără idei preconcepute și fără o agendă 
prestabilită, fiecare parte putând aduce în discuție orice problemă pe care o va 
considera de interes;

m aplicarea, de către Mao Tse Tung și Zhou Enlai a unei diplomații 
multilevel: diplomație publică complementară gen “ping-pong” (invitarea tinerilor 
sportivi americani de tenis de masă în Marea Sală a Poporului pe 14 aprilie 1971) 
sau diplomație “la firul ierbii”, diplomația tradițională desfășurată prin profesioniști, 
precum și diplomația secretă la nivelul liderilor politici de vârf: aplicată, concretă, 
pragmatică, fără idei preconcepute, orgolii mărunte și ipocrizii;

m folosirea de către SUA a unor intermediari diferiți, din ambele tabere și 
neutri: România din cadrul blocului sovietic, Pakistan, ca prieten nealiniat al Chinei, 
și Franța, ca membru al NATO (prin președintele Charles De Gaulle și ambasadorul 
Jean Sainteny), plus Polonia, ca gazdă a discuțiilor ambasadoriale în perioada 1968-
1971;

m implicarea în negocieri a personalităților la cel mai înalt nivel, cu toate 
trăsăturile lor de personalitate și educație, cu cunoștințele, cultura, umorul și farmecul 
lor personal unic, dar complementar în cadrul aceleiași echipe, cu bună-credință, 
pentru asigurarea înțelegerii reciproce;

m utilizarea conceptelor și argumentelor istorice, culturale, filosofice rafinate, 
glume, povestioare și parabole, în cadrul negocierilor; 

m utilizarea unor vectori reciproc credibili pentru lansarea anticipată a unor 
mesaje și teme de discuție la negocieri (ziaristul american Edgar Snow de la revista 
Life, preferat de președintele Mao Tse Tung pentru a-i acorda interviuri deoarece 
erau buni prieteni încă din anii ‘30).

2  Apud Henry Kissinger (2012).
3  Viitorul general, șef al Comandamentului Forțelor Aliate din Europa, șef al personalului Casei Albe în 
administrațiile Nixon și Ford și secretar de Stat în Administrația Reagan; la vremea respectivă era adjunctul consili-
erului pentru probleme de securitate națională (ulterior 1973-1977 și secretar de Stat) Henry Kissinger (care a avut 
cumul al celor două funcții, 1973-1975).
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2. ROLUL ROMÂNIEI ÎN DESFĂȘURAREA NEGOCIERILOR

România s-a implicat, încă de la bun început, din 1968, în mod activ și în 
toate fazele acestor negocieri secrete, atrăgându-și ostilitatea manifestă, intensă și 
permanentă a URSS. 

Implicarea românească a fost la cel mai înalt nivel (președintele Nicolae 
Ceaușescu, premierul Ion Gheorghe Maurer, vice-premierul și membrul CPEx Paul 
Niculescu-Mizil), foarte utilă negocierilor, profesionistă, exemplară și semnificativă 
pentru dezvoltarea relațiilor între țări cu sisteme politico-ideologice diferite, chiar 
opuse.

Celebrul diplomat sovietic Anatoli Dobrânin, ambasador al URSS în Statele 
Unite în acea perioadă,4 făcea niște presiuni extraordinare asupra factorilor de decizie 
americani pentru a afla de la aceștia conținutul și evoluția negocierilor, dar și modul, 
gradul, nivelul și conținutul implicării României în această acțiune.5  

Țara noastră a fost chiar în discuție să găzduiască negocierile exploratorii, ca 
un teren neutru și prietenos pentru ambele tabere; în final, a fost preferată Varșovia, 
unde au avut loc, în perioada 1968-1971, un număr de 136 de întâlniri pentru discuții 
preliminarii la nivel de ambasadori, la sediul reprezentanței diplomatice chineze.

România (Bucureștiul) constituia pentru diplomații americani (Henry 
Kissinger) și o stație de oprire pe lungul drum dintre Washington și Beijing și retur, 
ocazie cu care aveau loc și discuții tactice, foarte utile părții americane, cu Nicolae 
Ceaușescu pe această temă. Același Nicolae Ceaușescu purta în paralel discuții cu 
Mao Tse Tung despre negocierile sino-americane în curs în acea perioadă (în fază 
exploratorie), inclusiv în timpul vizitei sale în China în iunie 1971 (tête-à-tête) și 
ulterior, prin reprezentanți și pe canale diplomatice. De altfel, până la prezentarea 
publică a acestor negocieri, Richard Nixon, Henry Kissinger și ceilalți reprezentanți 
americani foloseau rute aeriene ocolitoare (de obicei via București și Islamabad-
Pakistan), complicate, pentru mascarea scopului adevărat al deplasărilor (către și de 
la Beijing), nu întotdeauna anunțate la Washington celorlalți membri ai Guvernului 
sau parlamentarilor SUA. 

Țara noastră a mai servit în această perioadă ca purtătoare de mesaje 
personale secrete, olografe, ale președintelui Mao Tse Tung și ale lui Zhou Enlai 
către președintele Richard Nixon și către Henry Kissinger (de exemplu, în decembrie 
1972); în aceeași postură s-au aflat, în mod paralel, alternativ și oarecum concurențial 
(pentru o dublă asigurare), oficialitățile pakistaneze. 

Această implicare românească nu este o excepție; ea se găsește pe linia 
tradițională a implicării țării noastre în acea perioadă în toate problemele internaționale 
importante, de partea țărilor democrate (occidentale): invadarea Cehoslovaciei de 
4  Referirea la dorința comună de a bloca (îndigui, în sensul lui George Kennan) expansiunea și tendințele hegemo-
nice ale URSS este transparentă!
5  Apud, Marian Covlea (2014).
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către 5 țări din Tratatul de la Varșovia,  încetarea războiului din Vietnam și facilitarea 
acordurilor de la Paris din 1974, conflictul arabo-israelian și problemele conexe 
(trecerea Egiptului din tabăra URSS în tabăra americană), lucrările Conferinței 
pentru Securitate și Cooperare în Europa (Helsinki 1975) etc.

După opinia unor reputați experți6, perioada 1962-1972 (în care se cuprind 
aproximativ și negocierile secrete sino-americane tratate în materialul de față) a 
fost cea mai fastă perioadă din toată istoria relațiilor internaționale și diplomației 
românești în timpul Războiului Rece, o perioadă în care poziția și activitatea 
României conta pe scena relațiilor internaționale dintre state.

3. FACTORI DE SUCCES, ÎNVĂȚĂMINTE (LESSONS LEARNED) ȘI 
CONCLUZII 

Inițierea, desfășurarea și finalizarea cu succes a negocierilor politico-
diplomatice secrete sino-americane din perioada 1971-1973 au constituit o mare 
surpriză și au avut un impact favorabil major asupra opiniei publice și relațiilor 
(politice, economice și de securitate) internaționale, asupra climatului internațional 
general pe termen lung: efectele lor pozitive se simt din plin în prezent (2015), în 
condițiile crizei economice declanșate în 2007-2008 și se vor simți și pentru mult 
timp de aici încolo; ele au format, întărit și articulat coloana vertebrală geopolitică, 
geostrategică (inclusiv de securitate) și economico-financiară a lumii contemporane, 
constituind premisa mutării centrului de greutate al lumii contemporane din zona 
euro-atlantică în zona Asia-Pacific. 

Aceste negocieri au pregătit normalizarea relațiilor diplomatice dintre SUA și 
China: mai întâi „Comunicatul de la Shanghai”, semnat de Mao Tse Tung și Richard 
Nixon la 27 februarie 1972 ; mai apoi, la 16 decembrie 1978, cele două ţări au dat 
publicităţii „Comunicatul comun privind stabilirea relaţiilor diplomatice dintre R. P. 
Chineză şi Statele Unite ale Americii”. Urmarea imediată:  la 1 ianuarie 1979, s-au 
stabilit în mod oficial relaţiile diplomatice între China şi SUA.

Această normalizare a relațiilor cu SUA a scos China din cvasi-izolarea 
acesteia pe plan internațional, a facilitat declanșarea în China a reformelor lui Deng 
Xiaoping în anul 1979 și a propulsat China pe orbita super-puterilor mondiale. 

Succesul acestor negocieri secrete a fost posibil numai pentru că ambele părți 
și-au urmărit interesele cu o viziune geopolitică realistă asupra relațiilor internaționale 
din acea perioadă și în perspectivă, cu bună-credință și pragmatism, cu deschidere și 
flexibilitate, lăsând pe planul 2 sau chiar 3 diferențele ideologice (de altfel majore) 
dintre ele, precum și problemele litigioase comune curente și foarte spinoase care le 
6  Ambasadorul URSS la Washington în perioada 1962-1986. A se vedea în acest sens:  http://en.wikipedia.org/wiki/
Anatoly_Dobrynin.  În sensul confirmării presiunilor lui Dobrânin la Washington stau atât declarațiile președintelui 
Richard Nixon în Larry L. Watts (2011, pp. 490-492) cât și mărturiile lui Anatoli Dobrânin însuși în cartea sa In 
Confidence. Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents (Times Books/Random House, New York, 
1995). 
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separau aparent ireductibil. Dintre acestea, cele mai importante erau:

m existența Taiwanului ca o a doua Chină, recunoscut la ONU ca reprezentant 
chinez permanent în Consiliul de Securitate și sprijinit de americani;

m problema japoneză, cu rădăcina în al Doilea Război Mondial (genocid, 
spolieri economice, rapturi teritoriale, etc. ale japonezilor asupra Chinei); 

m războiul din Coreea și urmările sale – divizarea peninsulei coreene în două 
state ostile antagoniste în jurul paralelei 38; 

m războiul din Vietnam – în curs în acea perioadă; 
m litigiul sino-indian din Himalaya (contencios de frontieră moștenit de pe 

timpul ocupației coloniale britanice); 
m problema Tibetului (SUA încurajase secesiunea provinciei tibetane de 

China).7 
În acest stadiu al analizei, voi face un scurt comentariu asupra filosofiei, 

importanței, moralității și oportunității negocierilor secrete. Pe data de 8 ianuarie 
1918, președintele Woodrow Wilson a prezentat în sesiunea comună a Congresului 
american Cele 14 Puncte menite a facilita restabilirea păcii în Europa după Primul 
Război Mondial (PRM). 

Primul din cele 14 puncte prevedea că, în viitor, „nu vor mai exista acorduri 
internaționale private de niciun fel, ci doar convenții de pace publice, încheiate 
deschis”. Astfel, scopul clar al acestui punct este de a interzice tratatele secrete sau 
anumite secțiuni secrete ale unor tratate, iar în viitor, fiecare tratat trebuind să facă 
parte din legile internaționale, pentru că, altfel, orice tratat secret tinde să submineze 
soliditatea întregii structuri a convențiilor internaționale, care este propusă să fie 
construită. 

Se încerca astfel descurajarea și chiar interzicerea diplomației secrete, 
considerată vinovată de conflictele intra-europene din sec. XIX, care au condus 
la izbucnirea PRM/WWI. Practica negocierilor secrete sino-americane din 
perioada 1971-1973 ne dovedește totuși că dacă negocierile secrete sunt conduse 
și desfășurate cu bună-credință, ele sunt utile și pot conduce la rezultate favorabile 
pentru comunitatea internațională.

În mod rezumativ, succesul negocierilor secrete sino-americane din 
perioada 1971-1973 (sau 1968-1979) se datorește următorilor factori, care 
constituie tot atâtea învățăminte în prezent pentru prevenirea și soluționarea 
cu succes a unor conflicte prin negocieri:

l manifestarea bunei-credințe, a respectului reciproc, a dorinței de succes al 
negocierilor, pentru ajungerea la o soluție comună reciproc avantajoasă, sustenabilă 
pe termen lung;

l buna pregătire a acestor negocieri: în perioada 1968-1971, s-au desfășurat 
136 de întâlniri “ambasadoriale” între diplomații și experții celor două părți la 
ambasadele lor din Varșovia, pentru cunoașterea și armonizarea pozițiilor lor și 
7  Larry W. Watts, 2011, pp. 173, 303, 401-409, 445, 490-492.
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pregătirea negocierilor la cel mai înalt nivel de mai târziu (1971-1973);
l asigurarea unei perfecte “etanșeități” împotriva scurgerii secretului pregătirii 

și desfășurării negocierilor (discreție, călătorii secrete neanunțate, legendate: 
prezentarea altor motivații ale deplasării delegațiilor; protecția comunicațiilor, 
inclusiv prin utilizarea unor intermediari de încredere, de altfel reduși ca număr, 
printre care și România, etc.) pentru atingerea scopului propus; 

l implicarea leadershipului politic (președinții Mao Tse Tung și Richard 
Nixon, premierii Ciu Enlai și Henry Kissinger, miniștrii de externe, consilierii pe 
probleme de securitate națională, etc.) de cel mai înalt nivel al celor două părți (și 
la fel din partea intermediarilor), cu putere deplină de decizie, pentru asigurarea 
confidențialității, facilitarea avansării nestânjenite și finalizării cu succes a 
negocierilor; 

l lucrul în echipă, competența, specializarea și cooperarea manifestate atât 
în cadrul echipelor celor două părți implicate, cât și între ele și intermediarii sau 
partenerii de sprijin (România, Franța, Pakistan, Polonia); 

l înalta competență profesională și viziune strategică globală a membrilor 
delegațiilor în domeniul politicii înalte, al relațiilor internaționale, diplomației și 
negocierilor. S-au folosit strategii, tactici și tehnici de negociere sofisticate, elaborate, 
de cel mai înalt nivel, așa cum am prezentat mai sus în conținutul acestui articol; 

l echilibrul judicios, dinamic, al principiilor cu realismul și pragmatismul,  
împletirea lor dialectică și absența ideologiilor conform adagiului extrem-oriental de 
a fi ferm în respectarea principiilor, dar flexibil în aplicarea lor. S-a pus accentul pe 
interesul comun, pe ceea ce unește (nu pe ceea ce dezbină) părțile, s-au abandonat 
prejudecățile și ideile preconcepute, pretențiile de excepționalism, pasivul istoric al 
relațiilor bilaterale și orgoliile mărunte contraproductive pentru succesul negocierilor;

l progresivitatea, durata în timp (11 ani, de la debutul discuțiilor tehnice 
ambasadoriale în 1968 până  în 1979 la stabilirea relațiilor diplomatice), răbdarea, 
tenacitatea, neprecupețirea de eforturi și resurse, avansarea pas cu pas, după principiul 
extrem-oriental al succeselor lente, dar ireversibile. 

Importanța acestor negocieri secrete, în care personalitatea uriașă a lui 
Henry Kissinger a avut un rol principal, alături de contribuția sa la încheierea 
războiului din Vietnam, subliniată prin rezultatul lor favorabil asupra relațiilor 
internaționale, asupra creșterii destinderii în relațiile dintre marile puteri aflate în 
blocuri ideologice opuse, a fost recunoscută și consacrată prin acordarea Premiului 
Nobel pentru Pace pentru anul 1973 înaltului demnitar american. 

Puține lucruri au mai rămas de spus despre acest subiect în acest cadru. Totuși, 
un ultim aspect, de mare relevanță și semnificație pentru România, trebuie menționat: 
fără a face apologia comunismului sau a personalității lui Nicolae Ceaușescu, nu 
putem să nu constatăm cu nostalgie ce rol important avea România în arena relațiilor 
internaționale în acea perioadă (1964-1989), și cât de restrâns este acest rol în 
perioada actuală, când suntem limitați de constrângerile geopolitice, geostrategice 
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și economico-financiare impuse de apartenența la Uniunea Europeană, de pierderea 
controlului asupra resurselor naționale și asupra posibilităților de relaționare 
internațională tous azimuts8, în condițiile globalizării.
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Rezumat

Tensiunile din zona faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică 
se continuă. Rusia și NATO au realizat dispozitivele necesare, noua cortină 
strategică a fost lăsată. Și chiar dacă nu va izbucni niciodată un conflict între 
NATO și Rusia pe această falie, confruntarea deja există. Iar noi, românii, 
ca membrii ai NATO și ai Uniunii Europene, aflați din nou în eșalonul întâi 
strategic, trebuie să înțelegem foarte bine ce avem de făcut, mai ales pentru 
prevenirea oricărei escaladări, inclusiv în spațiul Mării Negre. Iar recentele 
exerciții NATO de la Marea Neagră conduse de Forțele Navale Române arată 
că suntem în grafic.

Cuvinte-cheie: falie, strategică, Marea Neagră, Rusia, NATO, Uniunea 
Europeană

Résumé

Les tensions de région de faille stratégique Mer Noir –Mer Balte 
continuent. La Russie et l’OTAN ont réalisé les dispositifs nécessaires, le 
nouveau drapeau est tombé. Et même-si il ne surgira jamais un conflit entre 
la Russie et l’OTAN sur cette faille, la confrontation déjà existe sut place. Et 
nous, le roumaines, comme membres de l’OTAN et de l’Union Européenne, 
qui se trouvent dans premier échelon stratégique, devrons comprendre très 
bien ce qu’on doit à le faire, surtout pour la prévention n’importe quelle 
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dégradation de la situation, y compris dans l’espace de la Mer Noir. Et les 
exercices récentes de l’OTAN dans la Mer Noir, conduites par les Forces 
Navales Roumaines montre que nous sommes en graphique. 

Mots-clefs : faille, stratégique, Mer Noir, Russie, OTAN, Union Européenne

Așa cum s-a afirmat de-a lungul anilor în articolele publicate în revista 
noastră, la rubrica „Geopolitica Mării Negre” acest spațiu maritim, cel al 

Mării Negre, împreună cu cel al Mării Baltice, reprezintă un spațiu de interes vital 
pentru Rusia. Cele două culoare strategice maritime esențiale pentru Rusia, dincolo 
de faptul că, de-a lungul vremurilor, au permis manevra strategică navală rusească pe 
linii exterioare, în războaiele purtate, inclusiv sau mai ales în cel din 1905, asigură 
ieșirea Rusiei la Oceanul cald. Pentru războiul economic, energetic și comercial, care 
se duce la ora actuală în lume pe coordonate mult mai drastice decât ale celor două 
mari confruntări armate mondiale, aceste două culoare au cea mai mare importanță 
de pe planeta Pământ. Aici se confruntă două mari entități și identități economice, 
geografice, geopolitice și militare, iar această confruntare, probabil, nu va înceta 
niciodată, atâta vreme cât, de o parte, se află cele mai mari resurse energetice ale 
Planetei – este vorba de imensul spațiu rusesc –, iar de cealaltă parte – este vorba 
de spațiul Occidental, în care se include și interesul american –, se află finanțele și 
tehnologiile de vârf și, mai ales la americani, conceptul de… dominanță strategică. 

S-a crezut, la un moment dat, că viziunea geopoliticianului Alexandr Dughin 
cu privire la un spațiu euro-asiatic de la Dublin la Vladivostok pare agreată de către 
toată lumea, întrucât asamblarea unor spații în care există consum, tehnologii și 
finanțe cu acele spații imense unde există resurse inepuizabile ar putea fi normală, 
logică și cât se poate de benefică pentru toată lumea. În fața acestui concept euro-
asiatic sau eurasiatic, toate celelalte scenarii care, în loc de conexiune, prevedeau 
confruntare, păreau nerealiste, ilogice, contraproductive și, ca atare, nenecesare și 
chiar periculoase. Ca dovadă că sensul unei geopolitici de conexiune Est-Vest peste 
faliile de odinioară (este vorba, mai ales, de falia strategică Marea Neagră – Marea 
Caspică, dar și de cele politice: comunism-capitalism, sau culturale: creștinism-
islamism, catolicism-ortodoxism) era sau părea a fi corect, a avut loc un acord 
de colaborare și parteneriat între Rusia și Uniunea Europeană, esențial pentru o 
dimensiune euro-asiatică normală și necesară, ca să nu mai vorbim de parteneriatele 
strategice multiple realizate în acest timp al încercărilor de ieșire dintr-o confruntare 
de tip Război Mondial sau Război Rece. În plus, Rusia a realizat, între timp, 
parteneriate strategice cu China (unul dintre cele mai importante din istoria Rusiei), 
cu India și mai ales cu Statele Unite ale Americii.

Totuși, câteva dintre realitățile acestor vremuri nu au fost și nu sunt înțelese 
la fel în cele două mari tabere: tabăra resurselor (Rusia) și tabăra consumatorilor 
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(Occidentul, adică Uniunea Europeană și Statele Unite). Uniunea Europeană a 
continuat politica sa de extindere spre est, politică pe care Rusia o considera a fi 
periculoasă pentru ea, întrucât îi afecta zona ei de siguranță strategică alcătuită, așa 
cum este ea alcătuită pentru marile puteri, de regulă din teritoriile țărilor vecine mai 
mici și care, într-un fel sau altul, au nevoie de care protecția sau măcar de bunăvoința 
vecinului lor mai mare. 

Nici Uniunea Europeană și nici NATO n-au ținut seama de suspiciunile și 
poziția Rusiei în legătură cu acest subiect al zonelor de siguranță strategică (desigur, 
neformulat prin tratate și acorduri, dar cât se poate de real în practica geopolitică și 
geostrategică), întrucât nu le-au considerat importante sau, în orice caz, au crezut 
că au suficiente argumente pentru a-i face pe ruși să accepte faptul împlinit. La 
urma urmei, la nivelul de dezvoltare al civilizației de azi a pământenilor, chestiunile 
acestea de Ev Mediu, cu zone de siguranță strategică sau zone-tampon pe seama 
unor state suverane și independente din vecinătatea apropiată a marilor puteri părea 
demult aruncată la pubela istoriei. Uniunea Europeană, în construcție, nu avea nevoie 
de așa-ceva, iar Statele Unite, înconjurate de oceane, de Canada și de Mexic, cu atât 
mai puțin. 

Și, la urma-urmei, este dreptul fiecărui stat suveran și independent de pe planeta 
Pământ să-și aleagă drumul pe care-l consideră necesar și nu trebuie să dea socoteală 
nimănui pentru alegerea sa. Desigur, aserțiunea este valabilă doar în anumite condiții 
și pentru anumite tipuri de alegeri și nu chiar pentru orice fel de alegeri, întrucât 
– nu-i așa? –, libertatea pe minunata noastră Planetă, este condiționată de natura 
alegerii și de normele de drept internațional etc. etc. Dacă statul respectiv alege 
calea democratică de tip occidental (pentru că alt tip de democrația, în viziunea 
Occidentului, nu există), totul este în regulă. Dacă, în schimb, alegerea este de tip 
nord-coreean, libian, iranian etc., sau împotriva sistemului financiar actual, bazat 
pe înrobirea financiară (pe post de ajutor necesar) a statelor mici, atunci foaia se 
schimbă, întrucât aceste alegeri prezintă un mare pericol pentru omenire, pentru 
Planetă, pentru Univers și se cer luate măsuri grabnice de aducere a acestor state-
rebele în rând. Bombardarea Libiei, distrugerea Irakului, situația actuală din Siria, 
precum și cea din Ucraina sunt argumente foarte serioase ale conflictului extrem de 
grav dintre cele două viziuni: cea a zonelor de siguranță strategică, specifice Rusiei și 
nu numai Rusiei (toate marile puteri își constituie, într-un fel sau altul astfel de zone) 
și libertate condiționată a tuturor țărilor de pe lumea aceasta în a-și alege drumul pe 
care-l doresc ele, cu condiția ca drumul respectiv să fie neapărat democratic și de tip 
occidental. Este, dealtfel, drumul pe care l-am ales și noi, românii, iar „progresele” 
pe care le-am realizat sunt de necontestat: țara este membră NAT și a UE, dar 40 la 
sută din teritoriul ei este înstrăinat, resursele energetice sunt date la alții, economia la 
fel, o mare parte din politicienii de vârf sunt anchetați de DNA, banii împrumutați de 
la FMI s-au dus pe apa Sâmbetei, probabil, tot prin buzunarele unșilor de azi, iar țara 
este efctiv pe punctul de a-și pierde busola, întrucât suveranitatea și independența 
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s-au dus naibii de un sfert de veac…
Summit-ul parteneriatului estic de la Vilnius din toamna anului 2013 a arătat 

care este, de fapt, această realitate. Cele două viziuni geopolitice și geostrategice – cea 
rusească și cea occidentală – s-au ciocnit violent, mai ales pe seama Ucrainei. Rusia 
consideră Ucraina în zona sa de siguranță strategică (aproape interioară, întrucât 
Moscova spune că Ucrainenii și rușii sunt același popor), iar Uniunea Europeană și, 
mai ales, Statele Unite consideră că Ucraina ar dreptul să-și aleagă drumul pe care-l 
consideră necesar, iar cel mai bun este cel al Occidentului.

Dintr-odată, Rusia, simțindu-se frustrată și amenințată, mai ales după ce 
Brzezinski scrisese negru pe alb că Rusia ar trebui împărțită în trei (partea europeană 
să intre în UE, Siberia să revină Americii, iar Extremul Orient Chinei), percepând 
politica americană față de Rusia ca una de îndiguire, mai exact de reîndiguire, a 
adoptat o atitudine ofensivă, reanexându-și Crimeea, întărindu-și flota Mării Negre 
și pe cea a Mării Baltice, consolidându-și cele două din cele patru comandamente 
strategice, adică pe cel de la Sankt Petersburg, aflat la originea culoarului strategic 
baltic, și pe cel de la Rostok pe Don, aflat la origine culoarului strategic al Mării 
Negre. 

Dintr-odată, vechiul lac turcesc al Mării Negre își recapătă importanța 
strategică de odinioară, chiar dacă Turcia și, prin Turcia, NATO dețin strâmtorile 
și mai mult de jumătate din a litoralului Mării Negre. Rusia se reinstalează puternic 
al Sevastopol, își modernizează Flota Mării Negre, întărește apărare antiaeriană și 
anti-navă, întreține conflictul armat din Lugansk și Donețk, concentrează forța la 
granița cu Ucraina, desfășoară exerciții în Marea Baltică și în Marea Neagră, suportă 
cu greu sancțiunile Occidentului din cadrul războiului economic, dar nu cedează nici 
un milimetru în planul războiului geopolitic și geostrategic. Situația este dramatică 
și foarte complexă, chiar dacă Rusia s-a reînarmat, și-a modernizat forța nucleară 
strategică, a scos-o la parada de la 9 mai ca să o vadă toată lumea, a introdus în zonele 
importante complexele antirachetă S-400, și-a modernizat forțele aeriene etc.

Desigur, Rusia nu are nici capacitatea, nici interesul, nici resursele, nici 
potențialul și nici voința să angajeze un conflict cu NATO și cu UE. Nu i-ar folosi 
la nimic, întrucât nu are nevoie de o expansiune teritorială, alta decât cea de 
acum. Desigur, i-ar prinde bine dacă ar reuși, printr-o mișcare fulger, profitând de 
Transnistria și de populațiile rebele din raioanele Cahul și Ismail, să revină la Gurile 
Dunării, întrucât culoarul strategic al Dunării este foarte important nu numai pentru 
Ucraina, ci și pentru Rusia. Este însă foarte puțin probabil ca Rusia să înfrunte NATO 
și Uniunea Europeană pentru a realiza acest obiectiv strategic, deopotrivă geopolitic 
și geostrategic. Dar o astfel de mișcare ar duce efectiv la încercuirea Ucrainei și la 
revenirea, în timp a Rusiei la Gurile Dunării. 

În aceste condiții, este însă foarte greu și deosebit de riscant să o facă. Puterea 
economică a Occidentului este uriașă. În timp ce Rusia are un PIB doar de 2057 
miliarde dolari, Occidentul are un PIB de 35.500 miliarde dolari ( SUA: 17.420 și 
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UE: 18.140), iar șansele reducerii acestor decalaje sunt foarte mici. Mai mult, NATO 
și-a reactivat dispozitivul pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică, aducând, 
treptat, toate mijloacele de care are nevoie pentru a contracara orice acțiune a Rusiei 
asupra țărilor NATO de pe această falie. 

Probabil că nu va izbucni niciodată un conflict între Rusia și NATO, întrucât ar 
fi nu numai absurd, și și sinucigaș, dar forțele sunt deja dispuse, iar noua cortină de 
oțel și cogniție Est-Vest a fost trasă. Este bine ca și noi, românii, care ne aflăm efectiv 
în unul dintre cele mai fierbinți raioane strategice ale acestor dispozitive strategice 
(pe culoarul strategic al Mării Negre, pe culoarul strategic al Dunării și pe culoarul 
strategic central european care începe de undeva din Galiția Occidentală și se termină 
în Normandia) să luăm aminte și să ne pregătit serios pentru orice eventualitate, 
inclusiv pentru un posibil război. 

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE
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General de brigadă (ret) dr. Gheorghe VĂDUVA1

Résumé

La manœuvre stratégique aérienne représente, en toute guerre, y compris 
dans la guerre hybride, une condition essentielle de la capabilité stratégique. 
L’avion, avec ou sans pilot, reste et restera toujours, par son agilité, par sa 
souplesse tactique et par sa furtivité, le seul moyen capable de faire la surprise 
stratégique, en dépit de la saturation des champs de bataille en radars, en 
armes antiaériennes de toutes sortes et en I2SR. La couverture stratégique 
dense, multicouche, même-ci elle semble impénétrable, ne peut pas arrêter 
une manœuvre stratégique aérienne qui ne se déroule pas massivement, mais 
en silence, comme une flèche, par cet engin agile et souple, d’une manière 
fractale, rapide et intelligente. Dans la guerre de l’Ukraine, une sorte de quasi 
guerre hybride, les séparatistes ont descendu, en quelque mois de combats, 
14 avions et hélicoptères des Forces Armes ukrainiennes, mais il y a eu une 
grande disproportion en moyens. L’avion ukrainien n’était pas préparé pour 
ce sorte d’action, ni tactique, ni stratégique, et les rebelles ont eu les moyens 
antiaériennes performantes, comme ce complexe BUK. Pour ça, il faudrait 
une capabilité aérienne en mesure de pénétrer et de tromper les dispositifs de 

1  General de brigadă (ret) Gheorghe Văduva este cercetător științific gr. I la Universitatea Creștină „Dimitrie Cante-
mir” din București, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, autor al peste 50 de volume 
pe teme ale crizei, conflictului, războiului, artei militare și strategiei. 

MANEVRA STRATEGICĂ AERIANĂ  
ÎN RĂZBOIUL HIBRID

(Perspectivă contra-simetrică)

MANŒUVRE STRATEGIQUES AERIENNE 
DANS LA GUERRE HYBRIDE
(Perspective contra-symétrique)
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défense rebellés assistés par les russes. On avait besoin d’un avion capable 
de faire ça. C’est l’avion multi-rôle de l’avenir de 5-eme et 6-eme génération 
qui peut le faire.  

Mots-clefs : hybride, avion, agilité, paralysie stratégique, manœuvre 
stratégique aérienne, furtivité 

I. Ce este războiul hibrid?

Lumea a fost, este și va fi totdeauna conflictuală. Pentru că Universul însuși 
este conflictual. Mișcarea, ca și durata, se generează din dezechilibre, 

adică din deosebiri, opoziții și conflicte. Echilibrul este relativ, dezechilibrul este 
necesar. Alternanța lor, deși se supune unor legi, generează starea de conflictualitate, 
stare care, de foarte multe ori, are evoluții imprevizibile și chiar haotice. Tendința 
sistemelor spre echilibru duce la dispariția mișcării, la entropie zero, deci la moartea 
sistemului respectiv sau la transformarea radicală a acestuia. Dar și această tendință, 
ca și materializarea ei, este, desigur, tot relativă. De aceea, războiul trebuie privit nu 
ca un accident sau ca un blestem, ci ca un efect complex al acestor dezechilibre, iar 
formele lui de manifestare nu se reduc doar la cele militare. Niciodată războaiele 
lumii n-au fost pur militare, ci, așa cum spunea Clausewitz, ele au reprezentat doar o 
continuare a unor politici prin mijloace violente, între care, evident, se includ și cele 
militare. Totdeauna războiul a avut forme, scopuri, obiective, resurse și mijloace sau 
componente politice, economice, financiare, informaționale, cognitive, îmbrăcând 
practic tot ce există în mediul de viață al oamenilor și angajând în confruntare tot ce 
face omul și tot ce aparține omului și societății sale: interese, idealuri, infrastructuri, 
resurse, cogniții, viață. Războiul nu este și nu a fost niciodată un fenomen pur, chiar 
dacă militarii – cei care au dus totdeauna greul bătăliilor – l-au considerat și încă îl 
mai consideră un act de onoare, curaj și demnitate. Războiul a fost dintotdeauna un 
angajament complex și foarte complicat, cu vârfuri violente, hecatombe de morți și 
distrugeri imense, dar și cu valuri de diplomații, stratageme, manevre complicate, 
cele mai multe dintre ele foarte murdare, sancțiuni, embargouri și lovituri sub centură. 
Cea mai completă definiție și cea mai realistă descriere a războiului sunt conținute în 
Arta războiului a lui Sun Tzî, unde nu armele reprezintă totul, ci iscusința, cogniția, 
viclenia și arta de a câștiga, pe cât posibil, fără luptă. Pentru că lupta înseamnă 
distrugere. 

Și totuși omenirea a continuat să se înarmeze și a ajuns, azi, la teribilele 
arsenale nucleare, la sistemele de arme de mare precizie, la armele hipersonice (până 
la de 20 de ori viteza sunetului), la armele bazate pe laseri și pe amplificarea undelor, 
la armele geofizice și, mai ales, la cele cognitive…

Dar nu numai aceste arme glăsuiesc. Mai mult, cele mai periculoase dintre 
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ele stau în așteptare și, în tăcere, amenință și descurajează. Nu este însă exclus ca 
un nebun, în disperare, cândva, poate azi, poate mâine, să apese butonul roșu… Dar, 
deocamdată, războiul armelor super-distrugătoare este doar o amenințare. Dincoace 
de el, se derulează, pe toate palierele, războiul continuu al lumii, cu complicatele 
sale manevre politice, juridice, financiare, economice, informaționale, mediatice, 
cu coaliții și alianțe subterane, cu sancțiuni, embargouri, demonstrații de tot felul, 
grupări și regrupări de forțe, poziționări stratagemice și strategice de tot felul. 
Aceasta este, de fapt, noua înfățișare a ceea ce numim război hibrid, adică un război 
născut din o mie de germeni. Războiul hibrid le cuprinde nu doar pe toate acestea, 
ci, mai ales, pe cele care se definesc și se construiesc pe interacțiunile dintre ele, pe 
tensiunile și presiunile care se generează și se regenerează în lanțuri fluide și tulburi. 
În acest univers conflictual aproape haotic, manevra strategică aeriană rămâne, chiar 
și în condițiile acoperirii strategice aproape perfecte, mijlocul cel mai subtil și cel 
mai capabil să realizeze surprinderea strategică, chiar dacă ea, azi, pare imposibilă.  

II. Agilitatea și paralizia strategică: bucla OODA (Observare, Orientare, 
Decizie, Acțiune)

John Boyd, pilot de vânătoare american, a devenit, în urma experienței 
războiului din Coreea, un specialist în manevrele numite de tranziții rapide. În timpul 
acestui război, tehnologia Sabre oferea piloților avantajul de a trece mai rapid de la 
o manevră la alta. Când un avion inamic începea o manevră, pilotul de pe avionul 
propriu, având avantajul tehnologic, trecea rapid de la o manevră la alta, punându-l 
pe adversar în imposibilitatea de a reacționa. În fotbal, spre exemplu, jucătorul 
înaintează rapid și, când adversarul îl interceptează, schițează o fentă spre stânga, 
privind în același timp în acea direcția, apoi, cu o mișcare bruscă schimbă direcția 
spre dreapta și îl prinde pe adversar pe picior greșit. 

Boyd a folosit aceste observații în reflecțiile sale strategice după teribila 
experiență a războiului din Coreea. Noțiunile de timp și de precizie a manevrelor 
sunt fundamentale pentru teoria sa. Se iau în calcul mai multe ipoteze și se analizează 
fiecare în parte, căutându-se, printre elementele disparate, o ordine de nivel superior 
în cunoașterea situației inițiale. Această schimbare de planuri cognitive este, de fapt, 
cea care prezintă avantajul strategic scontat. Boyd conectează teoria imperfecțiunii 
a lui Godel cu principiul incertitudinii al lui Heisenberg și cu cea de-a doua lege 
a termodinamicii, concluzionând: „Nu putem determina natura și caracterul unui 
sistem în interiorul căruia ne aflăm și, mai mult, orice tentativă va determina un grad 
mai mare de dezordine și o mai mare confuzie”. Pentru a domina sistemul, trebuie să 
ieși în afara acestuia. El propune aplicarea principiilor manevrei tranzițiilor rapide 
într-o buclă pe care o numește OODA (Observare, Orientare, Decizie, Acțiune). 
Pentru a câștiga, trebuie să fii capabil să stăpânești OODA proprie și să o ataci pe cea 
a adversarului.
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Figura nr. 1 Bucla OODA

Din această analiză, rezultă un cuplu Agilitate-Paralizie strategică. Acțiunea 
reușită asupra unuia dintre primele trei elemente ale buclei OODA a adversarului 
asigură paralizia strategică a acestuia. Nereușita poate duce la propria paralizie 
strategică. Dacă, spre exemplu, reușești să penetrezi bucla OODA a adversarului 
și să-i lovești sistemele de observare, pe cele de orientare sau pe cele de decizie, 
automat se neutralizează și se paralizează capacitatea sa de acțiune. Lovirea și 
distrugerea sistemului de comunicații al armatei irakiene, în 1991, a dus efectiv la 
paralizarea acesteia, iar rezultatele ulterioare se cunosc. 

Manevra strategică aeriană vizează tocmai distrugerea rapidă a unor elemente 
din bucla OODA și paralizarea efectivă a adversarului. Uneori, acest obiectiv se 
realizează de un singur avion sau de o formație restrânsă de tip celulă sau patrulă, 
printr-o singură acțiune. Alteori, este nevoie de crearea unui efect aerian de picătură 
chinezească. Lovirea de către avioanele F-15 israeliene, pe 7 iunie 1981, a reactorului 
Osirak de la sud de Bagdad, livrat de francezi, a zădărnicit programul nuclear al 
Irakului, a dus slăbirea acestui centru de putere irakiană în devenire și, în final, 
la distrugerea completă a forței irakiene, în martie 2003, de către o uriașă coaliție 
de forțe condusă de către americani. Rolul decisiv în aceste războaie (din 1991 și 
2003) l-a avut manevra strategică aeriană. Desigur, ea s-a realizat în condițiile unei 
disproporționalități masive, unei disimetrii complete. Dar nu în toate situațiile va fi 
așa. Iar războiul din Ucraina dovedește cu prisosință acest lucru, așa cum, dealtfel, 
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a dovedit-o și războiul din 1973, în care aviația israeliană, una dintre cele mai 
performante din lume, a fost departe de a realiza surpriza pe care o obținuse printr-o 
manevră strategică aeriană ingenioasă în războiul din 1967 și, mai târziu, în Irak. 

Strategiile care se folosesc pentru distrugerea (protecția) buclei OODC sunt, 
la ora actuală, cele de rețea. Elementele importante ale rețelei – sistemele I2SR 
sau variantele lor mai moderne (senzori, sisteme de supraveghere din satelit, toate 
componentele Intelligence și tehnologiile adecvate), sistemele de comandament 
(C4) și platformele de luptă interconectate prin intermediul rețelei – asigură protecția 
buclei OODA proprie și posibilitatea penetrării și distrugerii buclei adversarului. 
În toate intervențiile NATO și ale coaliției internaționale din ultimul sfert de veac, 
au fost folosite, cu un deosebit succes, aceste strategii. Ele au asigurat aplicarea 
strategiei acțiunilor indirecte teoretizate de Liddell Hart și au dat o conotație specială 
integratoare, în cadrul buclei OODA, strategiei de rețea. Conceptul de război bazat pe 
rețea, tratat și de noi in extenso cu zece ani urmă, se bazează tocmai pe materializarea, 
prin mijloace ale tehnologiei de vârf și ale IT, a acestui tip de strategie. Funcția 
strategică a rețelei, în acest caz, este una sinergică.

III. Manevra strategică aeriană contra-simetrică

Marile puteri ale lumii – Statele Unite, Rusia și China – (la care se adaugă 
Franța, Anglia, India, Brazilia și Turcia și chiar mama noastră, Uniunea Europeană, dar 
aceasta din urmă cu o anumită rezervă), se înarmează. Toate cele trei mari puteri, care 
produc deja avionul de generația a 5-a (F-22, Suhoi PAK T-50, J-31), au trecut deja la 
proiectarea și chiar la crearea avioanelor din generația a 6-a, care vor fi, predominant, 
fără pilot și vor îndeplini misiuni complexe în spațiul manevrei strategice aeriene, și 
ea de o nouă generație, cea a roboticii, acțiunii strategice integrate, invizibilității și 
erei hipersonice. 

Forțele strategie aeriene ale Statelor Unite, care reuneau, în 2008, peste 5700 
de avioane de luptă, dotate recent cu superavionul F-22 Raptor și cu trei variante ale 
avionului F-35 (pentru Forțele Aeriene, pentru Forțele Navale și pentru Infanteria 
Marină), cu peste 150 tipuri de drone, cu peste 2000 de rachete de croazieră și 450 
rachete balistice intercontinentale și cu un buget de peste 140 de miliarde de dolari, 
sunt forțe ofensive și au misiunea să apere SUA prin asigurarea controlului strategic 
al spațiului aerian, al spațiului cosmic și ciberspațiului. Toate categoriile de forțe 
armate ale Statelor Unite – Forțele Terestre (Army), Forțele Navale, Forțele Aeriene, 
Infanteria Marină și Garda de Coastă – dispun de componente aeriene specializate, 
bine dotate și modernizate, capabile să îndeplinească tot felul de misiuni, în general, 
ofensive. 

Manevra strategică aeriană de tip american nu este una lineară și previzibilă, 
chiar dacă se înscrie, în principiu, în filosofia lui Boyd, cea a distrugerii buclei OODA 
a adversarului, prin acțiuni integrate, specifice unei rețele de mare performanță. De 
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la războiul din Vietnam încoace, Forțele Aeriene ale Statelor Unite n-au acționat 
niciodată linear și șablonard, nici în inferioritate, ci totdeauna într-o superioritate 
covârșitoare – asigurată în general de conceptul american de supremație, precum 
și de crearea unor coaliții la care au participat zeci de țări – și într-o viziune contra-
simetrică. Americanii fug de simetrie. Toate marile puteri fug de simetrie. Aviația 
americană, asigurată multilateral, a lovit totdeauna, printr-o strategie directă, centrele 
vitale ale inamicului, obiectivele strategice importante (economice, politice, militare, 
mediatice), infrastructurile vitale și sistemele de comunicații. 

Manevra strategică aeriană americană se desfășoară în condițiile unei 
acoperiri strategice globale totale, continue și supraetajate, cu baze și puncte de 
susținere situate pretutindeni – pe uscat, pe mare, în spațiul aerian, în spațiul cosmic, 
în cyberspațiu, în spațiul mediatic și în spațiul cognitiv – și prin cele mai diversificate 
mijloace, de la drone de atac la bombardiere strategice, de la portavioane la rachete 
de croazieră, de la arme bazate pe amplificarea undelor, la arme geofizice și chiar 
cognitive. Un uriaș arsenal, compus din sisteme de arme de foarte mare precizie, din 
sute de nave, dintre care 12 sunt portavioane, unele dintre ele dotate deja cu F-35, din 
14 submarine cu propulsie nucleară și dintr-un sistem de observare-supraveghere-
informare în timp real care acoperă întregul glob pământesc și cu un buget care 
depășește 680 de miliarde de dolari, este permanent în stare de alertă. Dar vectorul 
vital și esențial al acestei uriașe forțe, în cadrul unui concept denumit Prompt Global 
Strike, rămâne avionul. 

Forțele strategice rusești – cândva la paritate cu cele americane – au revenit 
spectaculos în ultimii ani, chiar dacă PIB-ul Rusiei este doar de 2335 de miliarde de 
dolari, în timp ce PIB-ul american este de 16.720 miliarde dolari.  

Forțele strategice nucleare rusești urmau să primească, până în 2015, câteva 
zeci de ICBM în silozuri și 50 în versiune mobilă, îndeosebi Topol-M, rachete 
balistice de ultimă generație, greu interceptabile. 

Forțele aeriene strategice vor dispune, până la finele acestui an, 2015, de un 
parc de 50 de bombardiere Tu-160 Blackjack și Tu-95MS (o parte din cele 64 de 
avioane Tu-95MS vor fi retrase pe măsură ce vor fi fost înlocuite cu Tu-160), dar și 
de noile avioane multirol, Suhoi PAK FA 50, un lot de 250 urmând să plece, potrivit 
contractului, spre India.

Forțele spațiale rusești au primit deja noi sateliți de cercetare, de alertă avansată 
(detectarea lansatoarelor de rachete balistice din noua generație) și de comunicații, la 
care se adaugă și sistemele de „supraveghere topografică”. 

Rețeaua de radare urma ca, până în acest an, să asigure acoperirea globală a 
tuturor frontierelor Rusiei, îndeosebi prin construcția și introducerea în dispozitiv a 
unor noi radare;

Forțele aeriene au fost deja reorganizate pe baze aeriene. Începând cu 2009, 
cele 72 de regimente de aviație, 17 baze aeriene și 12 escadroane  aeriene, de care 
dispunea Federația Rusă, au fost grupate în 52 de baze aeriene. Numărul unităților 
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de aviație și apărare antiaeriană a fost redus de la 340 la 180, dar cu capacitate de 
luptă completă. În final, se vizează concentrarea acestora în zece baze aeriene, fiecare 
dispunând de 2-3 aerodromuri. 

Rușii nu sunt interesați de dezvoltarea portavioanelor, ceea ce spune foarte 
mult în legătură cu viziunea lor strategică și mai ales cu modul în care pot concepe ei 
manevra strategică aeriană, chiar dacă nava amiral a celor patru flote maritime rusești 
este portavionul Kuzniețov. 

Apărarea antiaeriană a fost reformată în profunzime, ea incluzând, în plus, și 13 
brigăzi de apărare aerospațială. Mijloacele cele mai moderne în apărarea antiaeriană 
rusească sunt, bineînțeles, complexele S-300 și S-400, ultimul fiind considerat cel 
mai performant din lume.

Evident, la această competiție pentru supremația globală participă, în egală 
măsură, și China, cu un PIB de 13.390 miliarde dolari (cheltuieli militare 1,99 
procente din PIB), și Uniunea Europeană, cu un PIB de 15.840 dolari, dar cu cheltuieli 
militare doar de 1,65 procente din PIB, la care se mai pot adăuga India (cu un PIB de 
4952 miliarde dolari), Brazilia și, într-o oarecare măsură, Orientul Mijlociu. Însă, în 
bătălia pentru supremația mondială contează, azi, doar cele patru mari puteri: SUA, 
Uniunea Europeană, China și Rusia.

Toate aceste țări au în vedere modernizarea continuă a Forțelor strategice 
aeriene de care dispun, în consonanță cu cele disuasive nucleare, întrucât, așa cum 
afirmam mai sus, vectorul avion rămâne nu numai cel mai rapid, cel mai mobil și 
cel mai eficient mijloc de luptă, ci și cel mai adecvat concept al manevrei strategice 
aeriene.

IV. Viziunea franceză asupra manevrei strategice aeriene

Forțele aeriene strategice franceze (FAS) au fost create la 14 februarie 1964 
printr-un decret semnat de generalul Charles de Gaulle. Este vorba de o flotă de 
avioane supersonice Mirage IV, armate cu bombe nucleare, de avioane de alimentare 
în aer și, evident de infrastructurile necesare, care puneau în operă o strategie de 
descurajare de la cel slab la cel puternic.2

După o jumătate de secol, FAS au primit avioane Rafale și Mirage 2000N, 
dotate cu rachete aer-sol cu bătaie medie ameliorată (ASMP-A3). Acest proiect va 
fi pus în operă în timp, Rafale urmând să devină operațional în jurul anului 2040. 
Sunt discuții serioase privind acest proiect, întrucât el afectează într-un fel bugetele 
celorlalte forțe, mai ales al forțelor de manevră. După FAS, ar urma să fie abordată și 
problema constituirii Forței Oceanice Strategice (FOST). 

În martie 2013, a fost publicat, de către Institutul de Cercetări al Școlii Militare 
(Irsem). dosarul „Descurajarea” (Dissuasion), care nu a avut ecoul așteptat. Toate 
2  Philippe Wodka Gallien, Pérennité des Forces Aériennes Stratégiques françaises, Institut français d’analyse 
stratégique, auteur de Dictionnaire de la dissuasion (Marins Edition, 2011). 
3  ASMP-A este o rachetă de croazieră aer-sol cu încărcătură termonucleară.
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puterile nucleare, aderente sau nu la TNP, au arsenale diferite: forțe aeriene strategice, 
rachete intercontinentale sol-sol, în silozuri sau mobile, rachete de croazieră, SLNE 
(submarine lansatoare de mijloace nucleare).

Toate țările nucleare dezvoltă noi generații de bombardiere și de rachete la 
orizontul anilor 2030 (Rusia – modernizarea flotei aeriene de Tu-160 Blackjack și 
SUA – viitorul bombardier hipersonic SR-72, care va fi dotat cu arme hipersonice). 
NATO așteaptă noul său Joint Strike Fighter – F-35, fabricat în SUA. F-35 Lightning 
II poate fi armat cu bomba nucleară americană B-61. Programul lui F-35 a început 
în 1994 și primul prototip a zburat la 24 octombrie 2004. Acum F-35 este în dotarea 
Forțelor Aeriene ale SUA, a Forțelor Navale și a Infanteriei Marine și exportat deja în 
opt țări. SUA și Marea Britanie alcătuiesc Nuclear Planning Group în cadrul NATO, 
grup la care Franța nu participă. 

China dispune de bombardierele sale H-6, copie a avionului Tu-16 Badger, 
armate cu rachete de croazieră.  India a comandat 124 avioane Rafale și 250 avioane 
Suhoi T-50, avion de generația a V-a, dotat cu arme hipersonice, dezvoltat de Rusia. 
Se adaugă avioanele israeliene F-15 I, antrenate pentru raiduri la mare distanță.

Conceptul de continuum strategic – trecerea gradată de la convențional la 
nuclear – care se înscrie în natura armei aeriene este agreat de toate țările nucleare. 
Franța consideră că forțele nucleare (forța aeriană și forța navală) și forțele 
proiectabile constituie un triptic-cheie al politicii de apărare franceze. În Franța, 
costul FAS este cu 10% mai mic decât cel al FOST, dintr-un total al bugetului de 
descurajare plafonat la 3,5 miliarde euro anual. Reînnoirea componentei actuale, 
pentru 2020, va fi de același ordin, efectul fiind multiplicator în sectorul tehnologiilor 
de vârf, în cadrul unei dinamici duale: civilă și militară. Aici intervine și programul 
Simulare încredințat Comisariatului energiei atomice. Dar modernizarea FAS a fost 
deja finanțată, dezvoltată și operaționalizată. Avioanele Rafale F3 au fost afectate 
Escadronului 1/91 Gascogne din Baza Aeriană Saint-Dizier, iar un escadron  de 
Mirage 2000N, cel denumit 2/4 Lafayette, se află la Istres.

Armamentul principal al acestor avioane este ASMP-A, o armă cu viteză tri-
sonică și cu o bătaie de câteva sute de kilometri. 

Din componenta aeriană face parte și Forța Aeronavală Nucleară (FANu). 
Este vorba de portavionul Charles-de-Gaulle și o flotilă de Rafale aeronavală. 
Flotilele Aeronavale 11 F și 12 F de la Baza Aeronautică Landivisiau sunt calificate 
pentru ASMP-A. Avioanele de luptă din aceste flotile sunt susținute de 14 avioane 
de realimentare din aer C-135 FR, din Escadronul Bretagne al FAS bazat la Istres. 

Avioanele marinei naționale franceze dispun ele însele de capacități proprii 
de realimentare din aer, constituite din avioane Rafale dotate cu recipiente fixate sub 
fuzelaj pentru realimentarea avioanelor aflate în misiune. 

Componenta aeriană are multe avantaje: o acoperire de dimensiune mondială; 
capacitatea de a conduce manevre demonstrative; mare suplețe, datorită posibilității 
de a chema avioanele imediat ce au decolat.
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Acest sistem de arme are avantajul de a introduce asimetria în scenariile de 
lovire, fără a exclude lovitura de avertisment sau de mustrare (pedepsire). 

Forțele aeriene pot efectua operații în cel mai înalt spectru strategic (lovituri de 
mare precizie, surprindere, anduranță, autoprotecție față de amenințările antiaeriene 
și a sistemelor de comandament etc.).

SNLE rămâne însă instrumentul principal pentru efectuarea de misiuni unice, 
imparabile: descurajarea celei de a doua lovituri. Avioanele FAS și cele ale FANu pot 
conduce toate misiunile specifice unei forțe aeriene, ca și pe cele de comandament 
și de sprijin (capacități și capabilități cu vocații multiple) care operează în spectrele: 
descurajare, intimidare, și acțiune convențională. 

FAS au contribuit și contribuie la ridicarea nivelului operațional al Forțelor 
Armate în ceea ce privește domeniile suveranității: comandament, informații, 
planificare, ținte, război electronic de autoprotecție.

FAS și FANu au un fel de rol integrator al puterii militare. Vectorul strategic 
Rafale, cu ASMP-A și-a dovedit eficacitatea în misiunile convenționale din Libia 
și Mali (în operația Serval, avioanele Rafale au efectuat misiuni mai mult de 9 ore, 
cu trageri de mare precizie; în operația Harmattan, din Libia, pe timpul efectuării 
celor 14 lovituri cu rachete de croazieră Scalp EG, de către Rafale și Mirage 2000D, 
acțiunile fiind conduse după o schemă identică cu cea a misiunilor nucleare, din baze 
terestre – baza de la Nancy – și de pe portavioane, în condițiile unei amenințări sol-
aer.).

Având cele două componente – FAS și FANu –, dispozitivul de lovire este 
imparabil, întrucât asigură lovirea prin surprindere.

Forțele de descurajare oceanice și cele aeropurtate răspund unor amenințări 
diferite, SNLE înscriindu-se înscrie, în filosofia loviturii nucleare masive, în rândul 
marilor puteri. 

Avionul este arma care permite lovituri modulate, gradate, inclusiv lovituri 
masive. Însumând 50 de aparate, FAS și FANu reprezintă un potențial semnificativ. 
Lansarea de pe SNLE are și efecte periculoase: descoperă platforma, la care se adaugă 
constrângerile și efectele pur fizice ale lansării unei rachete balistice. Acest lucru l-a 
dovedit și operația Harmattan din Libia, probând în fapt capacitatea remarcabilă de 
lovire la mare distanță a aviației. 

În jur de 90% din arsenalele nucleare ale lumii sunt deținute de Moscova și 
de Washington. Renunțarea la arme nucleare sau măcar diminuarea acestor arsenale 
par extrem de dificile, chiar imposibile. Cine renunță unilateral, potrivit TNP, nu mai 
poate reveni. Or, deocamdată, nimeni n-a făcut așa-ceva. De aceea, incertitudinea 
strategică se menține, în continuare, la cote din ce în e mai mari.

Componenta aeriană extinde foarte mult sfera de aplicare a conceptelor de 
descurajare, dar incertitudinile se mențin. Ele depind în foarte mare măsură de 
interesele și de arsenalele Rusiei și Statelor Unite și, de aceea, numai aceste două 
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mari puteri strategice nucleare pot gestiona efectiv incertitudinile. Pentagonul 
modernizează bombardierele B-2 și B-52 în cadrul Global Strike Command și își 
reînnoiește arsenalul de avioane tactice ale NATO în cadrul programului JSF F-35. 
Intervențiile militare și situațiile de criză se desfășoară mai ales în jurul arcului de pe 
rimland dominat de patru puteri nucleare: Pakistan, India, China și Coreea de Nord. 

Rusia și-a modernizat arsenalele nucleare, accentuând pe componenta mobilă 
(spre exemplu, complexul Topol-M), dar și pe cea SNLE (cu racheta Bulava, o 
variantă navală a lui Topol, care echipează deja noile submarine nucleare). Dar flota 
aeriană strategică a Moscovei, cu noile bombardiere, dar și cu avionul multirol din 
generația a 5-a, Suhoi PAK FA T-50, dotat cu arme hipersonice, și, fără îndoială, la 
nevoie, cu vectori nucleari poate oferi mari surprize strategice, mai ales în ceea ce 
privește manevra strategică aeriană în zone de falii strategice și geopolitice, cum este 
cea situată pe aliniamentul Marea Neagră - Marea Baltică, și în zonele de siguranță 
strategică din proximitatea directă a Rusiei (Ucraina, Țările Baltice, țările din Caucaz 
și cele din Asia Centrală).  

V. În loc de concluzii

Datorită razei foarte lungi de acțiune a rachetelor balistice – 10.000-15.000 
km și mai mult –, s-a crezut, la un moment dat, că rachetele din silozuri, cele 
mobile și cele de pe SNLE sunt suficiente pentru a asigura cel puțin distrugerea 
reciprocă garantată. Dar „Războiul Stelelor” și programele anti-rachetă dezvoltate 
ulterior (Patriot, AROW, S-300, S-400 etc.), care au deteriorat echilibrul strategic 
stabilit prin tratate și au generat reacții dintre cele mai dure de o parte și de alta 
a celor doi poli de putere nucleară (Rusia și Statele Unite), au readus pe tapet nu 
doar politicile și strategiile de reechilibrare globală nucleară (pe care nici SUA nici 
Rusia nu doresc să le aplice), ci și noi politici și strategii de devansare strategică sau, 
în orice caz, de surprindere strategică, deopotrivă în ceea ce privește vectorii, cât 
mai ales în ceea ce privește vectorii vectorilor. Și aici intervine ceea ce noi numim 
manevra strategică aeriană contra-simetrică. Nu știm dacă un astfel de concept este 
însușit sau promovat de cei mari, dar el ni se pare evident din perspectiva analizei 
raporturilor de forțe, atât în dimensiunea lor strategică, în termeni hard, de forțe, 
mijloace, resurse, cât și în termeni soft, de concepte operaționale, dispozitive, operații 
și acțiuni. Manevra strategică aeriană este și va fi din ce în ce mai mult una de tip fluid, 
care îmbracă toată gama posibilă de acțiuni – de la supraveghere strategică la atacul 
prin surprindere (punctual, cu frecvențe aleatorii, de la înălțimi diferite, stratificat 
și nelinear, intempestiv, în flux modelat și rareori masiv), cu avioane performante 
(îndeosebi cu avioane fără pilot din generația a 6-a, dar nu numai), al centrelor vitale 
ale inamicului, distrugerea nodurilor de rețea și a resurselor etc. –, care va domina 
războiul viitorului, indiferent sub ce formă se va desfășura acesta. Manevra strategică 
aeriană va fi totdeauna de tip contra-simetric, iar mijlocul prin care aceasta se va 
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realiza, în condiții de supremație aeriană și cognitivă, dar și în cadrul unui concept 
extins de devansare strategică multifazică, va fi totdeauna avionul ultraperformant.
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Abstract

This paper aims to present a number of benefits of the inter-disciplinary 
approach in analyzing the social perception of national security risks, 
identified during the course of our doctoral research pilot study. Thus, in order 
to conduct the pilot study on the social perception of risks to national security 
we have chosen to use the Q sort method as the investigation technique, since 
it provides a number of advantages.

One of these rests in the applicability of the Q sort method for this type 
of research, both in terms of subject proposed for investigation - perceptions 
being par excellence the attribute of subjectivity - and in terms of size a doctoral 
research project involves – the Q sort methodology application involving a 
small number of respondents for data collection.

On the other hand, another advantage of the Q sort method is provided 
by the availability of the instruments used. We have identified in this respect free 
software tools for the smooth application of the method, from data collection 
to the analysis of the results.

Keywords: inter-disciplinarity, social perception, Q sort method, analysis, 
risk, national security

BENEFICIILE UTILIZĂRII 
METODEI SORTĂRII DE TIP Q ÎN 
ANALIZA PERCEPȚIEI SOCIALE 

ASUPRA RISCURILOR LA ADRESA 
SECURITĂȚII NAȚIONALE

THE BENEFITS OF USING THE Q 
SORT METHOD IN ANALYZING THE 
SOCIAL PERCEPTION OF RISKS TO 

NATIONAL SECURITY
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1. Introducere2

Pentru derularea studiului-pilot privind percepția socială a riscurilor la adresa 
securității naționale, am ales să utilizăm ca metodă de investigare sortarea de tip Q, 
întrucât oferă o serie de avantaje. 

Astfel, poate fi identificat un prim avantaj în aplicabilitatea metodei sortării 
de tip Q pentru acest tip de cercetare, atât în ceea ce privește subiectul propus spre 
analiză – percepțiile  reprezentând prin excelență apanajul subiectivității –, cât și în 
ceea ce privește dimensiunea cercetării într-un proiect doctoral – metodologia de 
aplicare a sortării de tip Q presupunând un număr restrâns de respondenți pentru 
colectarea datelor.

Pe de altă parte, un alt avantaj oferit de metoda sortării de tip Q este oferit de 
accesibilitatea instrumentelor� folosite, fiind identificate, în acest sens, instrumente 
software gratuite pentru aplicarea în bune condiții a metodei, de la colectarea datelor 
până la analiza rezultatelor obținute. 

2. Unele repere istorice privind metoda sortării de tip Q

Metodologia sortării de tip Q a fost inventată de către psihologul britanic 
William Stephenson (1902-1989), dar a fost aplicată și în afara domeniului psihologiei, 
continuând să evolueze în primul rând în Statele Unite, mai ales în domeniile 
comunicării și științelor politice. În perioada actuală, principiile metodologiei sortării 
de tip Q sunt retrasate și apar contraste față de modalitatea de înțelegere anterioară, 
predominantă în psihologia britanică din perioada anilor ‘30, cu aplicații ilustrative 
contemporane într-o varietate de discipline. De asemenea, evoluțiile postmoderne 
au permis cercetătorilor din științele sociale, inclusiv noii generații de psihologi 
britanici, să restabilească contactul cu metodologia sortării de tip Q și să profite de 
efectul de pârghie pe care această metodă o oferă în înțelegerea comportamentului 
uman1.

3. Clarificări metodologice

Abordând problema subiectivității și a metodei potrivite pentru studiu, Brown 
exemplifică prin următoarea situație: „declarațiile de acest tip sunt subiective, în 
sensul în care Stephenson a înțeles termenul, în măsura în care ele provin dintr-o 

<?>  Institutul Național de Studii de Intelligence, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Conținutul 
acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Români-
ei. 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 Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul proiectului Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și 
postdoctorale. Cod proiect POSDRU/159/1.5/S/141086.
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anumită perspectivă: Sunt afirmații și, ca atare, sunt rareori puse în discuție sau 
contestate, însă nu se poate spune că nu se pot găsi dovezi și argumente în favoarea 
fiecăruia. Volumul de declarații cu privire la un anumit subiect a fost inițial denumit 
drept o populație sau univers al trăsăturilor (Stephenson, 1950, 1953), dar a fost 
rebotezat concourse – mulțime (Stephenson, 1978) pentru a denota cursa parcursă 
împreună de idei în gândire. Mulțimea reprezintă moneda comună a societăților mari 
și mici, și este concepută pentru a acoperi totul, de la bârfa din comunitate și opinia 
publică până la discuțiile ezoterice ale oamenilor de știință și ale filosofilor”2.

Astfel, din corpul comun al declarațiilor despre un anumit subiect, se 
realizează o probă pentru sortarea de tip Q, concepută pentru a reprezenta categoria 
de comunicabilitate subiectivă în cadrul mulțimii și să fie utilizată în scopuri 
experimentale. Steven Brown explică demersul început de Stephenson prin aceea 
că, pentru a se asigura reprezentativitatea în eșantionele Q, cercetătorul britanic  s-a 
bazat de obicei pe principiile design-ului experimental (Fisher, 1935) – de exemplu, 
în cazul de mai sus, prin alegerea declarațiilor care reprezintă punctele de vedere ale 
lui  Stephenson (a) și respectiv, Burt (b), de asemenea, prin includerea declaratiilor 
care abordează aspectele tehnice (c), spre deosebire de  aspectele filosofice (d), toate 
declarațiile fiind încorporate într-un factorial 2 × 2 cu patru celule: ac, ad, bc, și bd. 
m = 5 replici ale fiecărei combinații a rezultat într-o mostră de tip Q de dimensiune 
N = 20, care, deși pare oarecum mică după multe standarde, este destul de adecvat 
pentru a demonstra principiile implicate în aplicarea metodologiei sortării de tip Q, 
așa cum este utilizată în prezent3.

În esență, sortarea de tip Q presupune ca o persoană să clasifice sau să ordoneze 
un set de stimuli în conformitate cu o normă explicită (condiție de instruire), de 
obicei, pe o scara de 5 trepte: de la sunt de acord (+5) până la nu sunt de acord (-5), 
cu scoruri pe scală furnizate pentru a ajuta participantul să reflecteze asupra sarcinii. 
Operațiunea este inevitabil subiectivă, în sensul că participantul sortează afirmațiile 
în funcție de propriul punct de vedere, și se pare că această subiectivitate pare să îi 
fi scăpat lui Burt (1972), așa cum argumentează Brown: „referindu-se la un studiu 
propriu din 1915 în care observatorii acordau note copiilor în funcție de frecvența cu 
care acestea afișau anumite emoții, el a afirmat că „îmi imaginez că această metodă 
corespunde în linii mari cu ceea ce Stephenson numește o ”sortare de tip Q”, dar 
frecvența cu care apare o emoție este obiectivă și destul de diferită de modalitatea 
prin care o persoană (prin tehnica Q sau alte mijloace instrumentale), își afirmă o 
preferință pentru declarația X în defavoarea declarației Y, care este subiectivă”4.
2  Concluziile articolului au fost prezentate în cadrul Sesiunii de comunicări ”Pluri și interdisciplinaritate: abor-
dări actuale”, Institutul de Cercetare a Calității Vieții – Academia Română, 22 Aprilie 2015, București
3  Software-ul FlashQ utilizat pentru colectarea datelor este disponibil la adresa: http://www.hackert.biz/flashq/
downloads/, accesat la data de 10.11.2014; Software-ul PQMethod utilizat pentru analiza datelor rezultate în urma 
aplicării chestionarelor este disponibil la adresa: http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/downpqwin.htm, acce-
sat la data de 10.11.2014
4  Steven R. Brown, The History and Principles of Q Methodology in Psychology and the Social Sciences, Depart-
ment of Political Science, Kent State University, Kent, Ohio (USA), disponibil la adresa http://facstaff.uww.edu/
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Prin comparație cu alte abordări sociologice, în cercetările care au la bază 
metoda sortării de tip Q, subiecții și variabilele studiate sunt inversați: astfel, subiecții 
unui studiu de tip Q sunt afirmațiile, iar variabilele sunt reprezentate de respondenți, 
mai precis de sortările în cadrul cărora ordonează afirmațiile evaluate în studiu. Din 
acest punct de vedere, cercetarea este orientată spre identificarea patternurilor între 
variabile (respondenți) pentru fiecare subiect analizat (afirmație) și se caută dovezi 
pentru a demonstra dacă există o legătură între performanțele a două variabile diferite. 
După ce participanții la studiu sortează afirmațiile în funcție de propriile preferințe 
și convingeri, sarcina cercetătorului este de a identifica acele patternuri existente 
între diferitele sortări realizate. Atunci când aceste patternuri sunt identificate, se 
constată că există o legătură inter-subiectivă între preferințele oamenilor, care ne 
conduce către ideea de construcție a unei perspective sociale asupra unui anumit 
subiect analizat5.

4. Dintre principiile metodei sortării de tip Q 

În primul rând, este vorba despre axioma subiectivității și a centralității sale în 
toate chestiunile umane. Subiectivitatea este prezentă peste tot, de la cea mai înaltă 
gândire filosofică sau negociere diplomatică până la limbajul de stradă al găștilor, iar 
acesta este scopul metodei sortării de tip Q – de a permite persoanei să își reprezinte 
propriul punct de vedere, cu scopul de a-l menține constant pentru a fi verificat și 
comparat. Comunicabilitatea de acest tip este de obicei pusă în comun și se referă, 
prin urmare, la lucruri destul de obișnuite – despre fotbal, dezbateri politice din 
Parlament, cel mai recent scandal din presă, deschiderea unui nou joc sau orice alt 
subiect. Depinde de context, desigur, ce este considerat „normal”, astfel încât chiar 
și studiul de mai sus cu privire la metodologia Q a fost despre un subiect destul de 
obișnuit printre cei care intră în această discuție: în general, fiecare participant a 
înțeles ce au vorbit ceilalți despre subiect6.

Mai mult decât atât, tehnica sortării de tip Q poate să fie utilizată și pentru 
realizarea de evaluări, așa cum apare în monografia lui Block (1961) și, așa cum 
Stephenson însuși a arătat (1954b), dar acest lucru poate fi realizat în cel puțin două 
moduri diferite. Când este utilizat setul Q de tip California al lui Block, este clar 
faptul că psihologul utilizează acest set ca o modalitate de a oferi un portret de 
ansamblu al persoanei analizate, așa cum au demonstrat, de exemplu Miller, Prior, 
și Springer (1987). Acest aspect oferă o perspectivă „externă” asupra persoanei, dar 
nu spune nimic în mod direct despre structura subiectivității (cu excepția, probabil, a 
psihologului care a efectuat sortarea de tip Q). Alternativa este de a include perspectiva 
„internă”, permițând persoanei să furnizeze seturi de afirmații de tip Q, care devin 
parte a evaluării, incluzând astfel parerile subiective, alături de alte „semne vitale” 
cottlec/QArchive/Bps.htm, accest la data de 15.09.2014, p. 7
5  Ibidem, p. 7
6  Steven R. Brown, op. cit., p. 7
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ale persoanei, așa cum susține Stephenson7.

Având în vedere aceste aspecte, metodologia sortării de tip Q oferă un 
fundament pentru studiul sistematic al subiectivității, al punctelor de vedere, 
opiniilor, convingerilor, atitudinilor, și altele asemenea, așa cum susține Brown. De 
obicei, într-un studiu metodologic de tip Q, oamenilor le este prezentat un eșantion 
de afirmații despre un subiect, numit Q-set. Respondenților, numiți P-set, li se cere să 
ordoneze declarațiile din punctul lor de vedere, în funcție de unele preferințe, judecăți 
sau sentimente despre ele, mai ales cu ajutorul unei distribuții cvasi-normale. Prin 
sortarea de tip Q oamenii conferă semnificația lor subiectivă declarațiilor, și, făcând 
acest lucru, dezvăluie punctul lor de vedere subiectiv (așa cum susține Smith - 2001) 
sau profilul personal (așa cum apare la Brouwer - 1999)8.

5. Alegerea temei de cercetare

În alegerea temei de cercetare, am avut în vedere două aspecte importante. 
Primul dintre acestea are un caracter mai general și se referă la faptul că problematica 
estimării, anticipării şi gestionării riscurilor se conturează drept un domeniu central 
al activităţii organizaţiilor de intelligence, care trebuie să ofere răspunsuri adecvate 
pe diverse paliere de acţiune.

Al doilea aspect are la bază considerentul potrivit căruia abordarea 
interdisciplinară în ceea ce priveşte analiza de risc în intelligence vine în completarea 
demersurilor de reconfigurare a comunităţii de intelligence din România pe linia 
adaptării la mutaţiile din mediul de securitate european şi oferirii unor răspunsuri 
adecvate provocărilor actuale.

Din aceste motive, în cadrul acestei abordări, ne-am propus să oferim, dincolo 
de contribuţiile teoretice, o evaluare a percepţiei privind riscul la adresa securităţii 
naţionale în rândul actualilor şi viitorilor analişti de intelligence, care vor opera cu 
metode şi tehnici de analiză de risc în activitatea curentă, prin derularea unei cercetări 
care are la bază metoda sortării de tip Q pe un eşantion format din cursanţi ai 
Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” precum şi din experți și analişti 
de intelligence în activitate în cadrul Serviciului.

6. Selectarea afirmațiilor și construcția chestionarului

Am alcătuit lista de afirmații supuse evaluării respondenților în cadrul metodei 
sortării de tip Q pornind de la rezultatele unei cercetări9 derulate în decursul anului 

7  Ibidem, p. 8
8  Thomas Webler, S. Danielson, și S. Tuler, Using Q method to reveal social perspectives in environmental resear-
ch, Social and Environmental Research Institute, Greenfield, USA, 2009, p. 7 disponibil la adresa www.serius.org/
pubs/Qprimer.pdf și la adresa http://www.fairnessdiscourse.org/pdf/Webler%20-%20Using%20Q%20Method%20
to%20Reveal%20Social%20Perspectives.pdf, accesat la data de 10.11.2014
9  Steven R. Brown, op. cit., p. 13
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2013. Aceasta din urmă a avut la bază o analiză de conţinut asupra a două dintre 
cele mai importante documente strategice privind securitatea naţională şi apărarea 
în România: “Strategia de Securitate Naţională a României. România Europeană, 
România Euro-Atlantică: pentru o viaţă mai bună într-o ţară democratică, mai 
sigură şi prosperă” (2007)10 şi “Strategia Naţională de Apărare a României. Pentru o 
Românie care garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare”(2010)11, 
în urma căreia a rezultat o listă de 99 de indicatori, ce a fost supusă prioritizării 
pe baza unui chestionar administrat unui eșantion de 241 de respondenți. Conform 
clasamentului frecvenţelor ponderate pentru anul 2013 respectiv pentru anul 202012, 
am alcătuit o listă de riscuri, ameninţări, vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi care 
pot afecta securitatea naţională a României. La aceste rezultate am adăugat factorii 
identificați de către respondenți la întrebarea deschisă (indicatorul I.100 din studiul 
prezentat), rezultând astfel un total de 35 de afirmații, pe care le-am ordonat alfabetic 
și le-am inclus în cadrul chestionarului pentru derularea sortării de tip Q.

7. Derularea cercetării

Odată alcătuită lista afirmațiilor care vor fi supuse sortării de tip Q de către 
participanții la studiu, chestionarul a fost construit cu ajutorul soft-ului FlashQ13 
(varianta offline), pe o grilă de evaluare de la -5 (dezacord total cu afirmația selectată) 
până la +5 (acord total cu afirmația selectată) iar colectarea datelor s-a realizat 
prin trimiterea aplicației arhivată pe adresa de email a respondenților, descărcarea 
aplicației pe stația utilizatorilor, parcurgerea pașilor din chestionar și trimiterea la 
final a rezultatelor obținute înapoi către adresa de email setată în aplicație pentru 
colectarea răspunsurilor.  

Prezentăm, mai jos, capturi realizate în timpul rulării soft-ului FlasQ, pentru 
fiecare etapă a chestionarului aplicat în cadrul studiului pilot:

10  Ibidem, p. 13-14
11  Job van Exel, Gjalt de Graaf, Q methodology: A sneak preview. 2005, disponibil la adresa http://qmethod.org/
articles/vanExel.pdf, accesat la data de 15.09.2014
12  Cristian Barna, Valentin Nicula, Identifying Risks and Threats to Romania’s National Security. A Sociological 
Approach, în Proceedings of the XIXth International Conference Intelligence in the Knowledge Society, Editura Aca-
demiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, București,  2014, ISSN 2392 – 7542
13  *** Strategia de Securitate Naţională a României. România Europeană, România Euro-Atlantică: pentru o viaţă 
mai bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă, 2007, www.presidency.ro.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015236

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Figura 1: Introducerea în tematica studiului

Figura 2: Prezentarea instrucțiunilor pentru primul pas al chestionarului
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Figura 3: Pasul 1 - derularea procedurii de sortare de către participanți 

(afirmațiile sunt prezentate în ordine aleatorie de program și respondentul le sortează 
prin drag&drop în trei mari categorii inițiale, în funcție de preferințe)

Figura 4: Prezentarea instrucțiunilor pentru cel de-al doilea pas
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Figura 5: derularea sortării în pasul al doilea (încadrarea afirmațiilor selectate 

în cadranele aferente scalei de evaluare, până la umplerea tuturor căsuțelor libere. 
În pasul al treilea al chestionarului, respondenții au posibilitatea să revină asupra 
alegerilor făcute inițial și să schimbe poziția afirmațiilor sortate)

Figura 6: în pasul al IV-lea participanții sunt rugați să argumenteze alegerea 
afirmațiilor plasate la cele două extreme ale scalei de evaluare
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Figura 7: Pasul 5 este reprezentat de formularul pentru datele socio-demogr

Analiza datelor rezultate
După finalizarea etapei de colectare a răspunsurilor, datele prelevate au fost 

introduse în software-ul dedicat pentru sortarea de tip Q – PQ Method�. Liniile de 
răspuns au fost supuse unei analize factoriale, conform pașilor descriși în manualul� 
cu procedurile de realizare a analizei, în urma cărora am fost în măsură să extragem 
aspectele care definesc perspectiva socială a riscului (sau narațiunile sociale) la 
adresa securității naționale, așa cum este perceput de comunitatea de experți asupra 
căreia s-a derulat sortarea de tip Q.

Puncte slabe
Unul dintre punctele slabe identificate în derularea cercetării a fost reprezentat 

de faptul că am utilizat două softuri open source – atât pentru etapa de colectare, 
cât și pentru etapa de analiză a datelor, care au necesitat un efort de customizare, în 
funcție de obiectivele demersului de cercetare. Acest aspect a presupus cunoștințe de 
de web design și un timp relativ îndelungat pentru efectuarea modificărilor și testelor 
necesare.

Un alt aspect de menționat este și cel legat de faptul că cele două softuri nu 
prezintă o interfață prietenoasă, ca în cazul celor comerciale, fapt care îngreunează 
utilizarea lor. 

Concluzie
Având în vedere resursele implicate și rezultatele obținute, concluzia este 

favorabilă utilizării metodei sortării de tip Q în studii pilot similare celui derulat de 
noi în cadrul proiectului doctoral.

Raportat la scopul demersului nostru, metoda și instrumentele folosite au 
ajutat la atingerea obiectivelor cercetării, facilitând obținerea unor rezultate care să 
ne permită trasarea unor concluzii pertinente privind percepția riscurilor la adresa 
securității naționale.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Dr. Irina TĂTARU1

Rezumat

Degradarea continuă a mediului, accesul uneori limitat la resursele 
naturale, dar şi transportul transfrontalier de materiale periculoase prezintă 
un risc la adresa securităţii şi stabilităţii naţionale şi regionale şi pot duce la 
conflicte. Diminuarea sau chiar eliminarea acestor probleme reprezintă un 
factor de stabilitate. În lucrarea de faţă, ne propunem analizarea unora dintre 
cele mai grave probleme de mediu, care, în lipsa măsurilor de protecţie şi a 
cooperării în zona afectată, pot afecta grav stabilitatea regională. 

Cuvinte cheie: securitatea mediului, degradarea mediului, securitate, 
stabilitate regională.

Abstract

Continuing degradation of the environment, limited access to natural 
resources and transboundary shipment of hazardous materials pose a threat 
to national and regional security and stability and can lead to conflicts. 
Reducing or even eliminating these problems is a factor of stability. In this 
paper we propose to analyze some of the most serious environmental issues 
that can seriously affect regional stability without protective measures and 
cooperation in the affected area.

Keywords: environmental security, environmental degradation, security, 
regional stability.

IMPORTANȚA SECURITĂȚII 
MEDIULUI ÎN REALIZAREA 
STABILITĂȚII REGIONALE

THE IMPORTANCE OF 
ENVIRONMENTAL SECURITY IN 

ACHIEVING REGIONAL STABILITY
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Introducere

Perioada de după încetarea Războiului Rece a fost caracterizată prin 
numeroase încercări de redefinire a noţiunii de securitate. Concepţia clasică 

a securităţii în politica mondială îşi are rădăcinile în celebra afirmaţie a lui Walter 
Lippmann că securitatea este asigurată de către un stat prin deţinerea de capacităţi 
militare suficiente pentru a evita pericolul de sacrificare a valorilor de bază, în cazul 
în care doreşte să evite războiul, şi este capabil, dacă este provocat, să le menţină 
până la victorie într-un asemenea război.

Această concepţie tradiţională a securităţii este acum contestată de apariţia 
unor noi probleme. Ameninţările militare s-au diminuat sau chiar au dispărut�, dar 
alte ameninţări, în special cele de mediu, au apărut cu o mai mare claritate. Astfel, 
este justificat să se susţină că protecţia mediului este o componentă esenţială a 
securităţii naţionale sau internaţionale. Cel mai mare agresor asupra mediului său de 
viață este chiar omul.

Securitatea mediului parte integrantă a securității naționale

Forţele Armate sunt neputincioase în faţa dezastrelor de mediu. Degradarea 
mediului se produce continuu, acţionează mai rapid decât orice duşman extern şi 
putem spune că reprezintă astăzi cea mai gravă ameninţare la adresa securităţii 
naţionale şi internaţionale.

În mod evident, orice aspect care ameninţă supravieţuirea planetei şi a 
locuitorilor săi umani sau non-umani ar trebui să fie tratată ca o ameninţare la adresa 
securităţii. Pentru asigurarea securităţii internaţionale ar trebui eliminate adevăratele 
flageluri ale omenirii – foametea, bolile, analfabetismul, sărăcia şi deteriorarea 
sistemelor de viaţă de pe întreaga planetă, dar mai ales degradarea continuă a 
mediului.

Oamenii au început să conştientizeze că protejarea naturii echivalează cu 
menţinerea condiţiilor necesare existenţei lor. În acest sens, tot mai multe state şi 
organizaţii nonguvernamentale adoptă şi impun măsuri de protecţie adecvată a mediului 
natural. Prin conceptual de securitate a mediului „...înţelegem atât biosecuritatea, 
adică securitatea a tot ceea ce este viu, cât şi securitatea lumii anorganice, cea care 
generează resursele şi găzduieşte biosul pe glob”�. În continuare, sursa citată, face 
precizarea că „securitatea mediului este conceptul de maximă generalitate în sfera 
securităţii şi este o limitare contraproductivă dacă este redusă doar la protecţia 
mediului sau securitatea ecologică. Securitatea mediului, din perspectiva ultimelor 
documente ale UE, devine premisa fundamentală a dezvoltării durabile. 

În opinia noastră, aceasta este o abordare corectă şi deschizătoare de noi 
perspective în construirea securităţii naţionale ca ansamblu coerent ale componentelor 
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sale: socială, economică, politică, militară, culturală, umană şi de mediu. De fapt, 
aceste componente sunt interdependente, fiecare acţionând continuu şi cu intensităţi 
diferite asupra celorlalte. Opinăm că efectele interacţiunii lor sunt cumulative 
în timp. Dacă ne rezumăm la influenţa mediului asupra securităţii naţionale vom 
constata că existenţa şi manifestarea celorlalte componente au, într-un fel sau altul, 
un suport temeinic în mediul natural. Astfel, componenta economică se fondează 
pe elemente ce provin fie direct din natură şi produse prin „punerea la lucru” a 
pământului (agricultura), a resurselor extrase din subsolul planetei (minereuri diverse, 
hidrocarburi), fie indirect, prin faptul că toate activităţile umane se desfăşoară în 
mediul ambiental transformat potrivit nevoilor omului şi comunităţilor în care acesta 
trăieşte şi munceşte.

Securitatea mediului integrează problemele climatice, gestionarea situațiilor 
de urgențe, sănătatea umană, protecția infrastructurilor critice, asigurarea resurselor 
și impactul pe care acestea îl au asupra politicii eonomice, guvernelor și societăților 
din întreaga lume. 

Elizabeth Chalecki, cercetător la Centrul Stimson din Statele Unite, sugerează 
că securitatea mediului este ”Capacitatea unei națiuni sau a unei societăți de a face 
față riscurilor de mediu și modificărilor acestuia sau a tensiunilor legate de conflictele 
de mediu.”1

Nu există o definiție standard a securității mediului dar poate cea mai elocventă 
pentru actuala situație este cea dată de James D Ramsay (consilier în cadrul Institutului 
Național de Sănatate și Securitate din Statele Unite): „Securitatea mediului este 
capacitatea de a înțelege cum fenomenele de mediu sau climatice extreme, acționând 
la nivel local, național sau trans-național, pot destabiliza țări sau regiuni ale lumii, 
generând instabilitate geopolitică, conflicte pentru resurse și duc la riscuri ale 
infrastructurilor critice sau o combinație dintre acestea.”2 Având în vedere această 
definiție, securitatea mediului este o problemă de securitate internațională, deoarece 
se referă la provocările de securitate care sunt rezultatul unui amestec complex de 
probleme ale ecosistemelor fizice, economice și politice, precum și interacțiunea 
dinamică și de multe ori imprevizibilă între sistemele naturale și umane. Trebuie spus 
că, de când există, omul nu a protejat niciodată mediul natural, ci, dimpotrivă, l-a 
agresat tot timpul și îl agresează și în continuare. Între om și mediul natural există un 
conflict. Omul forțează mediul natural să se modeleze cum vrea el, chiar dacă acest 
mediu suferă răni adânci. Fiecare construcție uriașă ridicată de mâna omului este o 
agresiune împotriva mediului. Omul își face un titlu de gloria în a ridica zgârie nori, 
a construi autostrăzi și metropole, bazare pe râuri și fluvii, în a obliga plantele și chiar 

1  Expert în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate din Universitatea Națională de Apărare 
”Carol I”, București, România, p29irina@gmail.com
2  Datorită dezvoltării fără precedent a armamentelor, îndeosebi nucleare, dar și de altă natură, și caracteristicilor 
acestora, un război de mare amploare și de o intensitate foarte ridicată ar putea avea consecința incalculabile care, 
practic, ar pune în mare pericol însăși civilizația umană și chiar biosfera. De aceea, putem spune că, la ora actuală, 
un război de amploare este foarte puțin probabil sau chiar exclus. Dar de aici nu rezultă că pericolul lui nu există.  
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animalele să crească cum vrea el. Naturii nu-i place această atitudine a omului. De 
aceea, când omul își lasă căsoaiele și castelele sale de izbeliște, natura are grijă să le 
cuprindă cu vegetația sa, cu apele sau cu nisipurile și să le distrugă. Distrugă. Omul 
a mers prea departe și el știe foarte bine acest lucru. 

De aceea, toată lumea începe să fie conștientă că mama natura trebuie protejată, 
fie și pentru simplul fapt că un copac produce oxigen pentru patruzeci de oameni, 
fără apă potabilă omul nu poate trăi decât câteva zile, iar fără oxigen doar câteva 
minute… 

Securitatea mediului nu este doar o problemă de securitate națională, aceasta 
implică probleme complexe de politici de securitate la nivel mondial, care necesită 
participarea mai multor guverne, organizații non-guvernamentale și mari companii 
industriale la nivel local, regional sau chiar mondial. 

Resursele naturale surse de instabilitate regională

În prezent, una dintre problemele foarte grave cu care se confruntă omenirea este 
cea a resurselor de orice fel. Toate resursele necesare vieții, comunității și civilizației 
sunt luate din mediul natural. Economiştii văd creşterea economiei globale – uriașță 
consumatoare de resurse – ca bazându-se, în mod deosebit, pe comerţ şi investiţii 
internaţionale. Ei observă o creştere a economiei globale de şapte ori din 1950 până 
în 2000, venitul global ajungând, de la 6 miliarde de dolari în bunuri şi servicii, la 
43 miliarde de dolari, astfel ridicând standardele de viaţă şi ducând la un mediu de 
securitate stabil (în această perioadă conflictele militare au scăzut, atât în frecvenţă, 
cât şi în intensitate şi durată)3. 

Pe de altă parte, ecologiştii privesc aceeaşi creştere, dar văd arderea unor 
cantităţi enorme de combustibili fosili, tăieri masive de păduri, poluarea resurselor 
de apă potabilă etc, procese care destabilizează clima, rezultând schimbări dramatice, 
valuri de căldură, furtuni pustiitoare, calote de gheaţă care se topesc şi duc la 
restrângerea uscatului (asta în contextul în care populaţia planetei creşte). În timp 
ce economiştii văd indicatori economici explozivi, ecologiştii văd o economie care 
deteriorează clima şi mediul natural cu consecinţe imprevizibile.4

Construirea unei eco-economii este un obiectiv care nu poate fi compromis, 
dar marile corporații nu să grăbesc să-l pună în operă. Dacă nu vom restructura 
economia în timpul disponibil, toate celelalte ramuri vor fi implicate şi afectate. 
Alegerea trebuie să fie făcută de către generaţia noastră, ea va afecta viaţa pe pământ 
pentru toate generaţiile viitoare.5

3  Dr. Francisc Tobă, Securitatea naţională, http://www.securitatenationala.ro/e107_plugins/content/content.
php?content.29
4  See for instance Elizabeth Chalecki, “Environmental Security: A Case Study of Climate Change” (Pacific Insti-
tute for Studies of Development, Environment, and Security, 2002), http://www.pacinst.org/reports/environment_
and_security/
5  James D. (Jim) Ramsay  https://www.hsaj.org/articles/246
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Importanța securității mediului

Comunitatea internaţională trebuie să îmbunătăţească capacitatea sa de 
a identifica problemele de mediu care apar şi să evalueze soluţiile alternative. 
Formularea politicilor globale, regionale şi naţionale eficiente cu privire la 
aspectele vitale pentru viitorul nostru necesită, în primul rând, cunoaștere, abilitate, 
capacitate de previziune şi proiecţii pe termen lung a unor politici și strategii care să 
conștientizeze toți oamenii asupra tendințelor globale şi interacțiunilor lor în domenii 
cum ar fi populaţia, resursele naturale şi calitatea mediului. Omul trebuie să știe că 
face parte din această natură, că planeta Pământ este casa lui și hrana lui și că el este 
responsabil față de spațiul lui de viață. 

Securitatea mediului poate fi, de asemenea, îmbunătăţită prin reducerea distanţei 
dintre factorii de decizie şi persoanele care se presupune că ar beneficia de deciziile 
lor. Provocarea pentru comunitatea globală este de a proiecta mecanisme care să 
permită sporirea participării oamenilor nu numai în procesul de dezvoltare durabilă, 
ci în cel de realizare a securității pământului, a apelor, a biosferei, a atmosferei și 
a întregului mediu. Trebuie menţinută o legătură eficace de informaţii în ambele 
sensuri între guvernele naţionale, agenţiile internaţionale şi comunităţile locale şi 
să se asigure că beneficiile dezvoltării durabile ajung la marginalizaţi, la masele 
invizibile politic. Iar acești oameni care trăiesc la limita supraviețuirii, împreună 
cu ceilalți, inclusiv cu marii miliardari ai acestei planete, trebuie să contribuie la 
sănătatea pământului, a apei, a aerului, a pădurii și vietăților.

Poluarea, încălzirea globală, deşertificarea, reducerea resurselor de apă potabilă, 
exploatarea necontrolată a resurselor et. etc. duc la probleme grave în multe ţări, în 
mod deosebit în cele în curs de dezvoltare. Lipsa resurselor, degradarea accentuată 
a mediului înconjurător sunt factori care, de cele mai multe ori, favorizează migraţia 
sau, uneori, duc la izbucnirea unor conflicte locale sau chiar regionale.

Există semne clare că deficitul de mediu ar putea contribui la escaladarea 
conflictelor violente în multe părţi ale lumii. Este posibil oricând un război al apei, 
un război al petrolului, un război al ionosferei, un război al resurselor oceanice etc. 
În următoarele decenii, accelerarea presiunilor asupra mediului ar putea transforma 
chiar bazele sistemului politic internaţional6.

O mare ameninţare pentru viitorul bunăstării umane este subminarea 
productivităţii terenurilor prin eroziunea accelerată a solului, inundaţii şi scăderea 
fertilităţii pământului. Pierderea potenţialului de productivitate din cauza eroziunii 
solului la nivel mondial este estimată a fi echivalentă cu circa 20 milioane de tone 
de cereale pe an sau 1% din producţia mondială. Creşterea numărului de persoane 
afectate de deşertificare, estimate în prezent la un miliard, nu va fi oprită nici de 

6  Lester R. Brown, Eco-Economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră, Editura Tehnică, Bucureşti, 
2001, p. 46
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procesele de dezvoltare durabilă, nici de devoltările fără precedemnt ale aglomerărilor 
urbane. Declinul continuu al diversităţii biologice la nivel global şi al habitatelor 
tradiționale are, de asemenea, un impact asupra intensificării conflictelor între şi în 
cadrul societăţilor.

De la începutul noului mileniu, lumea a asistat la peste 40 de conflicte de 
mediu majore şi 2.500 dezastre, au fost omorâți milioane de oameni şi au fost 
afectați alți peste 2 miliarde de oameni. Nu numai că aceste evenimente tragice 
distrug infrastructura şi subminează securitatea umană, ci degradează sau distrug 
resursele naturale cum ar fi apa, terenuri agricole şi păduri, esenţiale pentru existenţa 
comunităţilor locale. Degradarea mediului şi gestionarea incorectă a resurselor 
naturale sunt ele însele factori de risc ce au dus la reînnoirea conflictelor şi poate 
duce la daune asupra mediului, astfel subminând stabilitatea şi oportunităţile de 
dezvoltare durabilă.7

Condiţiile internaţionale de mediu au numeroase implicații pentru interesele şi 
obiectivele de securitate. De exemplu:

l Deficitul de resurse naturale şi degradarea mediului natural prin 
supraexploatarea umană poate contribui la instabilitate socială şi politică în regiuni 
de importanţă strategică, cum ar fi Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Orientul şi, 
Centrală şi Asia de Sud;

l Degradarea mediului este adesea asociată cu o creştere rapidă a populaţiei, 
foamete, migraţie, precum şi colaps în unele ţări mai puţin dezvoltate; 

l Securitatea fizică, economică, şi socială a cetăţenilor este ameninţată de 
multe probleme de mediu, cum ar fi diminuarea stratului de ozon, dispariția unor specii 
de animale şi vegetale şi exploatarea excesivă a resurselor naturale, contaminarea 
radioactivă şi chimică, poluarea apelor, şi schimbările climatice.

Aceste probleme ale securităţii mediului ilustrează doar câteva dintre multele 
moduri în care problemele de mediu pot afecta sistemul de securitate naţională şi 
internaţională, prin contribuţii directe şi / sau indirecte la instabilitatea socială şi 
politică în întreaga lume. 

Totuși, problemele de mediu rareori provoacă direct conflicte violente sau 
instabilitate politică. Ele sunt cel mai bine văzute ca potențiali factori care contribuie 
la acestea. Din cauza legăturilor lor indirecte la producerea instabilităţii, factorii de 
mediu au fost adesea subestimaţi în cercurile de elaborare a politicilor externe şi 
de securitate ale statelor. Subestimarea importanței problemelor de mediu riscă, de 
asemenea, pierderea oportunităţilor de a utiliza factorii de mediu ca un mijloc de a 
atinge alte obiective de politică externă, cum ar fi stabilitatea regională şi securitatea, 
dezvoltarea internaţională, şi dezvoltarea comerţului.8

Sărăcia, degradarea mediului, creşterea continuă a cererii pentru resurse, 
urbanizarea rapidă, în special a zonelor litorale, efectele schimbărilor climatice, 

7  Lester R. Brown, Ibidem, p 48
8  Lester Brown, Ibidem, p 48
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apariţia unor noi tulpini de boli precum şi tensiunile culturale şi demografice în 
tot mai multe regiuni sunt doar câteva dintre elementele care, printr-o interacţiune 
complexă, pot declanșa sau agrava conflictele viitoare.9 În raportul Tendințe globale 
2030 din decembrie 2012 al Consiliului Naţional de Informaţii al Statelor Unite ale 
Americii, se subliniază faptul că schimbările climatice vor crea penurie de resurse, 
probleme în migraţia internă şi internaţională dar şi posibile conflicte. În acest raport 
au fost făcute previziuni privind creşterea cerinţelor pentru apă (cu 40%), alimente 
(35%) şi energie (50%), ca urmare a creşterii populaţiei dar şi a nivelului de trai (a 
modelelor de consum), iar schimbările climatice vor avea un impact negativ asupra 
furnizării acestor resurse. 

De asemenea, raportul avertizează asupra creșterii riscurilor unor crize 
neprevăzute care pot duce la destabilizare regională. Un exemplu în acest sens sunt 
schimbările în modelele de precipitații (cum sunt musonii din India sau alte zone 
ale Asiei, sau apariţia unor fenomene meteorologice periculoase în tot mai multe 
zone) care afectează culturile agricole, îngrădesc accesul la resursele de apă potabilă, 
degradează solul, toate acestea pun probleme grave în asigurarea hranei populaţiei. 
Cele mai afectate, din cauza fenomenelor meteorologice extreme (inundaţii 
catastrofale, temperaturi extreme, secetă), vor fi Africa, Asia şi Orientul Mijlociu 
datorită combinaţiei dintre mai mulţi factori: sărăcie, lipsa infrastructurilor critice şi 
o economie bazată pe agricultură10.

Efecte ale insecurității mediului – migrațiile de mediu

În ultimii ani, a apărut problema „refugiaților de mediu” cauzată de lipsa 
alimentelor sau a apei, provocate de schimbările climatice.

„ONU a estimat că, în 2020, vom avea 50 de milioane de refugiaţi de mediu”, 
declara Cristina Tirado, profesor de la Universitatea din California, Los Angeles, la 
reuniunea anuală a Asociației Americane pentru Progresul Științei (AAAS)11. „Când 
oamenii nu trăiesc în condiţii durabile, migrează”. În Europa de Sud se observă deja 
o creştere bruscă în ceea ce a fost mult timp un flux lent, dar constant de imigranţi 
din Africa, dintre care mulții își riscă viaţa pentru a traversa Strâmtoarea Gibraltar în 
Spania din Maroc sau navighează în vase improvizate din Libia şi Tunisia în Italia. 
Această creștere a pornit de la penuria de produse alimentare, de la şomajul crescut 
şi de la sărăcie.

Problema refugiaţilor de mediu a fost descrisă pentru prima dată în 2001 de 
către Norman Myers de la Universitatea Oxford ca „un fenomen nou” creeat de 
schimbările climatice. „Aceştia sunt oameni care nu mai pot obţine un trai sigur 
în ţările lor, din cauza secetei, eroziunii solului, deşertificării, despăduririlor şi a 
9  Environmental Security, Stable Social Order and Culture http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.
asp?documentid=115&articleid=1758
10  United Nations, Environment Programme Annual Report 2013
11  Environment and Security Policy http://fpif.org/environment_and_security_policy/
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altor probleme de mediu, împreună cu problemele asociate presiunilor populaţiei şi 
sărăciei profunde”12.

Organizația Mondială a Sănătății a estimat că 2,2 milioane de decese din ţările 
în curs de dezvoltare sunt cauzate în fiecare an de alimente şi boli transmise prin 
apă13.

Schimbările climatice, dezastrele economice și criza economică globală 
trebuie să devină o prioritate a guvernelor lumii, indiferent cât de costisitoare ar fi 
rezolvarea acestor probleme. 

Concluzii

Din punct de vedere militar, problemele de securitate de mediu apar în diferite 
dimensiuni. Există preocupări cu privire la procedurile de abordare ecologică a 
problemelor ce țin de pregătirea armatei, există probleme de gestionare a dezastrelor, 
în care aspectele de mediu pot fi doar un vector de interes în plus faţă de instabilitatea 
socială şi de nevoile de ajutor în caz de dezastre. Există nevoia de a coordona 
eforturile dintre şi între state şi între eforturile de consolidare a păcii şi acțiunile 
militare locale privind problemele care au aspecte de mediu. Există nevoia de date 
pentru a sprijini luarea deciziilor militare. De exemplu, hărţile suprafețelor de 
apă nu precizează calitatea apei, iar aceste informaţii pot fi critice în unele cazuri. 
Există, de asemenea, o nevoie de formare pentru a sprijini coordonarea eforturilor 
între agențiile guvernamentale şi militare în caz de dezastre naturale. Oricare dintre 
aceste probleme ar trebui să recunoască atât strategic (pe termen lung), cât şi tactic 
caracteristici de mediu.

Din punct de vedere academic, problema securităţii mediului nu este mai puţin 
simplă. Trăim într-un mediu din ce în ce mai artificial, astfel încât securitatea nu este 
doar un termen aplicat la preocupările militare, ci, unul de planificarea urbană, de 
politici și strategii coerente și consistente privind comerțul internaţional, practicile 
agricole şi modelele de consum, care sunt toate aspecte predominant ecologice, de 
interes pentru mediul academic. 

Securitatea este o preocupare civilă cu mai multe dimensiuni, legate de mediu. 
Rolul militar în domeniul securităţii tinde să devină evident în perioade de criză sau 
de management al dezastrelor, şi este, de obicei, reactiv. Aducerea grupurilor militare 
şi academice împreună, să nu mai vorbim de organizaţii neguvernamentale, ar putea 
susţine eforturile de dezvoltare durabilă. 

Evaluările riscurilor complexe trebuie să ţină seama de caracterul 
multidimensional şi interdisciplinar al mediului strategic. Furnizarea de resurse 
adecvate pentru aceste evaluări complexe necesită cunoașterea temeinică nu numai 
a sistemelor climatice şi meteorologice, dar și a anumitor factori geografici, culturali 
12  US Department of Defense, The Quadrennial Defense Review, May 2011,http://www.defense.gov/qdr/
13  National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds (NIC, December 2012), în www.dni.gov/
nic/globaltrends
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şi socio-economici care fac unice pentru fiecare regiune şi pentru fiecare comunitate 
pericolele de mediu. Natura interdisciplinară a conceptului de „securitate de mediu” 
necesită o abordare cuprinzătoare, care se bazează pe punctele forte ale învățământului 
de orice fel de a forma lideri pentru strategii viitoare și de a pregăti oamenii atât 
pentru a face față provocărilor de mediu, cât și pentru a proteja în permanență, ca pe 
bunul nostru cel mai de preț, mediul în care trăim.
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Rezumat

Din experiența anterioară participării la acest tip de misiuni  a rezultat 
faptul că, după procesul de recrutare, selecţie, pregătire şi deplasarea 
efectivă în zona de misiune/operaţii personalul internaţional se confruntă 
cu stimuli noi, de natură fizică, psihică, socială, profesională, etc. - aşa 
numitul concept de „şoc cultural” care solicită capacitatea de adaptare în 
noul mediu, factori care, la un moment dat, pot afecta desfăşurarea în bune 
condiţii a misiunii internaţionale.

Cuvinte-cheie: pregătire, polițiști, șoc cultural, misiuni, meținere a păcii
 
Abstract

From practical experience with regards to the participation in this 
type of missions, following recruitment, selection, training and deployment 
in the theatre of operations, international personnel is challenged by several 
stimuli of physical, psychological, social and professional nature – the so-
called “cultural shock” – that tests the capacity to adapt to the new working 
environment and in certain circumstances can influence the execution of the 
international mission.

 
Key Word:  training , police , cultural shock , missions, peace Metin 
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1. Consideraţii generale 

Operaţiile şi misiunile internaţionale, civile şi/sau militare, altele decât 
războiul,  au un caracter complex, participanţii la acest tip de activităţi 

confruntându-se, în mod frecvent, cu situaţii stresante, ostile, potenţial periculoase şi 
incerte. Totodată, întreruperea legăturilor cu mediul familial,  social, profesional etc., 
renunţarea la obiceiurile asociate acestor medii, coroborate cu mediul potenţial ostil, 
frustrant, care limitează libertatea de mişcare şi de acţiune, conduc spre necesitatea 
unei pregătiri speciale, suplimentare faţă de o pregătire  „normală”, anterior deplasării 
în zone de misiune, o perioadă mai mare de readaptare, recuperare  şi  refacere  fizică  
şi  psihică,  concomitent  procesului  de  reinserţie  socio  -  profesională,  la terminarea 
turului de serviciu într-o misiune desfăşurată în afara teritoriului statului naţional.

2. Activităţi de pregătire a personalului în vederea participării la misiuni 
internaţionale.

Este foarte dificil de estimat ce înseamnă a fi pregătit  (Mission readiness) 
pentru a participa la o misiune internaţională dar există câteva modalităţi prin care  
participanţii îşi pot autoevalua capacitatea şi abilitatea  de  a  face  eventual  faţă  
provocărilor  din  zona  de  misiune  şi  de  a  beneficia  de  experienţa acumulată, atât 
în plan personal cât şi în plan profesional; se recomandă ca înainte de participarea 
la o misiune  internaţională,  personalul  care  a  fost  selecţionat  pentru  misiune  
să  contacteze  şi  să  obţină informaţii cu privire la misiune de la foştii participanţi 
întrucât această modalitate de a obţine informaţii este un mijloc util şi la îndemâna 
poliţiştilor, în considerarea faptului că, pentru majoritatea participanţilor la o misiune, 
desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul unui mediu  cu caracter de noutate poate 
conduce la apariţia unor dificultăţi, cu un potenţial impact asupra desfăşurării în bune 
condiţii a misiunii.

Conceptul de şoc cultural („cultural shock”) nu este un fenomen neobişnuit 
în sine. El reprezintă reacţia naturală/răspunsul fiecărui individ la situaţia în care se 
modifică condiţiile  mediului în care era obişnuit să îşi desfăşoare activitatea individul; 
izolarea membrilor misiunii de mediul ambiental cu care erau  obişnuiţi (profesional, 

Investeşte în oameni !   
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: “ Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale”
Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/141086
Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română    
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social, familial, personal etc.)  cât  şi  interconectarea  şi  interdependenţa aspectelor  
profesionale  şi  personale  din  misiune  pot  duce  la  apariţia  unor  disfuncţionalităţi  
ce  se  vor răsfrânge asupra modului în care poliţiştii vor reuşi să îşi îndeplinească 
atribuţiile specifice. Datorită specificului activităţilor desfăşurate de către poliţişti  şi 
a pregătirii  speciale a acestora, poliţiştii pot să depăşească aceste obstacole cu o mai 
mare uşurinţă, în comparaţie cu personalul care nu îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
agenţiilor  de aplicare  a legii; o parte a poliţiştilor  vor putea face faţă provocărilor 
din misiune mai uşor decât ceilalţi; foştii participanţi la misiuni internaţionale vor 
putea să depăşească şocul cultural mult mai rapid decât colegii lor care participă 
pentru prima data la o misiune internaţională.

2.1. Instructajul premergător deplasării în misiune - (Briefing)

În  vederea  pregătirii  pentru  participarea  la  misiuni  internaţionale, se  
desfăşoară  activitatea  de briefing pentru poliţiştii care au fost selecţionaţi să participe 
la o misiune internaţională şi care urmează să fie dislocaţi în teatrele de operaţii.

2.2. Exemple de activităţi specifice de pregătire premergătoare deplasării 
în zona de misiune desfăşurate de ţări cu tradiţie în ceea ce priveşte participarea 
la misiuni internaţionale 

2.2.1.  Belgia:  responsabilitatea  revine  Departamentului  de  Cooperare  
Poliţienească Internaţională a Poliţiei Federale Belgiene. 

- Briefing: nu au fost  identificate  activităţi  concrete  în  referire  la acest  
subiect  ci  doar aspecte privind analiza oportunităţii încadrării anumitor funcţii 
din cadrul misiunilor, iar în urma acestei analize se stabilesc perioadele maxime de 
detaşare pentru fiecare reprezentant belgian (minim un an, maxim doi ani);

- Debriefing: la încheierea misiunii, se organizează o activitate cu durata de 
două săptămâni, în cadrul  căreia se  desfăşoară un examen medical,  un interviu 
psihologic  (Stress  Debrief)  şi  un interviu tip feed-back (bazat pe un chestionar 
predefinit);

- Reîncadrarea  socio-profesională: personalul  va  fi  reîncadrat  în  aceeaşi  
unitate  în  care  şi-a desfăşurat activitatea anterior trimiterii în misiune, pe o poziţie/
funcţie identică sau una similară(având în vedere disponibilităţile funcţiilor/poziţiilor 
vacante la acel moment).

2.2.2. Cehia: responsabilitatea revine Prezidiului de Poliţie a Republicii Cehe.
- Briefing:  organizarea  unui  interviu  profesional  cu  reprezentanţii  

Serviciului  Misiuni Internaţionale; evaluare psihologică; examinare medicală 
complexă la instituţiile de profil  din cadrul M.A.I.; în situaţia participării la misiuni 
noi, personalul ceh va participa la un instructaj în care se vor prezenta informaţii 
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practice privind noua misiune, aspecte inter - culturale, etc.
- Debriefing: la încheierea misiunii, se organizează o activitate cu durata de 3 

zile, în cadrul căreia se desfăşoară un examen medical, evaluare psihologică (fără a 
depăşi termenul de 30 de zile de la terminarea misiunii şi revenirea în ţară;

- Reîncadrarea  socio-profesională: personalul  va  fi  reîncadrat  în  aceeaşi  
unitate  în  care  şi-a desfăşurat  activitatea  anterior  trimiterii  în  misiune,  pe  
funcţia/poziţia  pe  care  a  deţinut-o  la plecarea în misiune, dacă revine în ţară la 
încheierea unui tur de serviciu cu durata de 12 luni; în situaţia în care  poliţistul 
optează pentru prelungirea misiunii peste acest termen, poziţia/funcţia sa poate fi 
ocupată de către alt poliţist.

2.2.3. Polonia:
- Briefing: evaluare psihologică; examinare medicală la unităţile specializate 

ale M.A.I.; vaccinare profilactică specifică zonei de misiune în situaţia participării la 
misiuni noi, personalul polonez va participa la un instructaj în care se vor prezenta 
informaţii practice privind noua misiune, aspecte inter - culturale etc.

- Debriefing: la încheierea misiunii, se organizează un examen medical şi o 
evaluare psihologică;

- Reîncadrarea socio-profesională: nu au fost precizate aspecte privind acest 
domeniu.

2.2.4. Finlanda:  prin grija Centrului pentru Gestionarea Crizelor se 
organizează:

- Briefing: în cadrul  unei  activităţi  de instruire specifică, cu durata de 1-5 zile,  
sunt  prezentate aspecte privind zona de misiune, măsuri de securitate a personalului, 
aspecte inter-culturale, protecţia internă a personalului, protecţia informaţiilor 
clasificate; sunt organizate, de asemenea evaluarea  psihologică  şi  examinarea  
medicală  a  viitorilor  participanţi  la  misiune  (nu  există obligativitatea  efectuării  
vizitei  medicale  în  reţeaua  medicală  a  poliţiei  finlandeze,  existând posibilitatea 
efectuării vizitei medicale în instituţii agreate de M.A.I.);

- Debriefing: la încheierea misiunii, se organizează o activitate cu durata de 
două zile, în cadrul căreia se desfăşoară un examen medical, un interviu psihologic 
(Stress Debrief); de asemenea, se administrează  participanţilor  chestionare  cu privire  
la  bunele  practici/ lecţii  învăţate/ beneficiul profesional  şi  personal  pe  durata  
participării  la  misiuni,  în  vederea  îmbunătăţirii  activităţii privind participarea la 
viitoare misiuni;

- Reîncadrarea socio-profesională: nu au fost  identificate  activităţi  concrete  
în  referire  la  acest aspect.

2.2.5. Suedia: Consiliul Poliţiei Naţionale desfăşoară în prezent un amplu 
proces de reorganizare a poliţiei naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte reevaluarea 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015254

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
procedurilor de de-briefing la terminarea misiunii internaţionale.

- Briefing: o echipă specializată în gestionarea stresului va organiza întâlniri 
cu personalul care urmează a  face  deplasarea  în  misiune  în  vederea  pregătirii  
mentale  a  personalului  şi  pentru  gestionarea stresului pe timpul misiunii;

- Debriefing: la încheierea misiunii, se organizează un interviu psihologic 
(Stress Debrief); 

- Reîncadrarea socio-profesională: nu au fost furnizate date concrete în 
referire la acest aspect; se face  referire  doar  la  faptul  că,  participanţii  la  misiuni  
internaţionale  sunt  evaluaţi periodic,  pe o perioadă cu durata de 5 ani de la data 
terminării  misiunii,  în vederea identificării unor eventuale semne de stres post - 
misiune.

2.2.6. Danemarca:
- Briefing:  evaluare  psihologică  şi  examinare  medicală  în  cadrul  unităţilor  

Forţelor  Armate Daneze;
- Debriefing: la încheierea misiunii, se organizează o activitate cu durata de 

1-5 zile, pe parcursul căreia  are  loc  un  interviu  psihologic  (Stress  Debrief)  precum 
şi  o  evaluare  a  participării  la misiunea internaţională (rezultatele participării  
la misiune,  experienţa profesională acumulată, modul de valorificare a acestora în 
activitatea curentă, etc.)

 Obs.:la activitatea de debriefing participă şi membrii de familie ai poliţistului 
(soţul/soţia) dar pe viitor se intenţionează  ca la această activitate să participe doar 
poliţistul;

- Reîncadrarea socio-profesională: nu au fost furnizate date concrete în 
referire la acest aspect;

2.2.7. România:
Poliţia  Română  participă,  sub  coordonarea  Ministerului Afacerilor Interne,  

cu  personal  la  efortul  internaţional  de stabilizare  şi  reconstrucţie  în  teatrele  de  
operaţii  ale  diferitelor  misiuni  de  menţinere a păcii.  În  contextul actualului cadru 
multilateral de securitate, Poliţia Română contribuie activ la eforturile internaţionale 
care au  generat  desfăşurarea  de  misiuni  de  menţinere  a  păcii,  de  asistenţă/ 
reformare  poliţienească  şi  de reconstrucţie  a societăţii civile. Deşi activitatea în 
sine nu este reglementată, în mod formal, de cadrul normativ naţional incident, având 
în vedere responsabilitatea privind asigurarea instruirii de bază şi a pregătirii pentru 
misiune ce revine  statelor  contributoare  cu  personal  la  misiunile  internaţionale,  
Poliţia  Română  s-a  raliat  acestui demers de o importanţă deosebită, în contextul 
în care Inspectoratului General al Poliției Române îşi menţine statutul de principal 
contributor din Ministerul Afacerilor Interne cu personal de poliţie pentru misiuni 
individuale în domeniul capacităţilor civile, premise ce au condus la dezvoltarea 
unei „capacităţi de nişă” care poate fi utilizată atât în context U.E. dar şi în context 
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O.N.U., O.S.C.E. şi NATO.
România s-a situat constant, între primele cinci state membre UE privind 

contribuţia cu personal la misiuni civile  în domeniul Politicii Externe şi de Apărare 
Comună a UE.

La plecarea în misiune (Briefing): 
Astfel, în mod suplimentar faţă de activităţile concrete de pregătire a 

personalului selecţionat să participe  la  o  misiune  internaţională  (ex.:  vizită  
medicală,  evaluare  psihologică,  vaccinare  profilactică specifică zonei de misiune, 
confecţionarea paşaportului de serviciu şi obţinerea vizelor necesare, asigurarea cu  
materiale  şi  echipamente  necesare  desfăşurării  în  bune  condiţii  a  misiunii  
internaţionale)  anterior trimiterii personalului în misiune, se organizează şi o 
activitate de instruire specifică, pe parcursul unei zile. În  cadrul  acestei  instruiri,  
planificată,  de  regulă,  înaintea  deplasării  efective  în  misiune  a poliţiştilor, se 
desfăşoară următoarele activităţi:

- înţelegerea eventualelor riscuri şi ameninţări operaţionale asociate participării 
la misiuni internaţionale, a pericolelor la adresa securităţii, a integrităţii fizice şi a 
sănătăţii ofiţerilor,  identificarea modalităţilor  alternative  de  acţiune  în  situaţii  
critice  şi  formarea  deprinderilor  şi  a  noţiunilor  de  bază privind acordarea 
primului ajutor în caz de necesitate;

- elaborarea şi pregătirea materialelor referitoare la situaţia operativă din zona 
de misiune;

- prezentarea aspectelor privind resursele umane, drepturile băneşti, echipament 
precum şi alte detalii de interes pe perioada participării misiunii internaţionale;

- instructaj pe linia protecţiei interne şi pe linia menţinerii unei bune practici 
disciplinare;

- evaluarea situaţiei existente în vederea rezolvării eventualelor probleme 
privind:

- gestionarea documentelor privind informaţiile clasificate;
- asigurarea transportului către zona de misiune;
- echipamentul şi materiale de misiune;
- asigurările de sănătate;
- vaccinarea specifică zonei de misiune.
La terminarea misiunii internaţionale (Debriefing):
Având  în  vedere  specificul  misiunii  internaţionale  la  care  au  participat  

(condiţii  geografice, climaterice, de securitate, etc.) precum şi faptul că ofiţerii au 
fost supuşi unor condiţii de stres prelungit, că, la nivelul organizaţiei, au survenit o 
serie de schimbări de ordin structural, legislativ, procedural etc., în perioada imediată 
repatrierii personalului, se va organiza o activitate de debriefing, în cadrul căreia se 
vor desfăşura activităţi specifice în scopul reinserţiei socio-profesionale:

- vizita medicală în cadrul unităţilor de specialitate aparţinând M.A.I.;
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- evaluare şi consiliere psihologică asigurată de către specialiştii Centrului de 

Psihosociologie din cadrul M.A.I.
- întâlniri cu specialişti din diverse domenii de activitate de interes pentru 

poliţişti, astfel:
- Resurse umane - probleme legate de numirea în funcţie,  ca urmare a repatrierii  

poliţiştilor la încheierea  turului  de  serviciu,  aspecte  legate  de reintegrarea  
profesională şi  oportunităţile  de evoluţie în cariera internaţională;

- Financiar - drepturile salariale/de personal;
- Prezentarea  unor noutăţi legislative cu impact asupra activităţii instituţiei.
- Aplicarea de chestionare vizând atât evaluarea misiunii internaţionale, cât 

şi obţinerea unui feed-back cu privire la modalitatea de comunicare cu autorităţile 
naţionale, pe perioada misiunii.

- Programe de readaptare profesională în scopul actualizării cunoştinţelor 
de specialitate precum și pentru consolidarea deprinderilor necesare desfăşurării 
activităţilor specifice prevăzute în fişele posturilor.

Concluzie:

Statele contributoare cu personal pentru participarea la operaţii şi misiuni 
internaţionale în sprijinul păcii (Peace Support Operations) au responsabilitatea de 
bază în ceea ce priveşte asigurarea şi furnizarea unei pregătiri adecvate personalului 
propriu selectat să participe la aceste tip de misiuni. Activitatea  de  pregătire  a  
personalului  pentru  participarea  la  operaţii  de  pace este  o  activitate flexibilă, 
mobilă, realizată în baza  experienţei acumulate/ bune practici precum şi a  conceptului 
lecţiilor învăţate ca urmare a participării la misiuni internaţionale. 

Un aspect ce ar trebui sa fie luat în considerare se referă la dezvoltarea şi 
implementarea a unui program unitar de instruire a ofiţerilor de poliţie pentru misiuni 
şi operaţii internaţionale, incluzând atât pregătirea de bază cât şi pregătire specifică 
unei anumite misiuni în afara teritoriului statului român. Adoptarea unui set de reguli 
cu caracter instituţional în acest domeniu, apreciem că ar reprezenta o consecinţă  
naturală  a  expertizei  acumulate  ca  urmare  a  participării  poliţiştilor  români  la  
misiuni internaţionale, urmând să asigure o abordare unitară, integrată şi coerentă a 
procesului de participare a poliţiştilor la misiuni  internaţionale. În acest sens, putem 
exemplifica modele de activităţi concrete ce pot fi desfăşurate în acest sens:

Instruire premergătoare deplasării în zona de misiune (Briefing): 
- Obiectivul: - în general, de a asigura transmiterea informaţiilor necesare 

participării la o misiune internaţională în sprijinul păcii sau de gestionare a situaţiilor 
civile de criză, fără a se avea în vedere îndeplinirea unei anumite funcţii specifice în 
misiunea respectivă;

- înţelegerea eventualelor riscuri şi ameninţări operaţionale asociate participării 
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la misiuni internaţionale, a pericolelor la adresa securităţii, a integrităţii fizice şi a 
sănătăţii ofiţerilor, identificarea modalităţilor alternative de acţiune în situaţii critice 
şiformarea deprinderilor şi a noţiunilor de bază privind acordarea primului ajutor în 
caz de necesitate;

Instruire post - misiune (Debriefing):
- Obiectivul: - reintegrarea poliţiştilor în mediul personal, familial şi 

profesional, la terminarea turului de  serviciu  într-o  misiune  internaţională  şi  
îmbunătăţirea  activităţii  de  pregătire  a  viitorilor participanţi la acest tip de misiuni; 

-identificarea unor posibile schimbări de comportament a participanţilor la 
misiuni, în vederea asigurării sprijinului şi suportului adecvat, profesional, ca răspuns 
la aceste posibile probleme.

Intenţie :
- pe  parcursul  activităţii,  participanţii  îşi  vor  putea  prezenta  rezultatele 

profesionale obținute în timpul misiunii internaţionale;
- vor avea posibilitatea concretă de a împărtăşi şi gestiona experienţele, atât 

cele pozitive, cât şi cele negative cu care s-au confruntat pe durata misiunii;
- vor avea posibilitatea de a prezenta posibile incidente traumatizante cu care 

s-au confruntat în misiune;
- vor avea posibilitatea de a obţine, prin intermediul celorlalţi  participanţi,  

o imagine de ansamblu  a  misiunii  internaţionale  la  care  au  participat,  prin  
raportare  la  experienţele personale;

- vor avea posibilitatea de a formula eventuale propuneri  de îmbunătăţire a 
activităţii  de pregătire pentru participarea la misiuni internaţionale, având în vedere 
faptul că activitatea de pregătire a personalului pentru participarea la operaţii de pace 
este o activitate flexibilă, mobilă,  realizată  în  baza  experienţei  acumulate/bune  
practici precum şi  a  conceptului lecţiilor învăţate; 

- vor putea obţine sprijin şi suport privind reintegrarea socio-profesională;
- vizita medicală în cadrul unităţilor de specialitate aparţinând M.A.I.;
- evaluare  şi  consiliere  psihologică  asigurată  de  către  specialiştii  Centrului  

de Psihosociologie din cadrul M.A.I.;
- întâlniri cu specialişti din diverse domenii de activitate de interes pentru 

poliţişti
.- prezentarea  unor noutăţi legislative cu impact asupra activităţii instituţiei;
- aplicarea de chestionare vizând atât evaluarea misiunii internaţionale, cât 

şi obţinerea unui feed-back cu privire la modalitatea de comunicare cu autorităţile 
naţionale, pe perioada misiunii;

- programe de readaptare profesională în scopul actualizării  cunoştinţelor de 
specialitate, precum  și  pentru  consolidarea  deprinderilor  necesare  desfăşurării  
activităţilor  specifice prevăzute în fişele posturilor.
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Finalitatea activităţii : 

La sfârşitul debriefing-ului participanţii:
- îşi for fi împărtăşit gândurile, trăirile şi experienţele din misiune;- au încercat  

să găsească explicaţii  cu privire  la  incidentele în  care  au fost  implicaţi  peparcursul 
misiunii;

- au încercat să identifice modalităţile optime de a gestiona, atât partea 
emoţională cât şi procesul pozitiv de reintegrare socio - profesională.

Grupul ţintă: participanţi la  misiuni internaţionale, la  scurt timp de la 
repatrierea din zona demisiune.

Structura activităţii de debriefing:

1. Debriefing-ul individual;
2. Aspecte privind beneficiul instituţional şi personal, plus - valoare.
3. Reintegrarea socio - profesională.
4. Evaluarea  activităţii  de  pregătire  pentru  participarea  la  misiune  şi  

propuneri  îmbunătăţire  a activităţii de pregătire pentru participarea la misiuni 
internaţionale.

This paper is made and published under the aegis of the Research Institute 
for Quality of Life, Romanian Academy as a part of programme co-funded by the 
European Union within the Operational Sectorial Programme for Human Resources 
Development through the project for Pluri and interdisciplinary in doctoral and post-
doctoral programmes Project Code: POSDRU/159/1.5/S/141086

POSDRU/159/1.5/S/141086 

„ PLURI ŞI INTERDISCIPLINARITATE ÎN PROGRAME DOCTORALE ŞI 
POSTDOCTORALE” ,

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investește în oameni !”
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Drd. Cătălin Robert TOMA

Rezumat

Crizele  care pot afecta statele sunt numeroase, extrem de diversificate 
şi, în consecinţă, la fel de numeroase, de diversificate şi de particularizate 
trebuie să fie şi formele si procedeele de acţiune. S-a dovedit că încadrarea 
acestora în tipicuri sau în tipare nu este, de cele mai multe ori, binevenită. 
De aici nu rezultă că astfel de forme şi procedee trebuie să fie haotice (pentru 
că starea de haos este paradisul crizelor, conflictelor şi actelor de terorism), 
ci doar cerinţa ca ele să fie inteligente, ingenioase şi, mai presus de orice, 
eficiente. 

Cuvinte-cheie : crize, conflicte, politici, diplomație, terorism, prevenire

Abstract

Seizures can affect many states are extremely diversified and, as a 
consequence, as numerous, diverse, and there must be custom forms and methods 
of action. It turned out that their employment patterns quirks or not is often welcome. 
It does not follow that such forms and procedures to be chaotic (because the state 
of chaos is the paradise of conflicts and terrorism), but the requirement that they be 
intelligent, ingenious and, above all, effective.

Key words: crises , conflicts , politics, diplomacy , terrorism, prevention

GESTIONAREA CRIZELOR. 
DIVERSITATEA ȘI DINAMICA 

ACȚIUNILOR

CRISIS MANAGEMENT.  
DIVERSITY AND DYNAMICS OF SHARES



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015260

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Introducere

Statele, Organizaţia Naţiunilor Unite, organismele internaţionale au stabilit o 
mulţime de acorduri, convenţii şi norme privind relaţiile între state, dreptul păcii şi al 
războiului, precum şi principii, reguli şi norme de rezolvare a conflictelor şi situaţiilor 
de criză. Acestea nu sunt însă suficiente şi nu se constituie în soluţii concrete. E 
drept, soluţiile nu trebuie să eludeze normele de drept internaţional, dar nici aceste 
norme nu sunt bătute în cuie. Totuşi, atâta timp cât ele n-au fost schimbate, nu pot 
să nu fie nerespectate. Acţiunea NATO asupra Iugoslaviei fără mandat ONU a creat 
un precedent deosebit de periculos, de unde s-a dedus, în mod simplist, că noua 
ordine mondială, concept iniţiat de preşedintele Bush pe la începutul deceniului 9 al 
secolului trecut, ar fi ea însăşi un imperiu al arbitrariului şi voinţei celor puternici, 
deci tot o stare de haos.

Forţele şi mijloacele la dispoziţie pentru rezolvarea crizelor rămân cele 
cunoscute: politice şi diplomatice, informaţionale, economice, de ordine publică şi 
siguranţă naţională şi, în ultimă instanţă, cele militare, mai ales forţele speciale, dar 
şi celelate categorii de forţe.

1. Politice şi diplomatice

Carta ONU consideră că principala modalitate de rezolvare a oricăror diferende 
o constituie dialogul, mai exact, dialogul politic, în esenţa lui Dialogul politic este un 
instrument al politicii, adică o modalitate prin care se relevă interesele, deosebirile, 
opiniile, zonele de confluenţă şi zonele divergente şi, pe această bază se caută şi se 
găsesc soluţiile cele mai potrivite, în relaţiile dintre state şi în interiorul acestora, 
dintre structurile care le compun. Dialogul se consideră a fi mijlocul cel mai simplu, 
cel mai util, cel mai la îndemână şi cel mai eficient pentru soluţionarea oricăror 
probleme.

Dialogul politic este foarte important, este hotărâtor şi în rezolvarea crizelor. 
Chiar dacă, pe parcurs, se poate recurge şi la alte mijloace economice, militare, 
informaţionale, sau de altă natură - în cele din urmă tot dialogul politic este cel care 
pune lucrurile la punct.

Formele dialogului politic sunt numeroase, fluide, independente şi transparente 
la semnificaţie. Există dialog de informare, de investigare a situaţiei, a crizelor şi 
împrejurărilor în care a avut loc un eveniment sau s-a declanşat o criză, de tatonare, 
de evaluare, de presiune şi chiar de impunere a punctului de vedere al uneia dintre 
părţi, al unei alianţe sau al comunităţii internaţionale etc. Dialogul se realizează la 
diferite niveluri, de la cel mai înalt, între şefii de state – Summit-ul – până la nivelul 
experţilor. El poate fi dus în mod direct, adesea nemijlocit, sau pe căi diplomatice, 
în acest caz constând în schimb de scrisori şi telegrame efectuat prin intermediul 
ambasadelor, ca şi în alte activităţi specifice diplomaţiei. 
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Presiunea politică este o altă formă prin care se încearcă să se impună 
părţilor aflate în conflict sau părţii opozante, un anumit tip de comportament, în 
sensul acceptării unor soluţii pentru rezolvarea crizei, a diferendelor etnice sau de 
altă natură, pentru izolarea unui stat agresor, pentru combaterea terorismului etc. În 
acelaşi scop poate fi utilizat şi avertismentul.

În ceea ce priveşte soluţionarea crizelor şi mai ales combaterea terorismului 
există o serie de convenţii  între care:

Convenţia de la Tokio, din 14 septembrie 1963, referitoare la infracţiuni şi 
alte acte săvârşite la bordul aeronavelor. Ea defineşte conceptual de „Capturare 
de aeronave”, fără să stabilească şi măsuri corespunzătoare împotriva celora care 
săvârşesc asemenea fapte. România a ratificat această convenţie la 21 septembrie 
1973:

Convenţia de la Haga din 16 decembrie 1970, completează Convenţia de la 
Tokio, având ca scop legiferarea unor acţiuni ferme, împotriva actelor şi autorilor 
deturnărilor aeronavelor. În această convenţie, se vorbeşte de pirateria aeriană şi se 
stabilesc pedepse severe împotriva autorilor. România a ratificat Convenţia de la 
Haga, la 19 aprilie 1972.

Convenţia de la Montreal s-a încheiat la 23 septembrie 1971 şi se referă la 
modalităţile de reprimare a acelor acte care pun în pericol securitatea aviaţiei civile. 
Este, de asemenea, o convenţie importantă pentru formarea unui front împotriva 
terorismului aerian care, la acea dată, se manifesta mai ales sub forma deturnării 
de nave şi luare de ostatici dintre pasageri sau dintre membrii echipajelor. Ea a 
fost ratificată de România la 30 mai 1976. La 5 februarie 1974, la New York a fost 
adoptată o altă convenţie pentru prevenirea şi reprimarea persoanelor care se bucură 
de protecţie internaţională, inclusiv agenţi diplomatici, iar la 13 decembrie 1979, 
prin rezoluţia Adunării Generale a ONU, a fost adoptată Convenţia internaţională 
împotriva luării de ostatici.

Toate aceste documente şi multe altele dovedesc voinţa politică şi civică a 
comunităţii internaţionale pentru combaterea terorismului şi rezolvarea pe cale 
politică a crizelor de orice fel.

Sistemul de restricţii şi de constrângeri acceptate are ca obiectiv realizarea 
unei comuniuni de forţe – politice, în primul rând – şi un complex de acţiuni şi de 
reacţii la stările de anormalitate, la situaţiile de criză şi, mai ales, la actele de terorism. 
Acest sistem nu este însă de-ajuns. În urma atacului terorist asupra Statelor Unite 
ale Americii, se desprinde imperativul elaborării unor strategii complexe, inclusiv 
militare, pentru lichidarea teroristului şi rezolvarea printr-o puternică şi necesară 
coaliţie mondială, a situaţiilor de criză.

Scopurile şi obiectivele acţiunilor politice şi diplomatice vizează:
- prevenirea situaţiilor de criză; conştientizarea părţilor aflate în conflict şi a 

opiniei publice asupra cauzelor şi, mai ales, asupra efectelor crizelor respective; 
- îndemnul la reflecţie, la luciditate; 
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- realizarea unei puternice opinii naţionale sau internaţionale în favoarea 
rezolvării imediate, pe cale politică, a diferendului situaţiei, a crizei, astfel încât 
efectele negative şi cele secundare să fie cât mai mai mici sau, în orice caz suportabile; 

- evitarea confruntărilor violente, a pierderilor de vieţi şi a distrugerii bunurilor 
materiale: suveranitatea legii, a dreptului şi a raţiunii; prevenirea extinderii crizei sau 
a conflictului. 

2. Informaţionale

Se poate spune că, în managementul crizelor, sistemele informaţionale – 
structuri şi acţiuni – reprezintă ochii şi urechile celor care îşi asumă responsabilitatea 
gestionării şi, în consecinţă, a supravegherii şi, într-o formă sau alta, a rezolvării 
crizelor. 

De aceea, serviciile de informaţii şi structurile de analiză, evaluare şi prognoză 
a mediului internaţional de securitate a situaţiilor generatoare de crize şi conflicte 
trebuie tratate cu toată atenţia. Misiunea lor este extrem de dificilă, de rezultatul 
acţiunii lor depinzând în cea mai mare măsură calitatea, oportunitatea şi eficienţa 
deciziilor care se iau.

Există două modalităţi importante de circulaţie a informaţiei de la surse la 
factori de decizie, fiecare din acestea având avantajele şi dezavantajele ei:

Datele şi informaţiile ajung nemijlocit, nepreluate şi neanalizate, la factorul 
de decizie, urmând ca aici ele să fie analizate şi prelucrate. Prezintă avantajul 
neprelucrării datelor. În acest caz, decidentul are posibilitatea să analizeze în mod 
direct, nemijlocit datele, să evalueze fără intermediari situaţia şi să desprindă 
concluziile de rigoare. 

Dezavantajul acestui circuit este fluxul enorm de date şi redundanţa foarte 
mare, ceea ce ar putea să ducă la intoxicarea informaţională a decidentului, la un 
consum foarte mare de timp cu prelucrarea datelor şi analize nesemnificative şi, 
datorită acestui fapt, la punerea lui în imposibilitatea de a desprinde cele mai juste 
concluzii şi de a lua decizii corecte.

Datele suportă un proces de prelucrare, sunt transformate în informaţii, 
evaluări şi prognoze, abia acestea ajungând la factorul de decizie. Oferă decidentului 
informaţii (nu date), evaluări şi prognoze, ceea ce îl ajută direct în reprezentarea rapidă 
a situaţiei, lăsându-i suficient timp pentru analiza altor factori şi elaborarea deciziei. 
Şi acest circuit are un dezavantaj destul de mare, în sensul că, creează dependenţe 
care, în anumite împrejurări, mai ales când este vorba de soluţionarea crizelor, 
pot deveni periculoase. Astfel, serviciul de informaţii respectiv, prin informaţiile, 
evaluările şi prognozele pe care le pune la dispoziţia decidentuluii, poate influenţa în 
mod hotărâtor decizia.

Circulaţia datelor şi informaţiilor ar urma, în această viziune, următorul flux:
De aceea, pentru a evita astfel de efecte, unii decidenţi preferă folosirea 
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corespunzătoare, combinată, a celor două circuite, precum şi constituirea unui 
compartiment separat de triere, verificare şi analiză a datelor, informaţiilor, evaluărilor 
şi prognozelor, astfel încât eroarea care vine dinspre sistemul de informaţii să fie 
înlăturată sau redusă la dimensiuni şi determinări nesemnificative.

Toate elementele sistemului informaţional – surse, codificare-decodificare, 
analiză, evaluare, prognoză – au o mare importanţă şi trebuie să funcţioneze 
ireproşabil, pe plan mondial, îndeosebi la ţările foarte dezvoltate, unde există 
tendinţa creşterii ponderii elementului tehnic şi a scăderii celui uman, la nivelul 
surselor, ceea ce poate induce erori foarte grave în sistemul de analiză, evaluare 
şi prognozare a fenomenului. Spre exemplu, mijloacele tehnice – sateliţi, sisteme 
de supraveghere şi ascultare electronică etc. – nu dau rezultate foarte bune în cazul 
culegerii informaţionale despre organizaţiile şi reţelele teroriste, iar implicarea sursei 
umane devine riscantă şi foarte costisitoare. Dar, în sistemul culegerii datelor şi 
informaţiilor din mediile conflictuale, fără implicarea corespunzătoare a elementului 
uman la nivelul sursei, nu se poate. Atacurile teroriste de la New York şi Washington 
au arătat că reducerea prezenţei elementului uman la nivelul surselor de informaţii 
face să crească enorm vulnerabilitatea sistemului de protecţie şi de reacţie la crize.

În concluzie, formele şi procedeele de acţiune informaţionale vizează: 
- crearea unor surse diversificate, omniprezente, în reţele sau în sistem mozaic, 

care să supravegheze permanent, prin toate mijloacele (umane şi tehnice), mediile 
conflictuale, zonele instabile, reţelele, nodurile şi centrele vitale ale terorismului, 
crimei organizate, traficului transportalier, structurile şi mediile fundamentaliste, 
lumea interlopă, lumea coruptă, zonele de falii intra sau inter-civilizaţionale etc; 

- realizarea unui flux permanent de date şi informaţii din aceste medii şi zone; 
- crearea unor filtre şi sisteme puternice de protecţie a surselor şi factorilor de 

analiză la dezinformare, intoxicare şi influenţare; 
- optimizarea compartimentelor şi structurilor de preluare a datelor, analiză, 

sinteză, evaluare şi prognozare pe zone, crize şi acţiuni; realizarea unor sisteme active, 
ofensive informaţionale de dezinformare, inducere în eroare, intoxicare, ameninţare 
şi influenţare a părţilor aflate în conflict şi a principalilor actori din zonele de criză; 

- cucerirea şi menţinerea iniţiativei şi supremaţiei (umane sau tehnice) în 
mediul războiului informaţional.
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3. Economice

Procesul accentuat de mondializare a economiei şi informaţiei aduce factorului 
economic coordonate noi, inexistente în vechime, în economia de tip autarhic, în 
economia de tip industrial. 

Factorul economic se constituie într-o bază de susţinere a dinamicii sociale, 
într-un factor determinant al realităţii sociale, într-un element de putere reală, cu 
influenţe şi determinări hotărâtoare în toate mediile.

Crizele sociale se produc, în general, pe fondul recesiunii economice, al 
incapacităţii economiei de a se reproduce, de a genera surse de venituri şi bunăstare. 
Soluţia indiscutabilă a celor mai multe dintre crize este dezvoltarea economică a zonei 
respective, asigurarea unor câştiguri substanţiale pentru populaţie şi, pe această bază, 
a unui nivel de trai ridicat, ceea ce reprezintă unul din principalii factori determinanţi 
ai stabilităţii şi securităţii. 

Numai că un astfel de lucru nu este totdeauna posibil. 
La ora actuală, există o mare şi ineluctabilă contradicţie între tendinţa de 

mondializare, de regrupare pe criterii de eficienţă a marilor corporaţii economice 
şi persistenţa mentalităţilor, valorilor şi trebuinţelor identitate naţionale. Desigur, în 
final, mondializarea informaţiei şi economiei va duce la mondializarea societăţilor, a 
culturilor, a valorilor. 

Dar, până atunci, antinomia mondial-naţional persistă şi se manifestă (tot 
antinomic) ca sursă de progres, de globalizare socială şi, în acelaşi timp, ca frână a 
dezvoltării unor zone, ca sursă de conflict social, adesea, chiar violent.

Mondializarea are o componentă de progres economic, informaţional, cultural 
şi social normal, în virtutea legii dezvoltării societăţii omeneşti, care asamblează 
experienţele şi valorile naţionale, şi una de distrugere a opozanţilor, a valorilor 
naţiunilor. 

Exponentul acesteia din urmă sunt cercuri de interese care doresc să domine 
lumea, reţele ale criminalităţii şi lumii interlope (şi ele se mondializează), grupuri 
influente care urmăresc câştigarea unor pieţe, secătuirea unor ţări, accesul neîngrădit 
şi exclusiv la materii prime, exploatarea ilicită a unor surse de îmbogăţire rapidă şi 
nelimitată.

Există un conflict organic între cele două componente contradictorii ale 
procesului de mondializare, care nu poate fi soluţionat decât prin distrugerea 
tendinţelor negative, subversive. 

Există însă şi alte două conflicte majore în interiorul acestui proces: între 
tendinţa progresistă, constructivă în esenţa ei, de mondializare economică prin 
integrare, şi rezistenţa la globalizare a economiilor naţionale; între tendinţa distructivă 
de mondializare economică prin dezintegrarea violentă a economiilor naţionale şi 
opoziţia naţiunilor la acest proces.
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Marea majoritate a crizelor acestei planete, ca şi unele dintre acţiunile teroriste, 
îşi au cauzele aici, în această realitate, care nu este totdeauna cunoscută, investigată 
cu minuţie şi înţeleasă în dinamica ei, în legitatea ei.

Acţiunile economice pentru prevenirea şi soluționarea crizelor se subordonează 
acestui proces, care, deocamdată, se află în faza lui incipientă. Această fază se înscrie 
şi ea în teoria haosului. De unde rezultă caracterul relativ, aleatoriu şi greu previzibil 
al oricărui tip de acţiune, atât din perspectiva lui anticriză, cât şi din cea a părţilor 
aflate în conflict.

În procesul de gestionare prin mijloace economice, acţiunile se înscriu în 
următoarele fluxuri principale: 

- din şi în interiorul statelor naţionale pentru rezolvarea crizelor specifice; 
- dinspre statele puternice, cu interese economice globale sau regionale; 
- dinspre marile concerne economice transnaţionale spre zonele lor de interes; 
- dinspre organismele internaţionale.

Acţiunile economice pe plan naţional vizează, în general, în faza preventivă 
revigoarea producţiei, asigurarea locurilor de muncă, creşterea salariilor şi alte 
măsuri menite să îmbunătăţească mediul social, de afaceri şi să optimizeze piaţa 
forţelor de muncă. 

Există, desigur, şi sancţiuni economice externe, care au menirea de a descuraja 
generatorii de crize sau de a pune capăt unor conflicte. 

Statele puternice, marile unităţi economice transnaţionale, ca şi organismele 
internaţionale folosesc o gamă diversificată de forme şi procedee de acţiune dintre 
care nu lipsesc: sancţiunile economice, embargoul, boicotul şi blocada economică.

Din păcate, comunitatea internaţională întrebuințează sancţiunile şi măsurile 
economice restrictive îndeosebi ca mijloace de presiune pentru a impune un 
anumit comportament sau pentru a rezolva, prin presiune şi descurajare, o situaţie 
conflictuală.

Factorul economic poate fi însă în primul rând un element de prevenire a 
crizelor, de terapie pentru mediile şi zonele cu predispoziţie conflictuale. Pactul de 
stabilitate pentru zona de sud-est a Europei, ca şi Planul Marshall sunt argumente 
incontestabile ale eficienţei unor asemenea măsuri. 

Dacă numai 1% din sumele cheltuite pentru acţiuni distructive şi destabilizatoare 
în Balcani ar fi fost investite pentru ridicarea economică a zonei, cele mai multe dintre 
conflictele care au însângerat tragic acest colţ de lume n-ar fi avut loc niciodată. 
Prezentăm în continuare o variantă a dinamicii procesului de globalizare, având în 
vedere mediul de securitate fluid și incert.
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4. Militare

Întreaga activitate desfăşurată în cadrul sistemului naţional de apărare este 
subordonată îndeplinrii prevederii constituţionale de „garantare a suveranităţii a 
independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei 
constituţionale” - Constituţia României, Art.117 (1).

Pentru toate structurile statului, dat fiind pericolul pe care-l reprezintă acţiunile 
teroriste, se impune crearea capabilităţilor necesare pentru descoperirea, prevenirea, 
capturarea sau nimicirea forţelor ce întreprind acţiuni teroriste.

Complexitatea, diversitatea şi ingeniozitatea acţiunilor teroriste, nivelul de 
pregătire psihologică şi de luptă, dotarea şi mobilitatea acestor forţe, fac necesară 
adoptarea, încă din timp de pace, a unor măsuri specifice de contracarare a acestui 
tip de acţiuni.

In loc de concluzii

Toate aspectele evidențiate mai sus – şi multe altele, mai puţin spectaculoase 
dar la fel de primejdioase – fac extrem de dificil procesul de elaborare a formelor 
procesului, şi acţiunilor statelor, instituţiilor, organismelor internaţionale şi chiar 
a Alianţei Nord-Atlantice pentru rezolvarea crizelor, inclusiv a celor generate de 
proliferarea terorismului. Şi aşa acţiunile împotriva terorismului, atât cele de protecţie 
şi de apărare (antiterorism), cât şi cele ofensive, de lichidare a cauzelor, structurilor, 
reţelor şi cuiburilor teroriste sunt foarte dificile, întrucât se desfășoară împotriva 
unui inamic neînarmat (dar care poate acţiona cu orice fel de arme, inclusiv chimice, 
biologice, radiologice şi nucleare), nelocalizat (dar care poate acţiona oriunde şi 
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asupra oricui) şi fără reguli, principii şi strategii (dar care poate întrebuinţa orice 
fel de tactici şi desfăşura orice fel de acţiuni, de la cele cu bombe artizanale, la cele 
asupra reţelelor Internet).

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin 
Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu 
titulul „Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale 
şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe Militare”, “Securitate şi 
Informaţii” şi “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de Formare 
Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ SmartSPODAS”.”

This work was possible with the financial support of the Sectoral Operational 
Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the 
European Social Fund, under the project number POSDRU/159/1.5/S/138822 with 
the title “Transnational network of integrated management of intelligent doctoral 
and postdoctoral research in the fields of Military Science, Security and Intelligence, 
Public order and National Security – Continuous formation programme for elite 
researchers - “SmartSPODAS”.”
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Rezumat

Strategia națională de apărare a Țării a fost elaborată și trecută 
grabnic prin Parlament. Este un document de importanță strategică, așa cum 
o spune și titlul, care va asambla, în următorii cinci ani, eforturile noastre, ale 
românilor, în context european și aliat, pentru punerea în operă a politicilor 
românești, euro-atlantice și europene de securitate și apărare. Departe de a fi 
o capodoperă, documentul este, totuși, un imperativ. Sperăm că va fi aplicat.
 
Cuvinte-cheie: strategie națională de apărare, securitate, ordine publică, 

informații, context, acțiune

Résumé

La Stratégie nationale de défense du Pays a été élaborée et passée vite 
par le Parlement. C’est un document d’importance stratégique, comme le 
titre le dit, qui assemblera, dans les cinq années qui suivent, nos efforts, les 
efforts  des roumaines, dans un contexte européenne et allié, pour mettre en 
œuvre des politiques roumaines, euro atlantiques et européennes de sécurité 
et de défense. Loin d’être un chef d’œuvre, ce document est, quand-même, un 
impératif. On espère de l’appliquer.    

Mots-clefs: stratégie nationale de défense, sécurité, ordre publique, 
enseignants, contexte, action

PENTRU URMĂTORII CINCI ANI, O NOUĂ 
STRATEGIE NAȚIONALĂ DE APĂRARE

UNE NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE  

DE DEFENSE POUR LES CINQ ANNEES QUI SUIVENT 
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A fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, Strategia Națională 
de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 – O Românie puternică 

în Europa și în lume. Aceasta este denumirea oficială, cerută de textul Constituției, 
a unuia dintre cele mai importante documente care asigură punerea în operă a 
conceptelor de apărare națională, securitate națională, ordine publică și siguranță 
națională. Desigur, denumirea nu este chiar cea mai potrivită, dar cu bolmojeala 
de un sfert de veac a legislației noastre în materie națională și de care o mai fi, 
foarte transparentă la tot felul de semnificații, nu se putea, cinstind vorbind, a se 
găsi o soluție mai bună. De fapt, așa scrie în Constituție. Și, la urma urmei, nu atât 
denumirea contează (deși totdeauna, când este vorba de concepte atât de importante 
pentru securitatea și apărarea unei țări, precizia trebuie să fie maximă). Nu se pot 
nici amesteca, nici substitui noțiuni precum: securitatea, apărarea, ordinea publică 
și siguranța națională. Acestea nu sunt variante ale aceluiași concept, nici chiar 
părți ale lui, întrucât ele sunt diferite și se află în raporturi de complementaritate și 
de interoperabilitate, nu de subordonare, nici de apartenență unul altuia. Apărarea 
națională nu este totuna cu securitatea națională, nici cu siguranța națională și nici 
cu ordinea publică. Nici securitatea națională nu este identică cu apărarea națională. 

De aceea, atunci când se elaborează un document prin care se arată poporului 
român cum va fi apărată și securizată țara, trebuie să se aibă în vedere toate aspectele 
și chiar toate nuanțele. În caz contrar, se vor amesteca foarte tare lucrurile, se va 
institui ceața politică, juridică, strategică, operațională și tactică peste toate și multe 
dintre componentele vitale ale viețuirii și supraviețuirii unui stat vor fi fie uitate sau 
lăsate în paragină, fie socotite inactuale, inoportune sau pur și simplu consumatoare 
inutile de buget. 

Cu câțiva ani în urmă, unul dintre bravii noștri prim-miniștrii, referindu-se 
la cerințele de finanțare a unor programe de înzestrare a armatei, ar fi afirmat că nu 
bagă el banii în fiare care să ruginească… Bine ar fi, domnilor politicieni și domnilor 
prim-miniștri, ca armele absolut necesare armatei pentru a apăra țara atunci când va 
fi la nevoie să fie folosite doar la instrucție și să ruginească acolo… Și chiar dacă 
respectivul prim-ministru n-ar fi spus niciodată așa-ceva, faptele arată că toți prim-
miniștrii și toți factorii decidenți din această țară, în ultimii douăzeci și cinci de ani, 
din diverse motive, și, desigur, datorită unor presiuni de tot felul, au acceptat, fără 
să miște un deget, distrugerea industriei naționale de apărare (mai exact, n-au făcut 
nimic pentru păstrarea acestei industrii), bazându-se, probabil, pe faptul că umbrela 
NATO produce și apărare națională în locul nostru, al românilor. Dacă suntem 
membri NATO, de ce trebuie să mai avem o armată puternică, bine înzestrată și gata 
de luptă? – au spus-o, foarte, foarte direct, de la fel de fel de pupitre, sau foarte, foarte 
încifrat, mulți dintre politicienii noștri preocupați de cu totul alte probleme. Unde 
vedeți voi războaie? Pentru care război se pregătește Armata Română? Și, oricum, 
oricât de bine s-ar pregăti, n-are cum să facă față unui inamic, să fim serioși, cine 
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suntem noi să ne putem bate, în era nucleară, cu cei care ne-ar ataca țara? Și cine 
naibii să ne atace pe noi, când noi și vecinii noștri suntem în NATO? Ei, și mai 
lăsați-ne acum cu povestea voastră kaki, mulțumiți-vă că nu v-am desființat de tot, 
altele sunt prioritățile acum! Ce apărare? Ce apărare națională? Dacă niciun stat de 
pe lumea aceasta, nici măcar Statele Unite ale Americii, nu-și mai poate asigura 
securitatea de unul singur, atunci cum de credeți voi, cei care mai credeți în așa-ceva, 
că onor parlamentele și onor guvernele României, oricare ar fi ele, o să bage bani în 
apărarea națională? Și de ce apărare națională, când în tot NATO și în toată lumea 
se vorbește de apărare colectivă, iar în UE de apărare comună? 

Gata, s-a terminat cu apărarea națională! Vremea națiilor a trecut! Și odată 
cu ele și vremea apărării naționale. Trăiască apărarea colectivă! Ea ne salvează! 
Ne salvează, în sensul că ne scutește pe noi, politicienii români, de a ne asuma 
responsabilitatea deciziilor privind apărarea țării și alocării resurselor necesare, 
resurse pe care, știți foarte bine, spun ochii lor politici pe ecranele marilor televizoare 
avide de spectacole politice, în mare măsură, le introducem în buzunarele proprii ale 
unora dintre noi, și, într-o mai mică măsură, adică ce mai rămâne, în… campaniile 
electorale… 

Cam asta-i esența gândirii celor mai mulți dintre cei care, în 25 de ani, n-au 
făcut mai nimic pentru a pune în operă un concept viguros de securitate națională 
și un concept realist de apărare națională, chiar dacă sertarele sunt pline de planuri 
strategice de tot felul, iar literatura de specialitate a umplut deja bibliotecile și bazele 
de date…

Cei care au o astfel de mentalitate și, pe baza ei, o astfel de gândire, uită că 
România este stat suveran și că apărarea națională este atributul inalienabil și vital al 
oricărui stat suveran, chiar și într-o epocă în care suveranitatea nu mai este autarhică, 
ci bazată semnificativ pe interdependențe. Apărarea colectivă, pe care unii o pun în 
locul apărării naționale, nu este altceva decât cadrul operațional în care se exercită 
apărarea națională și nu substitutul acesteia. Apărarea colectivă operaționalizează, 
face posibilă apărarea națională, pentru că, așa cum bine se știe, nici un stat de pe 
lumea aceasta, nici chiar statul-mare-putere nucleară, nu se mai poate apăra de 
unul singur și în mod izolat. Apărarea națională – la fel de importantă azi, ca și ieri 
– invocă apărarea colectivă și/sau apărarea comună, într-un concept de solidaritate 
euroatlantică și europeană,  pentru a se exprima, pentru a se operaționaliza, pentru a 
reuși. Dar, de aici nu rezultă că statul nu mai face nimic în acest sens, ci doar așteaptă, 
de la Bruxelles, forțele, mijloacele și resursele necesare pentru a le pune în apărarea 
statului, iar statul stă cu mâinile în sân debarasându-se aproape complet de acest 
concept pe care îl consideră desuet, inoperabil și, ca atare, inutil… 

Același raționament este valabil și pentru securitatea națională, atât în 
componente ei care țin de o semnificativă condiționare internațională, ca securitate 
bazată pe interdependențe, cât și în componentele ei interne, bazate pe forțele proprii. 

Înainte de a elabora, cunoaște și aplica o strategie națională de apărare – 
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strategia fiind teoria, practica, experiența, metoda și arta de a pune în operă, prin 
concepte, forțe, mijloace și acțiuni o decizie politică sau un set de decizii politice 
cu privire la domeniul în cauză, respectiv, domeniul apărării naționale și cel al 
securității naționale, precum și de asigurare a resurselor necesare –, trebuie înțeleasă 
foarte bine componenta decizională din domeniu, adică politica de apărare, scopurile 
și obiectivele ei și consonanța acestora cu interesul național vital, care le generează 
și le motivează, singurul care justifică și legitimează atât decizia politică majoră, cât 
și strategia de punere a ei în aplicare, inclusiv acțiunea de nivel strategic, pregătirea 
pentru război și, evident, războiul. „Numai interesul vital al unui popor poate şi 
trebuie să fie apărat prin război” scria generalul Friedrich von Bernhardi. 

De unde rezultă că factorul determinant pentru o astfel de strategie nu este 
sistemul de valori al țării, ci interesul ei vital de apărare și securitate sau de securitate 
și apărare. Politicile în domeniu trebuie să exprime tocmai acest interes național 
vital (cel care, de altfel, le și generează) și care se exprimă prin legi, scopuri și 
obiective politice pe termen lung sau pentru un interval care poate echivala cu un 
mandat prezidențial. Marile valori ale unui popor, patrimoniul, inclusiv valorile 
cognitive, reprezintă matricea, structura de rezistență a unor astfel de strategii, stâlpii 
lor de susținere, elementele de perenitate, de durabilitate. Dar rațiunea suficientă 
și consistentă a acestor strategii o reprezintă cerința efectivă de acțiune în spațiul 
apărării și securității generată tocmai de acest interes național vital. El este motivul 
strategiei, pentru că el și numai el implică, justifică și certifică existenta, funcționarea 
și operaționalizarea unui sistem național de apărare sau, mai corect, a unui sistem 
național de securitate și apărare. Interesul național vital, cel care generează și 
strategia națională de apărare a Țării nu este „suma intereselor, ambițiilor și chiar a 
reușitelor individuale”, ci sinteza unor trebuințe vitale din care fac parte și cele de 
securitate și apărare. Din păcate, la ora actuală, interesul vital al României pare a 
fi – și chiar este – trebuința de supraviețuire a țării în hotarele ei și asigurarea unor 
condiții minime, în noul context geopolitic și geostrategic, extrem de nefavorabil, 
pentru a genera o nouă resurecție națională, un nou ideal național, care să oprească 
națiunea de la prăbușirea ei condiționată, amplificată tocmai de incapacitatea clasei 
politice de a identifica interesul național vital și a-l exprima prin politici și strategii 
consistente și coerente. 

Actuala strategie răspunde extrem de puțin acestei cerințe vitale și rămâne 
în limitele unui excurs principial, care abordează conjunctural și aproape electoral 
problema, și nu în profunzimile ei. 

„O Românie puternică în Europa și în lume înseamnă în primul rând un stat 
care asigură securitatea cetățenilor săi oriunde s-ar afla ei” se afirmă în acest 
„Cuvânt înainte”, ceea ce este, desigur, foarte adevărat, cu condiția ca statul român 
să aibă efectiv această capacitate. Deci o Românie puternică este o România care 
are capacitatea să-și apere cetățenii oriunde s-ar afla ei și nu doar voința de a o face. 

„În al doilea rând, o Românie puternică își apără valorile, interesele și 
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simbolurile care o definesc, bunurile naționale și resursele naturale, precum și 
instituțiile care o reprezintă.” Dar toate acestea fie nu mai sunt ale României, fie 
nu mai au aproape nicio valoare, datorită politicilor neînțelepte, ca să nu le spunem 
altfel, duse în ultimii 25 de ani. Or, o strategie națională ar trebui să aibă în vedere 
feed-back-ul timpului, mai exact, corectarea erorilor strategice și așezarea factorilor 
de potențial, inclusiv de potențial intelectual – cei care constituie cu adevărat resursa 
strategică esențială a acestui popor –, într-un concept de coerență strategică, prin care 
înțelegem asamblarea în spațiul cognitiv și în cel acțional a componentelor, astfel 
încât efectul să fie sinergic. 

Încă din introducere, excursul care se dorește a fi strategic, introduce noțiuni 
și concepte greu de înțeles, cum ar fi, spre exemplu, „conceptul de securitate 
națională extinsă –fundamentat pe democrația constituțională și respectul mutual 
dintre cetățeni și stat – care vizează interesele care converg spre asigurarea securităţii 
naţionale, manifestate în următoarele domenii: apărare (înţeleasă în dubla calitate 
normativă, de apărare naţională şi apărare colectivă), ordine publică, activitatea de 
informaţii, contrainformaţii şi de securitate, educaţie, sănătate, economic, energetic, 
financiar, mediu, infrastructuri critice. Strategia are o abordare integratoare și 
multidimensională, în care dimensiunea de apărare se îmbină și echilibrează reciproc 
cu o serie de alte dimensiuni ‐ ordine publică; activitatea de informații, contrainformații 
și de securitate; diplomația; managementul situațiilor de criză; educația, sănătatea 
și demografia.” Deci, în viziunea acestei strategii naționale de apărare, apărarea 
națională (ca națională dar și colectivă) este o componentă a securității naționale, iar 
strategia le integrează pe toate… Există o politică europeană de securitate și apărare, 
aceste două componente având fiecare rolul ei… „Schimbarea de paradigmă”, ”noua 
paradigmă”, a gestiona „impactul unor noi surprize strategice…, „pașii necesari 
pentru consolidarea credibilității strategice a României, promovarea continuității 
şi predictibilității ce derivă din statutul de stat membru al Alianţei Nord‐Atlantice şi 
Uniunii Europene”… sintagme îmbracă esențialul într-un excurs paradigmatic care 
ocolește tocmai esența: forțe, mijloace, acțiuni, resurse și un obiectiv strategic clar, 
realizabil prin voință națională proprie într-un generos context european și euro-
atlantic. „Strategia reprezintă o datorie morală și politică, având în vedere că în 2018 
vom celebra centenarul Unirii, iar în 2019 România va prelua, pentru prima dată, 
președinția Consiliului Uniunii Europene, la mai bine de un deceniu de la aderarea 
efectivă.”… Ce legătură au aceste elemente de excurs politic cu strategia națională 
de apărare a României?!

În continuare, aproape întreg textul este discutabil în multe dintre formulările 
și conținuturile sale. Spre exemplu, analiza mediului de securitate la nivel regional 
este discutabilă, inclusiv asumarea obligației României de a păstra echilibrul strategic 
într-o zonă de interferență a unor complexe de securitate regionale… Are România 
o astfel de capacitate? Poate este vorba doar de a participa la păstrarea unui astfel de 
echilibru, cu forțele, mijloacele și resursele pe care încă le mai avem… 



273UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

EVENIMENT STRATEGIC

Nu ne propunem să facem o analiză amănunțită a acestui document. Ca multe 
alte legi și documente extrem de importante, care au prăbușit economia românească, 
valorile naționale și idealurile românilor, și acesta este întocmit în așa fel încât să nu 
spună mare lucru din punct de vedere strategic. Dar măcar și atât cât spune ar trebui 
înfăptuit!   

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 poate fi 
consultată la adresa: http://www.presidency.ro/static/Strategia%20Nationala%20
de%20Aparare%20a%20Tarii.pdf 
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Agata-Mihaela POPESCU1

Abstract

Oricare societate omenească de pe lumea aceasta urmărește să 
realizeze, pentru membrii săi și, evident, pentru ea-însăși, luată ca realitate 
și ca entitate, trei obiective esențiale: prosperitate, libertate și securitate. 
Toate cele trei obiective și, în același timp, determinări sunt interdependente. 
Este greu de presupus că poate să existe una fără cealaltă. Libertatea și 
securitatea sunt condiții necesare și esențiale ale prosperității; securitatea 
nu se poate realiza decât în condiții de libertate și prosperitate, iar libertatea, 
fără prosperitate și securitate nu are sens. 

Dar fiecare dintre cele trei noțiuni are conținutul ei complex și complicat. 
Chiar dacă, spre exemplu, libertatea este un ideal al tuturor oamenilor și al 
tuturor societăților, definirea ei, conținutul ei și orizonturile ei de așteptare 
sunt condiționate, uneori chiar foarte strict. 

Cuvinte-cheie: prosperitate, libertate, securitate, securitate națională, științe 
socio-umane, pluridisciplinare, interdisciplinare

Résumé

Toute société humaines de ce monde veule réaliser, pour ses membres 
et évidement pour lui-même, comme réalité et comme entité, trois objectives 
essentielles : prospérité, liberté et sécurité. Tous les trois objectives et, en 
même temps, toutes les trois déterminations sont interdépendantes. C’est 
difficile à dire que l’une peut exister sans l’autre. La liberté et la sécurité sont 
des conditions nécessaires et essentiales de la prospérité, la sécurité n’est 

1 Conf. univ dr., Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

ROLUL ȘTIINȚELOR SOCIO-UMANE 
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HUMAINES DANS LA SECURITE 

NATIONALE



275UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

PUNCTE DE VEDERE

pas possible que dans des conditions de la liberté et de la prospérité, et la 
liberté, sans prospérité et sécurité n’a pas du sens. Mais chacun a son contenu 
complexe et complique. Même si, par exemple, la liberté est un idéal des toutes 
les gens et des toutes les sociétés, sa définition, son contenu et ses horizons 
d’attente sont conditionné, parfois même très stricts. 

Mots-clefs: prospérité, liberté, sécurité, sécurité nationale, sciences socio-
humaines, pluridisciplinarité, interdisciplinarité 

Introducere

Omul este o ființă socială. El nu poate exista decât în cadrul unei societăți, 
unei comunități - familie, localitate, țară, societate umană, grup social, 

grup cultural, grup de muncă, grup etnic etc. -, de care depinde toată viața, așa cum 
depinde partea de întreg. Dar și întregul - adică societatea - depinde de fiecare om 
în parte, adică de omul ca individ. E drept, Protagoras scria, cu două milenii și 
jumătate în urmă, că omul este măsura tuturor lucrurilor: a celor care există, pentru 
că există, și a celor care nu există, pentru că nu există. Desigur, un sofism menit să 
arate importanța omului, ca ființă unică pe planeta Pământ, care se caracterizează 
prin capacitatea de a cunoaște lumea și de a o recrea în ideal, în abstract.

De la Platon la Hegel, libertatea este definită ca necesitate înțeleasă și, în 
același timp, ca o condiție esențială a cunoașterii, a creației și, înainte de toate, a 
existenței umane. La drept vorbind, idealul de libertate al omului nu s-a înfăptuit 
niciodată pe deplin, întrucât omul este o ființă dependentă de un ansamblul al 
relațiilor și realităților sociale și, evident, al constrângerilor sociale. Nu poți fi liber 
decât respectând libertatea celorlalți, iar respectarea acestei libertăți înseamnă să 
cunoști foarte bine condițiile în care poate exista omul și societatea și să le respecți 
întocmai. Așadar, libertate, în societatea umană, înseamnă a respecta legile acelei 
societăți, adică a pune în operă conceptul de lege, care, înseamnă efectiv limitare, 
îngrădire, canalizare, ghidare, orientare, set de condiții pentru ca oamenii să poată 
trăi împreună într-o lume contradictorie și conflictuală.

Dar, oare, a respectat omul vreodată, de bună voie și nesilit de nimeni, libertatea 
celorlalți? Desigur, răspunsul este negativ. Războaiele, sistemul colonial, uriașele 
diferențe politice, economice și sociale nu sunt doar un rezultat al diferenței dintre 
oameni, unii fiind mai capabili decât alții, ci și un efect al competiției, al confruntării, 
al subjugării unora de către alții. Prosperitatea unora înseamnă, de cele mai multe ori, 
pauperizarea altora, bogăția unora înseamnă sărăcirea altora, numărul fiind infinit 
mai mic decât al săracilor. Când 1 % din populația globului deține 40 % din avuția  
planetei, este greu de spus că pământenii sunt sau ar putea fi egali în libertatea lor și, 
mai ales, în bunăstarea și prosperitatea lor. Potrivit strategiei Solana, adică Strategiei 
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de Securitate a Uniunii Europene din 2003, 45 de milioane de oameni mor în fiecare 
an de foame sau de malnutriție, adică doar cu șapte milioane mai puțin decât au pierit 
în cei cinci ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial. 

Oameni sunt inegali în bunăstare și prosperitate și, ca atare, sunt inegali și în 
ceea ce privește libertatea și securitatea. 

Ei bine, științele socio-umane studiază tocmai aceste condiționări și aceste 
relații foarte complicate și foarte complexe dintre cele trei realități, între cele trei stări 
și între cele trei condiției ale ontologiei, gnoseologiei și logicii omului și societății 
umane pe planeta Pământ. 

Securitatea ca stare, condiție și construcție a durabilității

Toate cele trei realități, stări și condiții - prosperitatea, libertatea și securitatea 
- alcătuiesc arealul ontologic, gnoseologic și logic al ființei umane și al societății 
umane.

În această ecuație socio-umană - prosperitate (bunăstare)-libertate-securitate -, 
securitatea se prezintă ca o conditio sine qua non a celorlalte două. Ea este, deopotrivă, 
o funcție de sistem și de proces, adică o stare, un efect și o condiție necesară. În acest 
sens, ea are determinări interne, endogene, specifice sistemului și procesului (este 
vorba de asigurarea stării de imunitate a sistemului) și externe, exogene, provenite 
din interdependența sistemelor și proceselor.

Pentru ca un om și societatea în care trăiește el să poată exista, este necesar ca 
toate cele trei caracteristici ale acelei societăți, mai exact, toți cei trei piloni ai ei să 
existe în proporții egale și să funcționeze. 

Securitatea este, mai simplu spus, modalitatea prin care societatea (sistemul, 
procesul etc.) gestionează nivelul de risc, definit pe intersecția dintre amenințările 
care vizează societatea umană în ansamblul ei, formele de existență ale acesteia, un 
sistem, un proces etc. și vulnerabilitățile la acestea.

Așadar R = A.V, unde R este nivelul de risc, A mulțimea de provocări, pericole 
și amenințări și V vulnerabilitatea societății, sistemului, procesului etc.la acestea. 
Nivelul amenințării, ca și cel al vulnerabilității, se definește pe intervalul de la 0 
la 1, zero reprezentând lipsa amenințării și a vulnerabilității sistemului la aceasta, 
iar 1 (unu) amenințare maximă, amenințarea extremă și, respectiv, vulnerabilitatea 
maximă, totală, la această amenințare. Este de la sine înțeles că să riscul va avea 
aceleași valori, între 0 (zero) și 1 (unu), 0 (zero) fiind lipsa oricărui risc și 1 (unu) 
riscul maxim, riscul extrem.

Există, desigur, sisteme coerent și performante de sesizare și evaluare a 
amenințării și a vulnerabilității la aceasta, dar identificarea, analizarea și evaluarea 
amenințării la adresa ființei umane, a societății umane (sub diferitele ei forme) nu 
sunt și, probabil, nu vor fi niciodată simple și la îndemâna oricui. 

De cele mai multe ori, aproape tot ce face omul pentru propria-i prosperitate se 
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constituie sau se poate constitui în provocări, pericole și amenințări pentru un alt om, 
mai ales pentru cel vulnerabil la acestea. Acest raționament este valabil și în ceea ce 
privește libertatea. Aproape întotdeauna, libertatea unuia limitează sau chiar neagă, 
parțial sau total, libertatea altuia.

Securitatea nu este doar o stare, o dimensiune fără acoperire a existenței 
societății umane, ci, așa cum spuneam, o condiție necesară a acestei societăți, care 
se găsește în absolut toate componentele vieții și activității oamenilor. Formele și 
formulele securității sunt foarte numeroase. De fapt, există atâtea forme, formule 
și domenii ale securității câte domenii ale activității umane există. Putem vorbi 
de securitate politică, de securitate economică, de securitate socială, de securitate 
societală, de securitate ecologică, de securitate sanitară, informațională, militară etc. 
și chiar de securitate cognitivă sau de securitate a cogniției. 

Aceste forme și domenii ale securității sunt consonante cu formele și domeniile 
bunăstării (înțeleasă ca modus vivendi) și libertății umane (înțeleasă ca neîngrădire 
a gândiri umane, ca libertate a creației și ca opțiune, dar în condițiile respectării 
libertății celorlalți și a constrângerilor cosmice, geofizice, sociale și cognitive 
necesare viețuirii și supraviețuirii omului în lume).

Securitatea - ca și celelalte două areale și determinări ale ființei umane și 
societății oamenilor - este omniprezentă. Ea face parte din sistemul imunitar al 
omului, al vieții și al societății și va dura atâta vreme cât va dura universul, întrucât 
însuși Universul este dinamic, complex și conflictual. Nu există dezvoltare acolo 
unde nu există conflict. Și nu există capacitate de gestionare conflictului acolo unde 
nu există acest sistem imunitar pe care îl numim securitate. 

De regulă, în organismul viu - iar societatea umană funcționează ca un 
organism, chiar dacă nu suntem de acord cu teoriile organiciste ale lui Spencer și 
ale celorlalți -, sistemul imunitar se autoreproduce, intră în dinamismul evoluției 
sistemului și se degradează, în mod natural, odată cu degradarea acestui sistem. 
Dar atunci când sistemul imunitar este deficitar, echilibrul dintre amenințare și 
vulnerabilitate se deteriorează, iar riscul se maximizează. Ce anume ar trebui făcut 
pentru ca o astfel de evoluție (sau involuție) să nu aibă loc?

Științele socio-umane, prosperitatea, libertatea și securitatea 

Interrelațiile dintre cei trei piloni fiind forte complicate, iar efectele foarte greu 
de anticipat, de prognozat și, mai ales, de evaluat, este necesar ca ei să fie ținuți tot 
timpul sub observație. Această misiune revine, în cea mai mare măsuri, științelor 
socio-umane. Aceste științe studiază omul și societatea în care trăiește în principal în 
dimensiunile enunțate mai sus: prosperitate, libertate, securitate.

Aceste științe se deosebesc într-un fel de științele naturale, de științele exacte, 
dar de aici nu rezultă că nu fac apel la ele că sunt în afara lor. Dimpotrivă, studierea 
mediului uman, a omului și a determinărilor sale, mai ales când este vorba de latura 
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securității - latură intrinsecă, de fapt, liant, sistem imunitar, dar cu determinări 
endogene (de sistem și de proces) și exogene, de metasistem, de interacțiune 
universală -, presupune mutidisciplinaritate și interdisciplinaritate. În viitor, probabil 
că vom asista la o „integrare” a științelor și la crearea  unor modele care să ajute 
efectiv procesele de cunoaștere și de soluționare imediată a problemelor cu care se 
confruntă omul, societatea și civilizația sa pe planeta Pământ și în Univers. De aceea, 
această separare didactică a științelor nu ni se pare foarte potrivită când e vorba 
de studierea componentelor de care vorbeam mai sus, dar mai ales de viața atât de 
complexă și de sofisticată a omului. Psihologia, spre exemplu, face deseori apel la 
sociologie, la statistică, la bilogie, la chimie, la fizică și chiar la istorie, la literatură, la 
logică, inclusiv la logica matematică. Dar, evident, științele socio-umane - în care noi 
includem psihologia cu toate formele și formulele sale, sociologia, filosofia, logica, 
teoria comunicării, anatomia și fiziologia, istoria etc. - studiază omul și societatea 
sa. Dar acestea fac apel și la medicină, adică la științele medicale, la statistică și la 
celelalte științe exacte,  ca să le spunem așa.

Scopul acestor științe este, deci, tocmai studierea specială a omului și a 
mediului său de viață, în dimensiunile schițate mai sus - bunăstarea, libertatea și 
securitatea -, pentru menținerea unui echilibru dinamic care să asigure funcționarea 
societății în deplină siguranță și securitate, existența și dezvoltarea ființei umane și 
împlinirea ei pe această planetă. 

Ontologia - ca teorie a existenței -, gnoseologia și epistemologia - ca științe ale 
cogniției - și logica - în calitatea ei de știință a coerenței gândirii umane exprimată 
prin noțiuni, judecăți și raționamente, inclusiv la nivel simbolic și formalizat, sunt 
dimensiuni ale unui modus vivendi și ale unui modus cognoscendi specifice ființei 
umane și societății umane, în slujba cărora se află aproape toate celelalte științe. 
Omul trăiește nu doar în imensitatea Universului și în imensitatea destul de limitată 
a planetei Pământ, ci și în infinitatea cogniției, în spațiul devenirii umane, cu evoluții 
foarte greu previzibile, chiar imprevizibile pe anumite segmente și, de aceea, el 
trebuie să-și studieze și să-și evalueze cu multă grijă existența, viața și mai ales 
comportamentul.

Bunăstare înseamnă avuție, iar avuția înseamnă bani, avere, putere, influență, 
relații pozitive, favorabile, deci, muncă, pricepere, inteligență, câștig substanțial, 
afacere profitabilă, confort, comunicare benefică, relații interpersonale consistente, 
sănătate, satisfacții, echilibru emoțional etc. etc. Dar mai înseamnă și libertate 
substanțială și securitate deplină. Cu cât omul este mai bogat, cu atât el devine mai 
vulnerabil în ceea ce privește securitatea lui și a averii lui și, de aceea, problema 
securității, pentru un astfel de om (ca și pentru o astfel de societate, evident) devine 
vitală. De aici nu rezultă că omul sărac nu are nevoie de libertate și de securitate, ci 
doar că nivelurile de risc sunt diferite. 

Psihologia, psihologia muncii, psihologia colectivă, defectologia etc. sunt 
științe sau ramuri ale științei psihologice care se ocupă tocmai de cunoașterea, 



279UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 2(22)/2015

PUNCTE DE VEDERE
înțelegerea și evaluarea stării psihice a individului, a grupului, a societății, în vederea 
depistării și remedierii vulnerabilităților și menținerii acelui echilibru psihic - una 
dintre cele mai importante funcții ale securității individuale și colective, adică de 
sistem și de proces.

Așadar, tocmai am afirmat că psihologia este și o știință a securității ființei 
umane și a mediului său de viață: societatea. 

Sociologia - cu tehnicile și metodele ei de evaluare, diagnosticare și prognozare, 
cu chestionarele și celelalte modalități de măsurare a unor componente ale mediului 
social și a conexiunilor dintre ele - este, ipso facto, și o știință a securității sociale 
și societale, o știință care contribuie efectiv la cunoașterea determinărilor sociale și 
societale, a conexiunilor și interdependențelor care se găsesc în dinamica mediului 
de securitate și, în general în analiza configurațiilor riscului de securitate. 

Polemologia este deasemenea o știință socială care studiază fenomenul 
război din prisma fenomenologiei sociale, a conflictualității mediului uman, adică 
a societății omenești, sub toate formele și formulele ei de existență și de dinamică. 

Același lucru se poate afirma despre foarte multe științe care fac parte din 
categoria celor socio-umane. Fiecare dintre științele de mai jos are tangență cu 
domeniul științelor sociale și, direct, sau indirect, cu problematica foarte complexă a 
securității naționale. 

Securitatea națională, considerăm noi, trebuie înțeleasă ca un ansamblu 
coerent și bine articulat al tuturor componentelor și domeniilor securității - de la cele 
economice la cele cibernetice, de la cele sociale și societale la cele cognitive etc. - la 
analizarea și optimizarea căreia contribuie absolut toate științele, în avangarda lor 
situându-se, bineînțeles, științele socio-umane.  

O posibilă implicare a acestora în domeniul securității naționale se sugerează 
în tabelul de mai jos:

ȘTIINȚE RELAȚIA CU ȘTIINȚELE 
SOCIO-UMANE

EFECTE ÎN PLANUL 
SECURITĂȚII 
NAȚIONALE

Epistemologie Folosită de absolut toate 
științele

Cunoașterea științifică 
a genezei pericolelor, 
amenințărilor și 
vulnerabilităților la acestea

Științe formale
Suport formalizat pentru 
celelalte științe; instrumentare 
ale științelor socio-umane

Ajută la analizarea și 
calcularea nivelului de risc

Științe naturale
Ajută la conexarea științelor 
soci-umane (SU) cu mediul 
geofizic, geoclimatic și cosmic

Ajută la analiza și optimizarea 
mediului de securitate din 
perspectivă exogenă

Științe ale naturii
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Științe ale vieții

Ajută la fundamentarea 
domeniului științelor SU 
pe problematica științifică a 
coordonatelor, determinărilor și  
calității vieții

Ajută la evaluarea și 
înțelegerea complexității 
securității din perspectiva 
securității vieții. Introduce 
dimensiunea bio-psiho-socială 
a securității naționale 

Științe exacte Instrumente pentru celelalte 
științe

Asigură suporturile 
științifice necesare înțelegerii 
problemelor complexe ale 
securității prin metodologia 
rigorii, a exactității 
raporturilor intra-sistem și 
inter-sisteme

Științe 
experimentale

Fundamentează științific 
experimentul social și în cel al 
domeniului condiției umane

Permit și asigură asistență 
științifică experimentului în 
domeniul securității

Științe 
pluridisciplinare

Ajută la înțelegerea, și în 
domeniul științelor sociale, a 
problematicii complexității 

Asigura analiza și cunoașterea 
problematicii securității din 
perspectiva pluridisciplinară

Științe 
interdisciplinare

Științele sociale sunt un 
integrator al acestor științe, 
întrucât interdisciplinaritatea 
se efectuează în primul rând în 
favoarea lor.  

Ajută la analizarea, 
înțelegerea, abordarea și 
optimizarea unitară, holistică a 
domeniilor securității

Științe ale 
educației

Sunt strâns legate de domeniul 
științelor sociale

Ajută la implementarea 
unui concept educațional în 
domeniul securității, adică la 
umanizarea securității

Științe cognitive 
(Filozofie, 
Gnoseologie, 
Logică, 
Axiologie)

Constituie suportul esențial al 
științelor sociale

Aduce problematica gândirii 
umane în domeniul securității. 
Generează instrumentarul 
necesar securității cognitive și 
securității cogniției 

Științe ale 
informației 

Constituie suportul esențial 
al generării unității cognitive, 
informația fiind nedeterminare 
înlăturată

Ajută la analiza de risc, prin 
metodologia de identificare 
a informației cu privire 
la pericol, amenințare și 
vulnerabilitate
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Științe politice

Sunt domenii-efect și, în 
același timp, domenii de 
extensie ale științelor socio-
umane, foarte importante 
pentru introducerea acestora în 
analiza politică, geopolitică și 
geostrategică 

Sunt esențiale pentru analiza 
de securitate, ele constituind, 
dealtfel și domeniul de 
cunoaștere și de expertiză 
politică a riscului de securitate

Științe 
economice

Ele însele conțin un grad 
sporit de interdisciplinaritate, 
constituindu-se, totodată, 
într-un demers de expertiză 
economică a științelor socio-
umane

Generează domeniul 
securității economice și 
suporturile de conexiune ale 
acestuia cu celelalte domenii 
ale securității

Științele 
militare

Sunt științe interdisciplinare, 
care aduc, determinările 
și conceptele celorlalte 
științe și în domeniul 
militar. Științele militare 
sunt, deopotrivă, științe 
sociale dar și științe formale, 
cognitive, experimentale 
etc. Ele generează, în 
domeniu științelor sociale, 
Polemologia, adică sociologia 
războiului

Particularizează riscul 
de securitate. Ajută la 
managementul riscului 
militar de securitate, riscului 
de război.

În loc de concluzie

Științele socio-umane au un rol esențial în generarea suporturilor explicative, 
determinative și argumentative ale domeniilor securității naționale. Chiar dacă, de 
regulă, rareori se face referire, în conținutul lor - cunoaștere, cercetare, inovare - la 
domeniile specifica ale securității, implicit științele sociale modelează conceptul de 
securitate și ajută, prin intermediul unui instrumentar foarte bogat,  atât la studierea 
componentelor securității și cunoașterea interconexiunilor și interdependențelor 
dintre acestea, cât și crearea efectivă a unor suporturi științifice de optimizarea a 
securității naționale. 

Din păcate, uneori, securitatea națională este redusă doar la componenta ei 
militară și de siguranță și ordine (securitate) publică, fără a se înțelege pe deplin 
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și întotdeauna că, într-o societate, toate cei trei factori (scopuri, cerințe, obiective 
și realități), adică cei trei piloni ai existenței, duratei și dezvoltării sociale durabile 
- bunăstarea (prosperitatea), libertatea și securitatea, la care se adaugă și Justiția - 
au o importanță egală, strict condiționată de interdependența lor, ceea ce presupune 
implicarea masivă a științelor sociale și a tuturor celorlalte științe în analiza științifică 
de risc, pe care noi o înțelegem, în primul rând, ca pe un efort de identificare și 
cunoaștere a realităților, a provocvărilor, pericolelor și amenințărilor, precum și a 
vulnerabilităților la acestea.  
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Rezumat 

Acţiunile destabilizatoare ale anului 1990 au ca numitor comun 
importanți lideri politici şi ai societăţii civile, dovediți de către serviciile 
secrete naţionale ca fiind colaboratori ai unor agenţii secrete străine, încă 
dinainte de evenimentele din decembrie 1989.

Cuvinte-cheie: lovitură de stat, agenți secreţi, trădători, contraspionaj, 
geostrategie zonală.

Summary 

Destabilizing  actions  of 1990  have in common  important political 
leaders  and civil society, prove  by the national  intelligence services  as 
collaborators of  foreign intelligence  agencies,  even before  the  events of 
1989.

Keywords: coup, secret agents, traitors, counter, geostrategic zone

LOVITURA DE STAT DIN 13-15 
IUNIE 1990, MOMENT IMPORTANT 
ÎN LUPTA PENTRU SUPREMAŢIA 

GEOSTRATEGICĂ ZONALĂ

THE COUP OF 13 TO 15 JUNE 1990, 
IMPORTANT MOMENT IN BATTLE 

FOR GEOSTRATEGIC ZONE 
SUPREMACY
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l Prima încercare de subminare a puterii noului Executiv a avut loc în 15 
martie 1990. Evenimentele din acea dată au fost organizate din exteriorul ţării. 
În acest sens există declarații ale agenților străini arestați şi, ulterior, eliberați şi 
expulzați în baza unor protocoale externe.

l Într-o formulă similară, s-au declanșat şi evenimentele din 13-15 iunie 
1990 când serviciile secrete străine au organizat o altă lovitură de stat împotriva 
Președintelui României, Ion Iliescu şi a Premierului Petre Roman, ajunși la 
putere după alegerile libere şi democratice din 20 mai 1990.

lSe dorea un guvern de orientare liberală

Acţiunile destabilizatoare ale anului 1990 au ca numitor comun importanţi 
lideri politici şi ai societăţii civile, dovediţi de către serviciile secrete naţionale ca 
fiind colaboratori ai unor agenţii secrete străine, încă dinainte de evenimentele din 
decembrie 1989. Aceştia au fost coordonaţi de nimeni altul decât de cel care, printr-o 
decizie de Guvern din 2005, a fost numit în Consiliul „Institutului de Investigare 
a Crimelor Comunismului în România“, l-am numit pe Dennis Deletant (agent 
MI6, recrutat în urmă cu mai mulți ani de către colonelul profesor Eric Ditmar 
Tappe de la Intelligence Service-ul britanic, şi care a activat în România, în perioada 
1969-1988).

Dennis Deletant avea întâlniri cu membri ai „societăţii civile”, agenţi de 
influenţă pentru Occident încă dinainte de căderea regimului Ceauşescu. Întâlnirile 
aveau loc la Ambasada Olandei, cu sprijinul Ambasadorului de atunci, Excelenţa 
Sa Coen Stork. Aceşti agenţi erau pregătiţi ca să provoace acţiuni destabilizatoare şi 
proteste de stradă în România (aplicate la Timişoara şi Bucureşti - Decembrie 1989, 
Târgu Mureş - 15 martie 1990, Bucureşti - 13-14 iunie 1990).

Scopul urmărit de către agenţiile străine era acela ca, în 13-15 iunie 1990, să 
răstoarne puterea președintelui Ion Iliescu şi a premierului Petre Roman şi să 
aducă la guvernare oameni obedienţi anumitor puteri occidentale, de orientare 
liberală.

lPrima tentativă, Târgu Mureș (15 martie 1990)

Puţini cunosc faptul că prima încercare de a destabiliza noul regim 
instalat la Bucureşti după evenimentele din Decembrie 1989 a avut loc la Târgu 
Mureş. Acolo s-a încercat provocarea unui război civil între maghiari şi români, 
cu intenția de a dezmembra România şi de a forma o „republică autonomă”. 
Această „republică” urma să aibă în componenţa sa totalitatea teritoriilor 
vechiului Principat al Transilvaniei. 
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Arhivele secrete evocă faptul că evenimentele din 15 martie 1990 au fost 
organizate de către anumite agenţii secrete străine, susținute de către guverne ale 
unor state cu interese majore în dominația geostrategică zonală. În acest sens, există 
inclusiv declarații date de agenți străini arestați şi apoi eliberați în baza unor 
protocoale externe.

l „Golaniada” cu epoleţi

Ulterior eșecului de la Târgu Mureş, atunci când nu s-a reușit dezmembrarea 
României şi înființarea unei „Republicii Transilvania”, s-a luat decizia de a se 
repeta experimentul, cu o regie similară de divizare a populaţiei în două tabere 
distincte (doar scenariul fiind schimbat, de această dată alegându-se varianta „pro” 
sau „anti” comunism, în locul celei a naționalismului). A rezultat „Golaniada” din 
Piaţa Universităţii, cu finalul dramatic al evenimentelor din 13-15 iunie 1990. 

De partea cealaltă, este demn de reţinut că unul din pionii importanţi ai acelor 
zile, ca şi la Târgu Mureş, era un membru marcant al PNL, fost partener de afaceri 
cu nimeni altul decât ex-şeful serviciului de spionaj al Ungariei şi… pion de bază 
al guvernării actuale! Acesta avea ca misiune aducerea la putere a unui alt lider 
liberal, infiltrat de servicii secrete occidentale imediat după lovitura de stat 
împotriva lui Nicolae Ceauşescu, pentru a resuscita partidele politice „istorice”. 
Nu erau, însă, singurii oameni politici ai vremii implicaţi în puciul din acea 
vară…

l Corturi instalate de „asistenți medicali”… operativi !

Acţiunile din vara lui 1990 au fost declanșate pe 24 aprilie al aceluiași an, când 
a fost deschis balconul de la Facultatea de Geografie. De acolo au luat cuvântul 
sute de vorbitori, care au contestat puterea de la Bucureşti şi acţiunile ei. Aceştia au 
cerut „înlăturarea vechilor comuniști din funcţiile de conducere, reforme şi aflarea 
adevărului despre evenimentele din decembrie 1989”.

   Tot în Piața Universității s-au ridicat baricade, s-au instalat corturi provenite 
de la Crucea Roşie Internaţională, care era şi un paravan pentru agenţii străini 
infiltrați în piaţă, iar perimetrul de la Universitate a fost declarat “Zonă liberă de 
neocomunism”. De reținut, corturile, deşi sub egida Crucii Roşii, au fost aduse 
dintr-un stat care a coordonat întreaga operațiune, fiind instalate cu sprijinul unei 
ambasade străine la Bucureşti. 

l Greva foamei… de putere

Pentru a crea atmosfera necesară instigării manifestanților la acţiuni de violență, 
printre cei care au vorbit în „piaţă” s-au numărat membri marcanți ai „societăţii 
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civile” şi ai Diasporei (unii dintre ei agenți de influență ai serviciilor secrete străine). 
În aceeaşi atmosferă s-a decis ca numeroși manifestanți să intre în greva foamei, iar 
pentru a avea un impact cât mai mare, acest lucru s-a realizat înainte de alegerile din 
20 mai 1990. Practic, acești „greviști ai foamei” s-au instalat în Piața Universității 
(loc unde au stat 50 de zile), cu scopul vădit de a ajunge la putere cu forța străzii. 

În acest timp, Diaspora, devenită „portavoce” a forțelor puciste, atât la Paris 
cât şi în alte părți ale Europei, atacă dur noua orânduire din România, în „Le Figaro” 
şi alte publicații. Mitterand şi „Radio Europa Liberă” îl atacă direct pe Ion Iliescu, 
asemenea altor „formatori de opinie” ce se regăseau în Piața Universității. Aşa cum 
precizam anterior, tot acest efort mediatic, şi nu numai, a fost inițiat pentru ca anumiți 
agenți români ai Occidentului să ajungă la putere cu forța străzii şi după alegerile 
libere şi democratice din 20 mai 1990, când Ion Iliescu a câștigat alegerile cu 85%.

Un alt membru marcant al Diasporei, în aceea perioadă, se ducea la sediul 
unui mare partid istoric şi finanța zilnic cu 10.000-15.000 de dolari încercarea de 
lovitură de stat, scopul acestuia fiind aducerea Regelui Mihai la putere şi numirea 
lui Ion Rațiu prim-ministru (varianta de rezervă a puciștilor). Aşa cum s-a stabilit 
ulterior, majoritatea greviștilor foamei din Piața Universității erau membri ai PNL 
şi PNŢCD şi erau vizitați regulat de Ion Diaconescu, Mircea Ciumara, Silviu 
Brucan şi alți puciști.

lPreședintele Iliescu, obligat de evenimente

După o primă intervenție inițială civilizată a organelor de ordine, agenţii 
străini au intervenit la oameni din „piaţă”, convingându-i (prin manipulare sau în 
schimbul unor foloase materiale) să meargă să atace sediul Poliţiei Capitalei cu sticle 
incendiare, să elibereze arestați şi apoi să se deplaseze la TVR unde deja au început 
atacurile cu sticle incendiare (există dovezi arhivistice cum cetățeni din Bucureşti şi 
zonele din jurul Capitalei au fost plătiți de agenți străini pentru a devasta şi incendia 
autobuzele poliției, sediile Ministerului de Interne şi pe cel al fostei Securități şi 
pentru a ataca Armata cu sticle incendiare, în noaptea de 13 spre 14 iunie 1990). 
Serviciile secrete române au descoperit şi documentat cum incendiile provocate în 
acele zile au avut ca autori membri ai unor partide „istorice” şi ai „societăţii civile”, 
disidenți-agenți.

După 50 de zile de teroare şi haos în Piaţa Universităţii, întreținute de 
agenți străini şi elementele trădătoare din partidele „istorice” şi „societatea civilă”, 
locatarii din jur s-au plâns că nu se puteau odihni noaptea (cu muzică peste limita 
suportabilității şi țipete animalice). La solicitarea organelor de ordine şi pentru a 
preveni escaladarea evenimentelor în curs, ce aveau ca obiect final lovitura de stat, 
președintele Ion Iliescu a chemat în ajutor minerii. Această decizie politică devenind 
una dintre cele mai controversate din întreaga perioadă post-decembristă. Totuși, în 
redarea adevărului istoric, se impune a face precizarea că, informat despre activitatea 
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agenților străini, Președintele României la acea dată, Ion Iliescu s-a implicat 
personal în organizarea şi conducerea acțiunilor de contracarare a loviturii de stat 
din 13-15 iunie 1990, prin solicitarea sprijinului Armatei, M.I.-ului şi a serviciilor 
secrete române. Din punct de vedere strategic, chemarea minerilor a fost considerată 
o soluție de rezervă, „supapă” de siguranţă.

l Minerii şi restaurarea ordinii

 „Ortacii” au venit la Bucureşti în dimineața zilei de 14 iunie 1990, în jurul 
orei 5, după ce, anterior, au văzut incendierea Poliţiei Capitalei, precum şi cum 
este atacată Televiziunea Română cu sticle incendiare şi s-a întrerupt emisiunea. La 
acest capitol, facem precizarea că, ulterior, s-a stabilit cum, din înregistrarea video 
dată publicității în acea vreme, reiese, în mod fals, că vorbeşte un ofițer român: „Rog 
să-l informați pe domnul Președinte, dăm foc la toate autobuzele, asta a fost 
înțelegerea. Vă rog informați”! Specialiştii au ajuns la concluzia că este un fals, 
fabricat de „laboratoarele” de la Radio Europa Liberă, iar vocea este a persoanei 
care comentează filmul şi reapare cu claritate cu puțin timp înainte să se închidă 
TVR. Din același film, rezultă cum manifestanții atacă cu sticle incendiare şi pietre 
autobuzele poliției, respectiv, polițiștii.  

Revenind la mineri, trebuie subliniat faptul că, atunci când CDR a venit la 
putere în 1996, pentru că au contracarat încercarea de LOVITURĂ DE STAT la 
care au participat partidele „istorice” (împreună cu membrii marcanți ai aşa-zisei 
„societăți civile”), s-a dispus distrugerea mineritului în totalitatea sa, ca o răzbunare 
pe mineri. De reținut, această decizie (de veritabilă trădare a intereselor naţionale) a 
adus atingere gravă economiei României, subminând politica energetică a ţării. Mai 
mult, chiar dacă au existat şi abuzuri ale minerilor, nu cei vinovați au fost aduși în 
faţa legii, ci alţii. „Ţap” ispăşitor a fost considerat liderul acestora, Miron Cozma. 
Acesta a fost condamnat politic la ani grei de detenție pentru… „subminarea puterii 
de stat” (fiind invocate evenimentele din 1999).

l Ce nu s-a spus?

În acele zile, în paralel, s-a încercat declanşarea unei veritabile „vânători” de 
ofițeri de informaţii în instituțiile sub acoperire şi la misiunile diplomatice româneşti 
din ţară şi din străinătate, unde personaje dubioase din Diaspora românească, 
susținute şi îndrumate de agenți ai serviciilor secrete occidentale, au încercat să 
forțeze şi să ocupe sediile instituțiilor sub acoperire şi a reprezentanțelor diplomatice 
şi consulare, însă politia locală a intervenit pentru asigurarea protecţiei sediilor 
diplomatice, în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena.

Acţiunile coordonate din Diaspora aveau ca scop verificarea  informaţiilor 
conform cărora, în a treia decadă a lunii decembrie 1989, ofițerii din UM 0195 
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(Contrainformaţii externe, la acea dată – n.a.) şi din alte unități ale CIE (precursoarea 
SIE – n.a.), cu excepţia celor din unitățile speciale, au ars numeroase documente 
referitoare la membri marcanți din Diaspora românească din străinătate, oameni 
politici (printre care Ion Raţiu şi Radu Câmpeanu), scriitori, ziariști. Aceste acţiuni 
se impuneau din punctul de vedere al serviciilor secrete străine, deoarece documentele 
distruse de către ofițerii de la UM 0225 (unitatea care avea drept obiect de muncă 
emigrația românească – n.a.), dacă ar mai fi existat la adresele știute anterior, ar fi 
putut fi folosite în lupta politică din anii ‘90.

   Ce n-au știut puciștii ? La UM 0103, condusă la acea vreme de maiorul 
Victor Marcu, dosarele cu informaţii despre românii din exterior vor rămâne intacte 
şi vor fi arhivate într-o locație strict secretă din afara României. 

lÎn loc de concluzie

Anterior şi în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, a fost o încercare de 
lovitură de stat, care urmărea să anuleze practic ce s-a decis prin votul popular de la 
20 mai (data alegerilor din 1990), deoarece anumite puteri occidentale doreau o altă 
formulă de guvernare (există rapoarte ale Statului Major al Armatei, înregistrări 
secrete arhivate, informaţii deținute de Ministerul Afacerilor de Interne, de SRI, 
de Direcţia Generală de Informaţii a Armatei, instituţii abilitate ce au monitorizat 
evenimentele, precum şi rapoarte zilnice, întocmite după monitorizarea Pieţei 
Universităţii, casete filmate în zona respectivă – datele s-au dorit şi ca dovezi la 
Dosarul nr. 75 de la Secţia Parchetelor Militare, întocmit pentru elucidarea 
evenimentelor din 13-15 iunie 1990, dar caracterul secret al acestora n-a permis 
evocarea lor).

Prin urmare, se poate spune fără a greşi că, printre cei care au declanșat 
violențele din 1990, au fost agenți ai altor state, ce erau implicaţi în luptele pentru 
supremația geostrategică zonală, prin aducerea la putere ai unor agenți obedienţi, 
infiltrați în aşa-zisele partide „istorice”. Iar cea mai bună dovadă este aceea că, din 
acele confruntări dintre autorităţile române şi puciștii ce au organizat şi coordonat 
Lovitura de Stat din vara anului 1990, a rezultat decesul a 194 de agenți străini, 
care sunt înmormântați la Cimitirul Străulești (cu identitate necunoscută - 
considerați oficial „manifestanți”).
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Drd. Cătălin Robert TOMA

Abstract 

Risks and threats to national security of states could be classified 
according to their nature, in the following categories: non- military risks and 
threats, assaults involving atypical armed forces, armed attacks, nuclear and 
environmental risks.

Keywords: risk, threat, national security, target, analysis

Calitatea conducerii la nivel strategic depinde de capacitatea factorilor 
de decizie de a cunoaşte şi stăpâni complexitatea şi evoluţia în plan 

politic, economic, social, militar, diplomatic, psihologic, cultural, tehnico-
ştiinţific, ideologic etc. Înainte de a defini factorii determinanţi în crearea unui 
sistem naţional unic de cercetare, se cuvine a prezenta, succint, situaţia din 
Europa şi evoluţia internă din România, ambele cu pondere hotărâtoare în 
stabilirea rolului şi misiunilor serviciilor de informaţii şi cu contribuţia directă la 
cunoaşterea acestei situaţii.

Evenimentele de la sfârşitul anului 1989, ce au marcat prăbuşirea regimurilor 
comuniste, dar, mai ales, evoluţia situaţiei politico-strategice în centrul şi estul 
Europei au generat noi factori specifici, care au influenţat structura riscurilor de 
insecuritate şi condiţiile de manifestare a acestora. Menţionăm în acest context 

FACTORII CARE DETERMINĂ 
CREAREA UNUI SISTEM NAȚIONAL 

UNIC DE INFORMAȚII

FACTORS DETERMINING THE 
CREATION OF A SINGLE NATIONAL 

INFORMATION SYSTEM
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transformarea radicală a configuraţiei geopolitice şi strategice a zonei, în urma 
destrămării Tratatului de la Varşovia, conturarea unui spaţiu deficitar de securitate 
în Europa Centrală şi de Sud-Est, reacutizarea unor conflicte teritoriale şi etnice 
din perioada imediat următoare celui de-Al Doilea Război Mondial, dificultăţile 
tranziţiei la statul de drept şi economia de piaţă, generatoare de vulnerabilităţi şi 
riscuri specifice de insecuritate.

Riscurile şi ameninţările vizând securitatea naţională a statelor ar putea fi 
clasificate, în funcţie de natura acestora, în următoarele categorii: riscuri şi 
ameninţări non-militare, agresiuni atipice implicând forţa armată, agresiunile 
armate, riscurile nucleare şi ecologice.

Din prima categorie fac parte: presiunile politico-diplomatice, ameninţările 
şi agresiunile economico-financiare şi tehnologice, agresiunea informaţională, 
acţiunile psihologice, migraţia cu efecte destabilizatoare.

Presiunile şi acţiunile politico-diplomatice ostile pot avea ca obiective: 
discreditarea şi izolarea pe plan internaţional a statului vizat; slăbirea capacităţii 
de acţiune a guvernului şi a forţelor politice aflate la putere; obţinerea acordului 
şi a sprijinului tacit sau explicit din partea altor ţări sau a unor organisme 
internaţionale pentru satisfacerea anumitor pretenţii în dauna altui stat etc.

Relaţiile comerciale şi financiar-bancare, investiţiile străine, ajutorul 
economic, independenţa tehnologică pot fi utilizate pentru a forţa un stat mai slab 
din punct de vedere economic să adopte o anumită atitudine, în dauna securităţii 
sale, sau pentru a-i perturba unele activităţi vitale.

Agresiunea informaţională cuprinde o mare diversitate de manifestări 
ostile, al căror efect se materializează, în principal, prin intermediul informaţiilor 
şi are ca obiect sistemele de referinţă ale personalităţilor civile, militarilor şi 
populaţiei, precum şi sistemele informaţionale.

Migraţia cu efecte destabilizatoare constituie o ameninţare considerabilă, 
în condiţiile liberalizării circulaţiei persoanelor, a acutizării stărilor conflictuale 
şi a perpetuării crizei economice în ţările din Europa de Sud-Est.

Manifestările agresive care implică utilizarea forţei armate în modalităţi 
atipice cuprind confruntările interetnice, terorismul şi traficul de droguri. Ele au 
o notă comună, utilizând violenţa armată în modalităţi şi cu o amploare diferită de 
cele ale războaielor clasice.

În legătură cu riscurile şi ameninţările militare propriu-zise, recrudescenţa 
conflictelor în spaţiul european ar putea duce, chiar şi pe fondul detensionării 
relaţiilor internaţionale la scară continentală, la degenerarea unor acţiuni ostile non-
militare în confruntări concrete, încadrate în sintagma cunoscută a războiului 
local. Riscul războiului este distribuit inegal pe continentul european. În timp ce 
în vestul Europei, pericolul unei agresiuni este exclus pe termen mediu, în zona 
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centrală şi, cu atât mai mult, în cea estică, războiul a cuprins fosta Iugoslavie, 
a îmbrăcat forme deschise şi mocneşte în unele republici ex-sovietice, afectând 
indirect şi alte state. Riscul de război în estul Europei este determinat şi favorizat 
de o serie de cauze sau fenomene, dintre care amintim dezmembrarea statelor 
multinaţionale, disputele teritoriale, manipularea minorităţilor.

Fenomenele cu caracter accidental, care scapă controlului politic şi tehnic, 
reprezintă o altă categorie de riscuri la adresa securităţii statelor. Din această grupă 
fac parte: accidentele nucleare civile, accidentele cu armele de distrugere în masă 
în timp de pace, accidentele nucleare pe fondul unor războaie convenţionale, 
războiul nuclear accidental, catastrofele ecologice.

O privire de ansamblu permite să se estimeze că, în general, actuala 
perioadă de tranziţie pe care o parcurge bătrânul continent şi care se poate extinde 
destul de mult şi în acest secol, nu poate fi lipsită de violenţă.

Principalii factori de risc la adresa securităţii naţionale, aşa cum se prevede 
în Strategia de Securitate a României, existentă la data întocmirii acestui articol și 
pe care noi îi considerăm a fi de actualitate, sunt următorii:

- existenţa în plan regional sau subregional a unor tensiuni şi conflicte 
militare ce se pot extinde, precum şi a unor acumulări necontrolate şi destabilizatoare 
de forţe şi tehnică de luptă în spaţiul de interes strategic al României;

- proliferarea şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor 
nucleare, a mijloacelor de nimicire în masă, a armamentelor şi mijloacelor letale 
neconvenţionale;

- prelungirea unor dificultăţi interne de natură economică, financiară şi 
socială care afectează critic şi vital funcţionarea societăţii româneşti;

- expansiunea reţelelor şi activităţilor teroriste şi a crimei organizate 
transnaţionale;

- deteriorarea mediului ambiant prin nerespectarea normelor ecologice, 
precum şi existenţa în proximitatea frontierelor naţionale a unor obiective cu 
grad ridicat de risc

- limitarea accesului statului român la unele resurse vitale pentru populaţie 
şi economie;

- acţiuni ce pot aduce atingere statului român şi instituţiilor sale 
democratice, care conduc la separatism, xenofobie, intoleranţă şi conflicte etnice 
şi religioase.

În lucrarea Strategia Lumii 2000 — problemele globale ale omenirii, colectivul 
de autori americani scoate în evidenţă ameninţările non-militare la adresa planetei, 
ceea ce depăşeşte confruntările interstatale clasice, necunoscute până în prezent. În 
cele zece capitole ale lucrării sunt abordate teme de mare anvergură, astfel:

- provocările noului secol: tendinţe privind starea mediului ambiant, 
substituirea economiei cu ecologia, depăşirea pragului durabilităţii.
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- anticiparea surprizei din partea mediului înconjurător, coralii, 
moartea mărilor care se încălzesc; atmosfera, o confluenţă invizibilă a otrăvurilor.

- reproiectarea agriculturii bazate pe irigaţii: creşterea deficitelor de apă; 
noile războaie ale apei; extinderea irigaţiilor pentru fermierii săraci.

- hrănirea celor subnutriţi şi a celor supraalimentaţi: rădăcinile foametei; 
întâi, hrana.

- eliminarea poluanţilor organici persistenţi: rute de expunere şi soarta 
mediului; consecinţe asupra sănătăţii.

- un nou peisaj al hârtiei: descoperirea costurilor hârtiei; conceperea unei 
economii durabile a hârtiei.

- exploatarea tehnologiei informaţiei în favoarea mediului: o reţea 
globală în expansiune; instrumente sănătoase pentru o planetă sănătoasă.

- importanţa microsistemelor: modificarea regulilor pieţei; cât de repede şi 
cât de departe?

- crearea de noi locuri de muncă: lumea muncii; modificarea impozitelor; 
regândirea activităţii.

- confruntarea cu globalizarea: comercializarea naturii; înverzirea 
arhitecturii financiare internaţionale; inovaţii în guvernarea ecologică globală.

România este parte a acestei planete şi nu se poate sustrage ameninţărilor 
ce pot apare în timp la nivel global. Îngrijorător este faptul că ţara noastră reprezintă 
un factor de risc şi în plan non-militar. Recentele poluări ale apelor din mai multe 
regiuni ale ţării confirmă cele enunţate anterior.

În rezumat, în momentul de faţă se pot enumera câteva situaţii concrete ce 
caracterizează situaţia internaţională şi care pot avea impact asupra României, şi 
anume:

- menţinerea instabilităţii din spaţiul ex-sovietic, criza ucraineană, criza 
economică, războaiele civile, tensiunile sociale, lupta pentru putere, nesiguranţa 
în ţinerea sub control a forţelor armate, opoziţia fermă a Rusiei faţă de extinderea 
NATO;

- menţinerea unor divergenţe, în special de ordin economic, între statele 
din Europa Occidentală, precum şi divergenţele SUA-UE;

- continuarea procesului de extindere a structurilor euro-atlantice;
- menţinerea statutului SUA, de singură superputere mondială, concomitent 

cu acţiunea unor state europene de a diminua influenţa americană în Europa;
- ascensiunea islamismului în Europa şi, în special, în Balcani;
- continuarea şi amplificarea înarmărilor neconvenţionale şi apariţia de noi 

puteri nucleare;
- menţinerea, şi chiar extinderea zonelor de conflict local, de diferite 

nuanţe;
- tendinţa revizuirii acordului privind armamentul convenţional din Europa.
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Luând în calcul elementele prezentate mai sus, putem defini factorii care 
reclamă crearea unui sistem naţional unic de cercetare în România, după cum 
urmează:

- cunoaşterea în permanenţă şi în volum complet a ameninţărilor externe, 
prezente şi de perspectivă, care ar putea atinge securitatea naţională;

- amplificarea factorilor de risc la adresa României, în special dinspre statele 
învecinate;

- înrăutăţirea, sub toate aspectele, a situaţiei interne din România, cu 
consecinţe deosebit de grave la adresa instituţiilor fundamentale ale statului, 
afectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, toate punând în 
pericol însăşi integritatea şi unitatea statului;

- opţiunea României pentru integrarea în structurile euro-atlantice, în această 
perspectivă, serviciile de informaţii româneşti trebuie să fie interoperabile cu 
serviciile similare occidentale;

- acţiunea României pentru crearea şi menţinerea unei regiuni de stabilitate 
în Balcani şi în Europa;

- participarea, în cunoştinţă de cauză, la operaţiile multinaţionale de 
menţinere a păcii;

- menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor pe multiple planuri cu toate statele 
lumii, funcţie de interesele naţionale ale României;

- monitorizarea tuturor acţiunilor forurilor internaţionale cu impact direct 
sau indirect asupra României;

- stabilirea, din timp, a întregii game de misiuni ce revin comunităţii 
informative a României şi repartizarea pe servicii a sarcinilor specifice fiecăruia;

- coordonarea permanentă şi unitară a activităţii serviciilor de informaţii;
- exercitarea controlului civil asupra activităţii serviciilor de informaţii;
- evitarea paralelismelor în activitate, a concurenţei neloiale între servicii 

şi a suspiciunilor care se mai întâlnesc, ca o reminiscenţă a perioadei totalitare din 
România;

- redimensionarea şi restructurarea serviciilor de informaţii, funcţie de 
nevoile actuale şi de perspectivă ale României în domeniul informativ;

- dezvoltarea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea 
comunităţii informative a României, inspirându-se din activitatea democraţiilor 
occidentale, dar cu păstrarea specificului şi interesului românesc.

În concluzie, putem afirma că ideea creării unui serviciu naţional unic de 
cercetare reprezintă o necesitate pentru România. Această necesitate rezultă şi din 
analiza modului de funcţionare actuală a serviciilor de informaţii româneşti.
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Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul financiar oferit prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin 
Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu 
titulul „Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale 
şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe Militare”, “Securitate şi 
Informaţii” şi “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de Formare 
Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ SmartSPODAS”.”

This work was possible with the financial support of the Sectoral Operational 
Programme for Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the 
European Social Fund, under the project number POSDRU/159/1.5/S/138822 with 
the title “Transnational network of integrated management of intelligent doctoral 
and postdoctoral research in the fields of Military Science, Security and Intelligence, 
Public order and National Security – Continuous formation programme for elite 
researchers - “SmartSPODAS”.”
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Rezumat 

Utilizarea Efectului Dincă  „EFECTUL AD,  energo – fito – terapeutic” 
aplicat în medicină, cu rezultate deosebite, uneori de-a dreptul miraculoase, 
a stârnit curiozitatea populaţiei, dar în special a bolnavilor diagnosticaţi de 
medicina clasică, ca fiind  incurabili.

Cuvinte cheie: boală, tratament, EFECTUL AD,  energo – fito – terapeutic, 
vindecări

Summary 

Using The Dincă effect „The AD effect, energy-phyto-
therapy” applied in medicine, with great results, sometimes miraculous, has 
sparked the curiosity of population , but especially of patients diagnosed by 
classical medicine, as incurably.

Keywords: disease , treatment, The AD effect, energy-phyto- therapy, healings

1  Autorii au obţinut în anul 2003 (10 noiembrie – Ziua Înternaţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare) Premiul I 
pentru secţiunea Cărţi de popularizare a ştiinţei cu lucrarea “Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti – Familia 
Leonida” Editura CONPHYS, Rm. Vâlcea, 2002. Premiul s-a acordat de către Comisia Naţională a României pentru 
UNESCO şi Asociaţia Jurnaliştilor de Ştiinţă din România pentru “Jurnalismul de ştiinţă”.
2 Jurnalist de ştiinţă

DESCOPERIRILE, INVENŢIILE  
ŞI REALIZĂRILE PRACTICE

ALE PROFESORULUI  DE FIZICĂ 
ANCU DINCĂ

THE  DISCOVERIES,  INVENTIONS  
AND  PRACTICE  ACHIEVEMENTS   

OF  PHYSICS PROFESSOR  
ANCU  DINCĂ
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Despre Ancu 
DINCĂ şi 

realizările lui, mass-
media din România (presa 
scrisă, radioul, posturile 
de televiziune), a relatat pe 
larg. Utilizarea Efectului 
Dincă  „EFECTUL AD,  
energo – fito – terapeutic” 
aplicat în medicină, cu 
rezultate deosebite, uneori 
de-a dreptul miraculoase, 
a stârnit curiozitatea 
populaţiei, dar în special a 
bolnavilor diagnosticaţi de 
medicina clasică, ca fiind  
incurabili.

Profesorul Ancu 
Dincă a publicat cărţi, 
articole şi a susţinut 

numeroase prelegeri în care a 
explicat, argumentând ştiinţific, preocupările sale privind aplicaţiile dispozitivelor pe 
care le-a realizat în diverse domenii de activitate, inclusiv în medicină.

Repere biografice ale inventatorului

Ancu Dincă s-a născut în ziua de 16 iunie 1951, la Lisa, în judeţul Teleorman, 
într-o familie de preoţi creştini ortodocşi, stimaţi în comună şi împrejurimi. Cursurile 
şcolii generale le-a urmat în localitatea natală, iar pe cele ale liceului teoretic în 
Piatra, judeţul Teleorman. Studiile universitare, Facultatea de Fizică, le-a început la 
Constanţa şi le-a terminat la Universitatea din Piteşti seria 1975. După absolvirea 
Facultăţii de Fizică a fost repartizat ca profesor de fizică la liceul din Zimnicea unde 
a funcţionat până în 1996.

Activitatea de cercetare l-a atras de timpuriu, fiind pentru el o preocupare 
mentală, dar şi practică. Încă de la vârsta de şapte ani, sensibilizat puternic de decesul 
tragic al unor concetăţeni din satul natal, a observat că locuitorii din anumite areale 
ale comunei se îmbolnăveau de neoplasm, alţii, ca şi cei din familia sa, nu erau 
atinşi de cumplita boală. Astfel s-a născut în mintea copilului întrebarea: „Locul pe 
care este amplasată locuinţa, poate influenţa starea de sănătate a locatarilor în mod 
pozitiv sau negativ?”. Dorea să găsească un răspuns la aceste întrebări, să studieze 
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faptele, să identifice cauzele şi să înlăture efectele.
Tânărul Ancu, curios şi inteligent, punea întrebări dificile părinţilor săi uimiţi 

de preocupările fiului lor, dar nu întotdeauna aveau răspunsuri potrivite. La vârsta 
de 17 ani, subconştientul său a început să-i răspundă la întrebările rămase din 
copilărie fără răspuns. Aceste răspunsuri vizau o largă problematică despre cauzele 
îmbolnăvirii şi posibilităţile de vindecare ale oamenilor afectaţi de boli incurabile.

Se pare că destinul său a fost marcat de influenţa divinităţii să îşi dedice viaţa 
şi preocupările în folosul benefic al oamenilor.

La absolvirea clasei a opta, în momentul de răscruce în care trebuia să se decidă 
asupra carierei, a avut un schimb de păreri cu părinţii. Mama dorea să urmeze tradiţia 
familiei, să îmbrace haina monahală şi să se dedice preoţiei. Cu spiritul ei matern, ea 
a observat seriozitatea şi credinţa lui Ancu, pe care îl crescuse în spiritul respectării 
celor sfinte. În schimb, tânărul dorea să îşi croiască un drum în viaţă slujind ştiinţa şi, 
pentru aceasta, era, hotătât să îşi continue învăţătura, studiind matematica şi fizica, 
pentru ca astfel să se dedice cercetării unor fenomene pentru care îşi făurise un ideal 
de a le cunoaşte. În disperarea ei, mama lui Ancu Dincă a apelat la o soluţie stranie 
– acatistul –, în speranţa că, în felul acesta, Ancu va fi împiedicat pe căi oculte să 
reuşească la examenul de admitere în liceu. Însă, „Dumnezeu a vrut ca el să aibă un 
alt destin, cu realizări deosebite” aşa cum ne-a mărturisit Ancu Dincă.

Profesorul său de fizică, un tânăr foarte talentat, i-a stârnit curiozitatea spre 
studiul acestei discipline, fapt care i-a înlesnit posibilitatea să abordeze studiul 
câmpurilor, care nu pot fi cercetate decât prin metodele fizicii.

Au fost mai multe întâmplări considerate de către Ancu Dincă stranii, 
de domeniul parapsihologiei, care l-au determinat să devină fizician şi să se 
dedice cercetărilor care l-au făcut cunoscut printre cei cu preocupări în domeniul 
neconvenţionalului.

Ideile care l-au preocupat de-a lungul timpului l-au condus mai târziu la 
cercetarea ştiinţifică a fenomenelor, la explicarea lor şi căutarea unor soluţii practice 
prin care să anihileze efectele nocive naturale şi să prelungească viaţa celor afectaţi.

Baza teoretică a cercetărilor abordate de Ancu Dincă

Frământat de diferite idei, pentru a soluţiona problemele cu care se confrunta, 
profesorul Dincă şi-a formulat o concepție teoretică, pe care vom căuta să o prezentăm 
cât mai explicit.

Omul este o entitate energetică complexă, cu un echilibru relativ stabil în timp, 
în care energiile fizice coexistă cu energii subtile, într-o permanentă interacţiune.

În această situaţie, modificările, care apar în organismul uman în timp, vor 
avea efecte energetice complexe.

Sistemul organismului uman luptă pentru un echilibru, având ca rezultat 
menţinerea energiilor cu care acţionează şi adaptarea permanentă la mediu în care 
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trăieşte. Dezechilibrele care apar, la nivelul corpului fizic sau energetic, au repercusiuni 
asupra omului, iar unele dintre acestea se concretizează prin îmbolnăviri. Este 
imperios necesară menţinerea echilibrului tuturor structurilor energo- informaţionale, 
care să asigure sănătatea fizică şi energetică corespunzătoare fiinţei umane.

Factorii care conduc la discontinuităţi şi tulburări ale corpului fizic şi energetic 
sunt deosebit de numeroşi. Dintre aceştia enumerăm, numai câţiva:

a. – radiaţiile telurice (ale globului terestru), radiaţiile complexe venite 
din spaţiu cosmic (radiaţiile X, radiaţiile gamma, fascicole de neutroni, fascicole 
de electroni şi altele). Pătura de ozon situată la limita stratosferei, are rolul de a 
proteja biosul de efectele lor nocive. Odată cu dezvoltarea industrială şi poluarea 
atmosferei, pătura de ozon s-a subţiat, au apărut găuri cu suprafeţe de mii de km², 
prin care pătrunde radiația nocivă, având influenţe negative asupra vieţii plantelor şi 
animalelor, care poluează pământul;

b. – zonele geo–patogene, situate la limita plăcilor tectonice, zonele cu stress 
geodinamic, zonele seismice, cele în care se găsesc zăcăminte de minerale feroase 
şi altele;

c. – acţiunile social patogene sunt acelea provocate de sărăcie şi lipsa de 
siguranţă pentru asigurarea vieţii cotidiene;

d. – radiaţiile tehno–patogene produse de aparatura modernă, fără de care 
viaţa noastră de zi cu zi nu ar putea fi concepută. Din această categorie fac parte 
câmpurile electromagnetice şi magnetice, generate de energia electrică, undele 
herţiene prin care se propagă emisiunile de radio, televiziune, undele de propagare a 
convorbirilor prin telefonul mobil,  internet, calculatorul unealtă indispensabilă vieţii 
actuale ş.a.

Cercetările prof. de fizică Ancu Dincă s-au îndreptat, într-o primă fază, spre 
identificarea cauzelor care produc dezechilibrele energetice în mediu înconjurător. 
După ce a determinat, clasificat şi a stabilit caracteristicile fizico-chimice ale acestora, 
el s-a aplecat asupra unor experienţe care l-au condus la inventarea unor dispozitive 
cu care anihilează, stopează sau vindecă maladiile produse de aceste radiaţii.

O prezentare sumară a dispozitivelor Ancu Dincă

Dispozitivele A.D. se clasifică astfel:
– 1. de neutralizare;
– 2. de încărcare şi echilibrare energetică.

Dispozitivul de neutralizare a radiaţiilor nocive, este un autoconvector 
pasiv, care intră în acţiune numai atunci când este în contact cu factorii perturbatori 
externi. Dispozitivul se activează în contact automat, în momentul în care în raza 
de acţiune a sursei sau factorii perturbatori se manifestă, şi neutralizează efectele 
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acestora, conduce la dispariţia câmpurilor fine distrugătoare şi acţionează pentru 
refacerea protecţiei sistemului imunitar natural al omului.

Efectele acţiunii radiaţiilor asupra organismului uman sunt în strânsă legătură 
cu lungimea de undă a acestora, care este invers proporţională cu frecvenţa vibraţiei.

Radiaţiile cu lungime de undă de 220 mm, atunci când sunt absorbite de 
organismul uman, produc dezechilibre majore. Radiaţiile din domeniul 240 – 290, 
absorbite de acizii nucleici, au următoarele consecinţe: 

- formează dimeri şi trimeri la nivelul bazelor de constituţie; 
- rup legăturile hidrogenului; 
- rup lanţul ADN; 
- formează legături cu proteinele.
Radiaţiile din domeniul 240 – 300 mm, sunt absorbite de proteine, cărora le 

modifică structura terţiară şi chiar le anihilează funcţiile. 
Radiaţiile cu lungime de undă cuprinse între 750 – 1000 sunt absorbite de 

celulele subcutanate ale pielii, având ca rezultat creşterea metabolismului local şi 
vasodilataţii locale.

În concluzie: 
- radiaţiile cu lungime de undă milimetrică sunt absorbite de stratul superficial 

al pielii; 
- cele cu lungime de undă centimetrică, ajung la 2 – 4 cm în profunzime; 
- cele decimetrice penetrează în adâncimea corpului uman.
Efectele radiaţiilor asupra corpului uman sunt multiple şi au consecinţe grave.
Radiaţiile electromagnetice generate de aparatele pe care le utilizează 

omul modern (calculatoare, telefoane mobile, aparatură electrocasnică) sunt puse 
în evidenţă, cu ajutorul fotografiei Kirlian. Cu aceeaşi metodă sunt evidenţiate şi 
efectele benefice ale dispozitivelor de neutralizare A.D., care stopează absorbția 
radiațiilor de către organism.

Menţionăm că Ioan Florin Dumitrescu a realizat pentru prima dată fotografia 
color a aurei energetice a organismului uman.

Fotografia se realizează într-un câmp de înaltă tensiune de 50.000 V, cu 
amperaj foarte mic şi înregistrează diferite culori şi nuanţe. În metoda Ancu Dincă se 
fac două fotografii pentru un subiect/persoană.

O fotografie a aurei persoanei fără dispozitivul A.D.; şi una când persoana 
poartă asupra sa dispozitivul de neutralizare. Concluziile se trag prin comparaţie, 
astfel se poate face diagnosticul privind afecţiunea diferitelor organe.

Dispozitivul de încărcare şi echilibrare energetică A.D., pentru organismul 
uman, funcţionează pentru reabilitarea câmpului energoinformaţional al omului şi 
protecţia organismului  împotriva acţiunii nocive. 

În corpul energetic, apar dezechilibre care, în prima fază, sunt contracarate 
de mecanismele de autoreglare. Dacă acestea sunt mari şi se instalează brutal, 
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mecanismele de autoreglare sunt depăşite, devin permanente şi acţionează asupra 
corpului fizic.

Dispozitivul de încărcare şi echilibrare energetică interferează biocâmpul 
fiinţei umane, după care pătrunde în corpul energetic, până la nivelul corpului fizic.

Apa şi în general alimentele contrafăcute, ne încarcă cu energii de valoare zero, 
conduc la o suprasolicitare a sistemului energetic uman şi conduc la îmbolnăvirea 
diferitelor organe constituente ale acestuia. Apa şi, în general, alimentele contrafăcute 
ne încarcă cu energii de valoare zero, conduc la o suprasolicitare a sistemului energetic 
uman şi duc la îmbolnăvirea diferitelor organe constituente ale organismului uman.

Creierul, sistemul nervos, inima şi sistemul de vene şi artere, aparatul digestiv, 
sistemul imunitar, funcţionează pe baza biocurenţilor electrici.

Fiecare organ din corpul uman lucrează pe o frecvenţă specifică.
Dispozitivele de încărcare şi echilibrare energetică transformă şi adaptează 

frecvenţele energetice diversificate la frecvenţele specifice fiziologiei diverselor 
organe ale corpului uman.

Trupul uman se înnoieşte continuu, într-o perioadă de timp de ordinul anilor, 
toate celulele organelor se schimbă cu unele noi, astfel că după aproximativ 20 de 
ani, corpul fizic este nou în totalitate.

Rezultate clinice obţinute cu ajutorul dispozitivelor A.D.

Medicina clasică nu dispune de o bază teoretică modernă, prin care să depisteze 
cauzele reale ENERGETICE, care produc îmbolnăvirea definitivă ca incurabilă.

Terapia  cu dispozitivele inventate de Ancu Dincă, care se bazează pe o 
filozofie izvorâtă din studii şi experimentări din domeniul fizicii, a condus la rezultate 
uluitoare, cu totul neaşteptate în cazul bolilor incurabile.

Terapia cu dispozitivele lui Ancu Dincă se încadrează în grupul terapiilor 
neconvenţionale şi poate fi aplicată independent, dar şi complementar la tratamentele 
medicale clasice.

Dispozitivul de încărcare şi echilibrare energetică (DIEE) a fost testat 
experimental pe un număr de 532 pacienţi (subiecţi) cu diferite afecţiuni grave, la 
clinicile următoare:

- Centrul Medical Privat SC MICK – MED SRL Bucureşti: 360 subiecţi
- Centrul  Medical Privat Medicali’s Ltd. Timişoara: 76 subiecţi
- Centrul Medical individual dr. Popescu Valentina, Râmnicu Vâlcea: 77 

subiecţi
- Centrul Medical individual dr. Mihaela Lucescu,  Suceava: 19 subiecţi

DIN RAPOARTELE DE EVALUARE CLINICĂ, emise de aceste instituţii 
medicale, constatăm că dispozitivul DIEE produs de prof. Ancu DINCĂ a fost 
utilizat în aceste clinici în perioada 01.10.2002 – 01.08.2004.

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
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În fiecare raport, sunt cuprinse următoarele informaţii: 
● numărul bolnavilor (subiecţi); 
● timpul în care s-a urmărit evoluţia bolii; 
● rezultatele clinice le o lună, trei luni, şase luni, un an. 
Rapoartele sunt autentificate cu antet, parafă şi semnătura unor medici renumiţi.
O concluzie generală: din utilizarea dispozitivului DIEE:  nu s-au constatat 

efecte secundare.
În tabelul de mai jos sunt însumate informaţiile din rapoartele de evaluare 

clinică:

AFECȚIUNEA NR SUBIECȚI
CAZURI 

REZOLVATE 
FAVORABIL

Cardiopatie ischemică dureroasă 59 77

Artrită obliterantă 9 67

Noduli mamari 82 75

Chisturi ovariene 23 83

Diabet zaharat 52 88

Dischinezie şi litiază biliară 48 89

Reumatism cronic poliarticular 121 92

Spondiloză lombară, cervicală 51 100

Parkinson 7 100

Insomnii 10 80

Insuficienţă circulatorie cerebrală 17 75

Hipertensiune arterială 10 60

Varice membre inferioare 11 90

Status post AVC hemipareză 16 90

Hepatită cronică activă 10 60

Artroză dureroasă 8 85

O atenţie deosebită trebuie să acordăm dispozitivelor inventate de Ancu 
Dincă, pentru prevenirea efectelor radiațiilor nocive prin neutralizare, cu aplicaţii la 
telefonul mobil, televizoare, calculatoare, cuptoare cu microunde, frigidere etc.
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Dispozitivul A.D. pentru frigider are capacitatea de a elimina factorii care 
produc degradarea alimentelor, mărind foarte mult posibilitatea de conservare.

Aplicaţiile acestor dispozitive sunt foarte variate, se pot folosi pentru epurarea 
apei potabile, în diferite domenii ale agriculturii pentru germinarea seminţelor, la 
prevenirea bolilor plantelor (fitopatologie), în zootehnie pentru a obţine carne 
sănătoasă de la păsări, porci şi alte animale crescute pentru a fi sacrificate în 
vederea consumului populaţiei şi la purificarea laptelui de consum. Astfel producţia 
alimentară va fi ecologizată.

Aplicaţiile în industrie sunt de asemenea multiple, dar acestea trebuie cercetate 
şi experimentate în timp.

Recunoaşterea naţională şi internaţională

 Profesorul fizician Ancu DINCĂ şi-a prezentat teoriile sale ştiinţifice şi 
dispozitivele create în laboratoarele proprii la conferinţe, simpozioane şi saloane de 
inventică în ţară şi străinătate.

 Pentru a prezenta toate diplomele, medaliile şi premiile obţinute de Ancu 
DINCĂ, nu avem spaţiu suficient şi ne limităm să prezentăm câteva.

 În noiembrie 2001, la Salonul Mondial de Inovaţii, Cercetări şi Noi tehnologii 
de la Bruxelles – EUREKA – i s-a decernat medalia de argint pentru „Dispozitivul de 
neutralizare a radiaţiilor nocive”.
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În aprilie 2003, la Salonul Internaţional de la Geneva, juriul i-a decernat medalia 
de aur pentru „Dispozitivul de încărcare şi echilibrare energetică a organismului 
uman”.

În septembrie 2003, la Salonul Internaţional de Invenţii în domeniul 
Georesurselor INVENTICA ROPET Petroşani, i s-a decernat medalia de aur pentru 
„Dispozitive de neutralizare a radiaţiilor nocive DNRN – 1, DNR – 2 de încărcare şi 
echilibrare energetică DIEE, DEA şi pentru frigider”.
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La acestea se adaugă sute de scrisori de mulţumire de la cei a căror suferinţă a 
fost ameliorată sau înlăturată definitiv, pe care prof. Ancu DINCĂ le consideră mai 
valoroase decât medaliile de aur şi argint.
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Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Dinamica societăţii occidentale 
a atins un punct critic în dezvoltarea 
acesteia, fapt pentru care totul se află într-
un echilibru relativ, cu tendinţa ca, în orice 
moment, societatea occidentală să gliseze 
într-o parte sau alta, spre o evoluţie sumară, 
fără nimic spectaculos sau spre involuţie, 
spre un dezastru răsunător. Factorii care 
pot genera această „alunecare” într-una 
dintre cele două direcţii menţionate, sunt 
numeroşi, diversificaţi şi interdependenţi.

Un aspect primordial care poate 
influenţa evoluţia sau involuţia societăţii 
este nivelul de educaţie şi instrucţie 
al membrilor societăţii, gradul de 
implementare a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi 

inovării ş.a.
În cartea „Meritocraţia”, scrisă de Primo Laurenţiu (autorul are un nume rar, 

neobişnuit), analiza pe care acesta o face asupra societăţii actuale este detaliată, 
complexă şi pertinentă în raport cu realitatea cu care se confruntă în prezent 
occidentul, în general, şi România, în special, în contextul globalizării.

Autorul acestei cărţi (cartea a fost editată de editura „ANTET” la începutul 
anului 2009 şi interzisă în reţeaua de librării din 2010), consideră că omenirea trăieşte 
în mijlocul celui de-al treilea război mondial. Războaiele de ieri, de azi precum şi 
cele viitoare sunt şi vor fi războaie economice. De-a lungul timpului, unii au râvnit la 
bunurile altora, dorindu-le cu orice preţ. Dacă la început, în bătăliile pentru resurse 
se utilizau mijloace violente, în timp acestea au evoluat, s-au rafinat, devenind în 

MERITOCRAŢIA,  
ÎNTRE DORINŢĂ ŞI REALITATE
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aparenţă prietenoase, dar mult mai eficiente şi mai periculoase.

Autorul cărţii invocă sistemul de dominaţie al SUA ca fiind barbar, racordat 
la practicile rudimentarismului, datorită lipsei de istorie, de cultură şi civilizaţie, 
dominat de dorinţa hulpavă de a intra prin orice mijloace în posesia resurselor altor 
ţări. America a plonjat de mult în oceanul „Penibilului”, dar a rămas vocală. 

Cum poate să mai conducă lumea şi să-şi impună deciziile în faţa Chinei, 
când guvernul SUA datorează Chinei peste 1000 miliarde de dolari? Cum poate 
SUA să mai manipuleze voturile în ONU şi Consiliul de Securitate, când toţi votanţii 
datorează bani Chinei?    

Cum să refuzi China, când aceasta este cel mai important cotizant la Fondul 
Mondial Internaţional (FMI) şi aproape toată planeta este datoare-vândută la FMI?

Sunt multe întrebări al căror răspuns SUA nu vor să-l audă, pentru că nu este 
unul favorabil lor. Aici se rupe firul aşa-zisei democraţii pe care o invocă de atâtea 
zeci de ani. 

America este o ţară ca o reclamă luminoasă, zgomotoasă, dar înșelătoare. 
Mesajul ei a devenit necredibil şi lipsit de orice compasiune faţă de suferinţele 
oamenilor. Prioritare sunt propriile lor interese. Pe unde au trecut americanii, în urma 
lor au lăsat prăpăd, moarte, suferinţă, sărăcie. 

Ca urmare, SUA nu mai pot fi un model de progres, ci unul de regres, la care 
trebuie renunţat.  

Autorul încheie cartea cu un mesaj apocaliptic, avertizând cititorul asupra 
„începutul sfârşitului democraţiei occidentale”

Pentru a nu-l lăsa descumpănit pe cititor, cuprins de frisoanele unei astfel de 
profeţii, autorul cărţii propune  o alternativă de salvare a civilizaţiei umane, dar şi de 
progres al acesteia prin instaurarea „meritocraţiei”.

Propunerea este viabilă şi pentru România, dar pentru aceasta trebuie 
promovate valorile reale, autentice. Numai aşa se poate salva. Dacă nu o va face, 
România va trebui să aleagă între „revoluţie… sau stăpân chinez”.

România în prezent este ocupată şi nu-şi doreşte un alt stăpân, întrucât, ca 
orice ţară aflată sub ocupaţie, poporului nu-i merge bine şi nu are cum să-i meargă, 
atâta timp cât şi-a pierdut suveranitatea şi libertatea. O soluţie pentru România ar 
putea fi „modelul chinezesc” pe care şi l-a dorit şi preşedintele Nicolae Ceauşescu: 
„o ţară, două sisteme”. De ce nu!

La 29 august 1968 a avut loc un eveniment cu semnificaţii multiple, în 
condiţiile tensionate în Europa de atunci (ca de altfel, şi acum). Postul de Radio 
Pekin a inaugurat emisiunea în limba română, la dispoziţia directă a premierului 
Zhou Enlai, care a numit România „Sora de suflet a Chinei”.

Poate, peste timp, în viitorul apropiat, dorinţa lui Nicolae Ceauşescu ca România 
să fie „o ţară, două sisteme” se va împlini, mai ales că poziţia ei geostrategică, ca 
„antecameră” a „Drumului Mătăsii” între Est şi Vest, este de necontestat. Astfel, 
România se poate salva, având toate şansele unei reuşite autentice de modernizare!      
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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, 

în format electronic, 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 și cuvinte-cheie, cu trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi folosit, cu citarea 

sursei.

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 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0729.831.463, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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ADRESA
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Studii Interdisciplinare și de Securitate
Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 5, Bucureşti
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