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EDITORIAL

RECONDIȚIONAREA CONDIȚIEI
CONDIȚIONATE
RÉCONDITIONNASSIONS DE LA
CONDITION CONDITIONNÉE
Gheorghe VĂDUVA

EDITORIAL

Rezumat
Recondiționarea condiției condiționate este o sintagmă care
arată nu atât dinamica foarte complicată a condiției umane, cât
mai ales dificultatea, dacă nu chiar imposibilitatea asamblării și
cumulării elementelor unei condiții pentru a asigura vitalitatea
acesteia. Deși evoluția generală a societății este ascendentă,
progresivă, degradarea condiției umane continuă să se adapteze
la noile sale conexiuni, generând noi pericole și amenințări și
amplificând suporturile de risc. Muchia de cuțit strategic pe care
continuă să supraviețuiască omul, nu numai că nu se tocește, ci,
dimpotrivă, continuă să se ascută.
Cuvinte-cheie: condiție, societate, ameninţare, război, risc.
Résumé
La reconditionnassions de la condition conditionnée
c’est une syntagme qui relève non seulement la dynamique très
compliquée de la condition humaine, mais surtout la difficulté,
voir l’impossibilité d’assembler et de cumuler des éléments
d’une condition pour en assurer la vitalité de celle-ci. Bien que
l’évolution générale de la société soit ascendante, la dégradation
de la condition humaine continue de s’adapter aux nouvelles
connexions, en générant et en amplifiant les supports de risque. Le
fil d’un couteau stratégique ou l’homme continue de survivre, non
seulement continue de se dégrader, mais, au contraire, continue de
s’affiler.
Mots-clefs : condition, société, défi, menace, guerre, risque
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O

mul este, mai exact, ar trebui să fie nu doar o măsură a tuturor lucrurilor,
cum spuneau vechii greci, ci mai ales un creator al acesteia, adică al
măsurii măsurii lucrurilor, un fel de Dumnezeu al lucrurilor și al măsurii lor. Desigur,
ne referim la noțiunea de lucru, înțeleasă ca produs al unei munci, unei activități,
al unui plan. Adică la un obiect, la un fapt, la o idee, la un gând, la un proiect, la
o evaluare. Și omul, așa cum îl știm și îl vedem noi în fiecare zi, chiar este ceea ce
ar trebui să fie. Undeva, între golul infinit și plinul infinit. O ființă, o existență, un
Univers cognitiv. Un creator de lume și de lumi. Drepturile și obligațiile lui, ale
omului, se confundă cu omul însuși, sunt, de fapt, omul, așa cum este el în propria-i
viață, pe Pământ și în Univers. De aceea, lumea lui, a acestui om deopotrivă individual
și universal, este, la rândul ei, ca oricare om și ca oricare lume: concretă, abstractă,
limitată în durată și nelimitată în lanțul devenirilor, arondată la timp și spațiu și,
adesea, extrasă din timp și spațiu, adaptată la universul simțurilor și al gândurilor și
rebelă la constrângerile lor, finită în a fi percepută și infinită în a fi înțeleasă, cunoscută
sau imaginată, pură ca un cristal și murdară ca un canal de dejecție, tare ca stânca,
fluidă ca apa și schimbătoare ca vântul.
Aceste cuvinte și toate dicționarele care le conțin și le impun ca fiind
instrumente ale comunicării, transferului, construcției prin cuvânt etc. etc. sunt, de
fapt, un fel de nave care ne duc într-o lume de dincolo de ceea ce se vede, sunt arca
prin care ne salvăm de potopul unui Univers Cognitiv, pentru a trece în alt Univers
Cognitiv, de fapt același mereu, dar redimensionat după capacitatea fiecăruia de a fi
sau a nu fi ceea ce este sau nu este. Reperele fug, culorile se amestecă, gândurile curg,
florile ard, clipele dor…
Mintea omului nu este niciodată nici prea limpede, nici prea întunecată. Ea
operează cu scheme, simboluri, imagini și cuvinte, cu noțiuni, propoziții și concepte,
fascinată de gramatică, de logică și de matematică, de cifre și de conexiuni, sau
oripilată de ele, fără să-i pese de durată. Fiecare om individual este unic și irepetabil
pe planeta Pământ și în Univers, mai liber ca însăși libertatea, pentru că propriul lui
gând îl scoate din orice constrângere, dar atât de încătușat de regulile și neregulile
libertății, încât niciodată nu va putea ieși din ele, deși totdeauna o va face. Omul
nu înțelege necesitatea înțeleasă, întrucât dreptul său de a nu înțelege este la fel de
concret, de important și de presant ca însuși dreptul de a înțelege, iar nelimitele sale
sunt, de fapt, limitele negate ale sistemului sau procesului în care fiecare dintre noi
există.
Spun toate acestea – foarte încurcate în felul lor –, întrucât, probabil că nimeni,
niciodată, nu va reuși să le descurce (nici n-ar avea de ce), iar noi, muritorii de rând,
vom amâna mereu nu doar concluzia unui silogism cu geometrie întârziată, ci chiar
și premisele lui. Pentru că așa ne convine. Sau pentru că atât ne duce capul. Omul
nu va ieși niciodată pe deplin din toate acestea, (nu va ieși mai deloc), dar va intra
mereu în vortexul lor. Așa este lumea făcută. Așa este Universul făcut. Între Da și
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Nu, posibilul are tot ce-i trebuie pentru a-și dezvolta propriul său infinit. Fiecare
identitate este infinită în lumea ei. Sau măcar tinde spre infinit. Chiar dacă identitate
înseamnă limite. La fel și omul.
Spun toate acestea, acum, la începutul acestui raționament, tocmai pentru a
nu ne strădui să înțelegem altfel decât se poate ceea ce este înțeles de la sine, nici să
luăm broaștele țestoase drept carapace supersonice, chiar dacă longevivele animăluțe
blindate seamănă mai mult decât foarte mult cu farfuriile zburătoare.
Omul este, probabil, cea mai liberă și, în același timp, cea mai încorsetată
ființă de pe Terra și din Univers. El își spune sieși, prin glasul celor care vor și pot,
că are toate drepturile care există și care vor exista în Univers, el fiind întruchiparea
libertății absolute, și nimeni, niciodată, sub nicio formă, nu trebuie să se atingă de
ele, de aceste drepturi ale lui, ca și cum acest om – într-adevăr, unic și irepetabil
în Univers – ar fi chiar așa, cel mai cel dintre ce cei mai cei, beneficiar absolut al
tuturor beneficiilor societății în care trăiește și care-i condiționează existența, viața,
devenirea și, evident, cunoașterea.
Omul are dreptul la viață, la hrană, la aer, la pământ și la cer, dar mai ales
la gând. Dar tot ce face parte din biosul Terrei are dreptul la o astfel de existență.
În acest sens, pentru a se hrăni, omul are dreptul să curme viața anumitor plante, a
anumitor animale, șarpele are dreptul să înghită de vie o broscuță, leul are dreptul de
a ucide, când îi e foame, o frumoasă gazelă și așa mai departe. Desigur, așa este în
natură. Iarba este făcută să fie păscută, fructele sunt făcute să fie mâncate (chiar dacă
rostul lor esențial este să perpetueze specia), erbivorele sunt făcute să fie devorate
(tot așa, de vii, fără injecții letale) de carnivore etc. O comunitate mai mare și mai
puternică o supune pe alta mai mică și mai slabă, cei care au arme nucleare sunt din
start mai puternici și mai cu moț decât cei ce nu au astfel de arme și nici dreptul să și
le procure (dacă au semnat un tratat prin care se obligă să nu aibă acest drept), pentru
că, vezi Doamne, așa se oprește proliferarea ADM și se asigură supraviețuirea lumii,
deși lumea poate fi rasă de pe suprafața pământului și doar cu armele nucleare ale
celor care le au deja (pentru că nu i-a obligat sau nu i-a invitat nimeni să semneze un
tratat ca să nu le aibă) și le perfecționează continuu…
În 1991, SUA și o coaliție de mari puteri și chiar de țări arabe au atacat
Irakul, pe motiv că Saddam Hussein, președintele acelei țări, și armata sa au invadat
Kuweitul, desigur, cu aprobarea tacită a americanilor, iar în 2003, SUA și aliații săi
au atacat din nou Irakul, fără mandat ONU (justificarea fiind aceea că războiul din
2003 era, de fapt, continuarea celui din 1991, pentru care a existat un mandat ONU,
și la încheierea căruia nu a fost semnat un tratat de pace), generând cea mai cumplită
criză din această țară, pe motiv că Irakul ar deține arme de distrugere în masă, arme
care nu au fost găsite niciodată…
Pe 11 septembrie 2001, s-a produs atacul terorist asupra celor două turnuri din
New York și clădirii Pentagonului, cu consecințe dramatice pentru cei care se aflau
acolo, dar și un foarte bun prilej pentru a fi atacat și pus sub control Afganistanul (tot
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015
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așa, într-o coaliție de zeci de state); în 1999, SUA a bombardat Serbia, ca urmare
Kosovo, leagănul civilizației sârbe, s-a separat bine mersi de această țară… La o
săpătură mai atentă printre adevărurile acestei țări și ale acestei lumi, s-a dovedit că,
de fapt, Irakul nu avea astfel de arme și că americanii știau foarte bine asta, iar pentru
generarea acelui război sau acelor războaie de dezmembrare a Iugoslaviei, CIA ar fi
investit câteva milioane de dolari...
Și drepturile celor care au dreptul să impună lumii o nouă ordine a lumii
au continuat să fie exercitate foarte ferm și foarte eficient. Desigur, pentru deplina
eliberare a omului înlănțuit de oameni. „Primăvara arabă” a distrus Libia, l-a omorât
pe Gaddafi, a bulversat Egiptul, Tunisia, Yemenul etc. și, evident, a produs războiul
din Siria… Desigur, pentru dreptul sirienilor de a-l da jos pe președintele lor –
Bachar al-Assad –, considerat dictator, pe care tot ei, sirienii, l-au ales (cum să fii
dictator dacă ai fost ales prin votul cetățenilor și tot prin votul lor poți fi dat jos la
următoarele alegeri?!), apoi a urmat un război care, după patru ani și 250.000 de
morți, iată, s-a intensificat, americanii și Vestul înarmându-i pe rebeli, iar rușii pe
Assad, desigur, pentru „libertatea”, deplină și necondiționată a sirienilor, a Siriei, a
lumii și a Universului… Și, ca să fie totul ca în filmele de groază, Rusia a intrat și ea
în acest jos strategic cu sumă negativă fabuloasă și risc extrem. Cele două superputeri
nucleare se află din nou, pe coridoare strategice care se interpătrund, în același teatru
de război…
Rusia s-a reînarmat, rebelii din Estul Ucrainei (ruși sau rusofoni) au pus pe fugă
(cu armament de la ruși și, evident, cu sprijinul direct sau indirect al acestora) armata
Ucrainei din acele ținuturi și au creat deja un fait accompli. Statul Islamic – această
cohortă care înspăimântă lumea cu refacerea unui califat care să cuprindă Africa,
Orientul Mijlociu, o mare parte din Europa și Asia, inclusiv zona uigură din China
(regiunea Xinjiang), a cucerit deja un teritoriu pe seama unor regiuni bogate în petrol
din Irak și din Siria, dar viziunea aceasta a constituirii unui califat care reamintește
Imperiul Otoman de odinioară – dealtfel, ultimul Califat aparține Turciei – nu poate
să fie indiferentă nici Turciei și, probabil, nici altor țări din arealul islamic. Altfel cum
de nu au spulberat până acum acest mutant geopolitic care readuce primitivismul
decapitărilor și altor monstruozități în plin secol XXI?! Turcia, una dintre cele mai
importante țări din cadrul NATO, își manifestă aproape pe față ostilitatea față de
intervenția Rusiei în Siria și de o posibilă implementare a unei prezențe pe termen
lung a muscalilor de odinioară chiar în coasta sa mediteraneeană. Un observator atent
nu poate să nu sesizeze prezența discretă (dar foarte intensă) a Turciei, mai ales cu
mijloace culturale, comerciale și educaționale, în zonele care au făcut parte cândva
din Imperiul Otoman sau care au fost controlate de acesta… Așa cum face, dealtfel,
și Austria…
Rusia, un alt imperiu etern, luptă pe două fronturi vizibile și pe altele o sută,
sau câte or mai fi, invizibile; americanii, imperiul tehnologiei, al mărilor și al IT,
luptă pe întreg globul pământesc; Uniunea Europeană (un fel de imperiu predominant
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germanic) luptă pe teritoriul său cu arme financiare, cognitive și chiar geopolitice,
care pun în dificultate unele dintre statele de drept; o parte dintre europeni, mai ales
români, caută (pe acest continent al lor) un loc mai bun sub soare, la concurență cu
milioanele de islamici care au invadat pur și simplu Europa, cărând cu ei și dreptul
lor sacru de a-și aduce în traistă și în creier modus-ul lor vivendi din țara de origine și
de a-l impune continentului european neislamic (dar care ar trebui islamizat, așa cum
spune SI și cum nu înțeleg pe deplin europenii, cel puțin, unii dintre ei) etc.
Musulmanii, care, din varii motive (cel mai grav fiind războiul), își părăsesc
locuințele și țările lor pentru a se pune la adăpost în țările bogate și stabile din
Vestul Europei, au dreptul la modul lor tradițional de viață, predominant religios,
deci islamic, chiar dacă acesta nu este compatibil cu modul de viață european, unul
predominant laic, iar conflictul care se creează poate genera sau regenera puternice
falii chiar în inima Europei. Această perspectivă nu contează, cei peste 500 de
milioane de europeni care fac parte din UE și PIB-ul lor de 18.140 de miliarde de
dolari, cel mai mare din Univers, le permite să creeze tot confortul din lume pentru
oaspeții lor islamici, care au spart ușile de la intrare și toate frontierele pentru a
ajunge aici, în timp ce, spre exemplu, românii, cel mai vechi popor din Europa, care
au, de la Dumnezeu, pământurile cele mai bogate și subsolurile cele mai bogate,
trăiesc, în marea lor majoritate, într-o sărăcie lucie, întrucât, în ultimul sfert de veac,
țara lor minunată a fost jecmănită deopotrivă de cei din interior și de cei din afară și
adusă la rang de slugă umilă la porțile Europei, cu un uriaș Parlament de nișă, cu un
guvern de nișă, cu o armată de nișă, cu o mentalitatea de slugă la nimeni, mai exact,
la FMI, la tot felul de bănci și de corporații, de firme, de multinaționale etc., care au
distrus complet, conform regulilor concurenței și ale lăcomiei umane, aproape tot ce
era românesc în România.
Românii sunt liberi să fie slugi în Europa și în lume, oriunde vor ei, cum vor ei
și când vor ei, nimănui nu-i pasă. Și nimeni nu le pune opreliști. Savanții sunt slugi
savante, medicii slugi pe moșia spitalelor europene și mondiale, creierele se duc
rapid acolo unde cred ele că le este mai bine, doar toată lumea care-i dă mâna aleargă
după ele, fetele noastre proaspete și foarte frumoase pot deveni fotomodele, dacă
au puțin noroc, iar cele care n-au un astfel de noroc de a fie foto-curtate pot umple
rețelele de prostituție și bordelurile de lux ale țării și ale Europei, sau pe cele din
mahalale, proxeneții români și străini trebuie să câștige și ei niște miliarde de lei sau
de euro, țăranii sunt bătrâni și singuri și, de aceea, peste 40 la sută din pământul țării
a fost vândut la străini, austriecii mai au puțin și termină de tăiat pădurile României
– oricum, România, această țară de mâna a 35-a în conceptul imperiilor de odinioară,
n-are ce să facă cu ele –, industria ei de toate felurile, inclusiv ce a lemnului, a
fost distrusă, resursele vor fi în curând epuizate de cei care le-au acaparat pe doi
lei, inclusiv rezervele noastre de aur, o mare parte din intelectuali, în scrierile și
facerile lor, preferă limba engleză (ca să-i citească un miliard de oameni, cred ei, și
nu limba lor materană), în anii trecuți jumătate din numărul absolvenților de liceu
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au picat examenul de bacalaureat și, odată cu el, și șansa de a-și continua studiile
superioare, de a-și face o carieră și a câștiga, prin forțe proprii, o bucată de pâine etc.
etc., în timp ce sistemul educațional, pentru a deveni total ineficient, se reformează
cu fiecare nou ministru, din ce în ce mai multe familii se destramă, unele dintre
sate se părăginesc, bate vântul prin pătule, 70 la sută dintre alimente se aduc din
afară, adică se importă, țara continuă să se umple de supermarketuri, DNA a intrat
cu furcile lui selective în libertatea necondițională a politicienilor corupți, pagubele
aduse țării sunt de sute de miliarde de euro, dar Justiția și toți cei care se află în
sistemele de securitate (economică, politică, socială, societală, ecologică, financiară,
umană etc. etc.) dorm de un sfert de veac în cizme, iar acum zăngănesc cătușele și
nu recuperează aproape nimic din bogăția națională dusă pe apa sâmbetei și prin cine
știe ce paradisuri fiscale… Iar această frază lungă, foarte lungă, a la Faulkner, ar mai
putea fi continuată pe 25.000 de pagini, pentru fiecare an de libertate câte o mie, așa
cum o citim noi, în fiecare clipă, pe foia cernită a dezastrului național înfipt ca un
cuțit ruginit în inima noastră…
Și, pentru ca totul să fie perfect în ceea ce privește recondiționarea condiției
condiționate a bravului nostru cetățean român eliberat de comunism, înrobit de noua
libertate capitalistă sau de care o mai fi și îndobitocit de șarlatanii (români și/sau
străini) care, în astfel de vremuri, ies la suprafață ca gunoaiele din timpul marilor
revărsări și ocupă rapid posturile de comandă și control, mediul de securitate din
zona de proximitate strategică foarte importantă pentru țara noastră s-a degradat
semnificativ. Așa cum am mai spus-o de atâtea ori, falia strategică Marea Neagră –
Marea Baltică s-a reactivat, NATO (îndeosebi americanii) și Rusia și-au repoziționat
dispozitive disuasive de o parte și de alta a acestui ax Nord-Sud ce trece chiar
prin inima geografică a continentului european, iar mintea noastră cea de pe urmă
încă nu ne-a revenit în nici un fel. Nenorocirile se țin lanț – tragedia de la Clubul
Colectiv este una dintre ele –, iar efectele ei au bulversat din nou conducerea
României, un guvern fiind nevoit, sub presiunea străzii oripilate de prestația clasei
politice românești, să părăsească posturile înainte de a redresa nava, în timp ce altul
a fost instalat intempestiv, cam fără voia lui, pară mălăiață, urmând ca, în timp, să
exploreze și corabia ce se clatină și scârțâie din toate încheieturile, să învețe cum se
ține o timonă și cum transmit comenzile în sala mașinilor răgușite… Și să schimbe
din nou rânduielile rânduielilor, așa cum au făcut-o toate guvernele, parlamentele și
toți președinții care s-au succedat la puterea absolută, democratică, FMI-istă, euroentuziastă, euro-sceptică, euro-reformatoare, euro-înrobitoare, euro-eliberatoare sau
de care o mai fi care au fericit România cu cel mai mare dezastru economic și social
din întreaga ei istorie…
Înapoia dispozitivului american și a celui rusesc de pe falia strategică amintită,
se află cele mai teribile și cele mai moderne arsenale nucleare aflate vreodată pe
Terra, exact ca în vremea Războiului Rece, dar, de data aceasta mult mai aproape de
frontierele noastre, chiar dacă noi, acum, suntem în cealaltă tabără.
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Toate sau aproape toate sunt cu susul în jos sau cu josul în sus, managerii
României fac experimente pe rănile României pe care nu știu nici cum să le vadă, nici
cum să le simtă și cu atât mai puțin cum să le trateze. Condiția umană, azi, este din
ce în ce mai mult considerată doar în principiile ei cele mai generale, așa cum primministrul actual a prezentat, la televizor, bugetul țării, doar în principiile sale foarte
frumos de pronunțat, ca și cum principiile ar finanța marile direcții de dezvoltare,
marile probleme care-și așteaptă de ani soluționarea, remedierea imenselor greșeli
făcute de guvernările PDL, greșeli considerate și acum, de unii oameni, inclusiv de
fostul președinte al României din acele vremuri, ca soluții geniale…
Islamiștii, alungați de pe pământurile lor, de războaie cumplite, de griji, și
de speranța că, undeva, în marile țări europene, precum Germania, Franța, Marea
Britanie, Olanda, țările nordice etc. le va fi mai bine, s-au năpustit pur și simplu, în
disperare, asupra Europei. Țările din lumea lor islamică, mai puțin Turcia, refuză
să-i primească, iar cele europene, deși unele cârcotesc, îi primesc, totuși cu brațele
deschise. Este însă foarte clar că, printre acești oameni necăjiți, se infiltrează, în
marile țări europene, inclusiv în Rusia, în marile orașe europene, jihadiști și luptători
ai Statului Islamic, teroriști și alți luptători care, probabil, mâine vor pune probleme
cu totul și cu totul deosebite lumii întregi…
Orientul Mijlociu este bulversat de cumplitul război din Siria, un Babilon
al zeului Marte, care, probabil, va duce fie la dezmembrarea și distrugerea brâului
islamic al Planatei, fie la unificarea lui într-o forță care ar putea genera cel mai cumplit
dintre războaiele lumii, probabil în vederea deschiderii, într-un orizont extrem, a erei
dominației mondiale islamice, adică mult mai mult decât refacerea Marelui Califat.
Uniunea Europeană, în noua ei fizionomie, din care se detașează hegemonismul
german, reticența britanică, recrudescența extremismului etnic și a separatismului
etnic din foarte multe țări europene, problema euroregiunilor, migrația internă,
imigrația musulmană teribilă, problemele de securitate internă și, evident, găsirea
unui ideal comun, nu-și pune nici un fel de probleme. Totul pare a fi OK, deși este
foarte posibil ca, în unele dintre state să explodeze cumplit, așa cum remarca și
George Friedmann, extremismul etnic și religios și chiar naționalismul rănit cumplit
de birocratismul și europenismul abstract al Bruxelles-ului.
Rusia s-a trezit din somnul ei strategic și a trecut la o contraofensivă
disproporționată, foarte asemănătoare cu cea americană și nespecifică ei, de unde și
posibila desfășurare haotică și intempestivă a evenimentelor următoare, mai ales în
vecinătatea noastră apropiată, adică în Transnistria, Republica Moldova și la Gurile
Dunării.
Fiecare țară din Europa și din lume are interesul ei special, parcursul ei, viața
ei. Marile interese ale altora – fie ele globaliste, separatiste, revanșarde etc. – se bat
cap în cap și coaste în coaste unele cu altele și, din câte se pare, nu se întâlnesc în nici
un punct. Singurul lucru care le mai poate speria pe toate, indiferent în ce tabără s-ar
afla, inclusiv pe monștrii de la București, este perspectiva unui război devastator între
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marile puteri nucleare. Dar nici acest război nu mai este chiar o sperietoare, întrucât
televizorul a arătat tuturor celor care știu sau nu știu să vadă că o confruntare pe un
câmp de luptă este ca un film de război sau ca un joc electronic de război, cu monștri
și mutanți cibernetici, și nimic mai mult.
Ochii oamenilor par a avea nevoie să vadă sânge, jocuri de război
înspăimântătoare, lucruri scârboase, perverse, oribile, producătoare de adrenalină.
Desigur, atunci când văd scene precum cele din Clubul „Colectiv” din seara de 30
octombrie 2015, mai ales dacă sunt acolo, în acel infern, percep primejdia și cer
distrugerea guvernului și a clasei politice, a Terrei și a Universului, toți, dar absolut
toți vinovați de tragedia lor de acolo. Dar astfel de scene îngrozitoare sunt foarte
comune în războaiele lumii, în acțiunile teroriste, în încăierările dintre clanuri. Iar
acestea se află pretutindeni, din Statele Unite până în Nigeria, din Rusia până în
Cornul Africii, în Nord, în Sud, în Est, în Vest… Au fost cam prea mulți ani fără un
război mondial sângeros. A cam sosit timpul…
Condiția umană, se pare, nu poate ieși niciodată din propria sa conflictualitate,
din propriul său război, altfel decât cu picioarele înainte. Și nimeni nu face nimic
pentru a o scoate de acolo. Desigur, recondiționarea acestei condiții, pe care
politicienii de pretutindeni o proclamă ca doctrină absolută (schimbarea, înnoirea,
reforma), la rândul ei condiționată de atâtea și atâtea ori și de atâția și atâția oameni
geniali sau proști, super-morali sau de-a dreptul perverși (doar și perversiunea este un
drept), este direcția loviturii principale a întregului efort de reconstrucție strategică a
lumii pe atâtea și atâtea principii ale ei. Mintea omului este capabilă să principializeze
totul, chiar și lipsa oricărui principiu, și să spună foarte multe, fără să se înțeleagă
nimic. La urma urmei, nu contează ce înțelegi sau nu înțelegi tu, om de rând, unic și
irepetabile pe planeta Pământ și în Univers, ci ce efect are. Totul – chiar și viața – se
bazează, azi, pe efect. Inclusiv ce se spune, ce se arată ce se scrie și ce se comunică
lumii, celuilalt și sieși.
Comunicarea, în teoria modernă a perversității și agresivității umane,
concentrează în același concept un emițător, un canal, adică un vector, și un publicțintă. Dacă există un public țintă, există și o armă cu care emițătorul trebuie să tragă
în acel public. Gloanțele sunt cuvinte, propoziții (explicative sau nu), afirmative sau
negative, problematice, asertorice, apodictice și de care or mai fi, imagini, fiecare
valorând cât o mie de cuvinte sau mai mult (deși mai întâi a fost Cuvântul) și…
efecte… Deci, în viziunea „științei” media, comunicarea nu este o relație de relevare
și de cunoaștere a unui adevăr, a unui fapt, a unui eveniment etc., ci un război de
distrugere, de convingere sau de manipulare a unui public țintă. Acesta este, de fapt,
lumea în care trăim. La urma urmei, și războiul este tot o relație. Dintre o armă și o
țintă.
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ
„DIMITRIE CANTEMIR” LA UN SFERT
DE VEAC

Efort, inteligență entuziasm și performanță

A

nul acesta, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a împlinit 25 de
ani. Este, poate, cea mai frumoasă vârstă pentru un om, dar și pentru o
instituție. Chiar dacă un sfert de veac înseamnă cea mai frumoasă tinerețe, atunci
când anii se măsoară în promoții, adică în tineri specialiști cu studii universitare care
și-au luat zborul, vocația unei asemenea instituții se evaluează în destine, în idealuri
împlinite, în succese, în cunoaștere, în deveniri.
Această frumoasă și complexă instituție de învățământ superior particular a
fost fondată în 1990 de către prof. univ. dr. Momcilo Luburici și prof. univ. dr.
Corina-Adriana Dumitrescu (Radu), din inițiativa lor, cu resursele lor și cu finanțarea
lor. Cu forța și entuziasmul unor investitori în deveniri.
„Fondarea și evoluția Universității Creștine «Dimitrie Cantemir» este una
dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficientei inițiativei particulare, chiar într-un
domeniu conservator cum este cel al învăţământului universitar. În cei aproximativ
25 ani de existență, universitatea noastră a reușit să formeze 15 facultăți cu 39 de
programe de licență și 32 de programe de studii de master, în centre cu tradiție
(Bucureşti, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara și Constanța), având în prezent,
peste 8.000 de studenți și un corp profesoral de înaltă competență, îndeplinind
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standardele naţionale și europene ale școlii superioare” scrie președintele
Universității, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, în mesajul său.

Misiunea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” constă în crearea unui
mediu de învăţare şi cercetare inovativ, în acord cu valorile umaniste, cu scopul de a
forma specialiști capabili să contribuie la progresul economic şi social.
Prin misiunea sa didactică şi de cercetare, Universitatea Creștină „Dimitrie
Cantemir” îşi propune:
• să genereze şi să transmită cunoaştere, informaţii noi, abordări inovatoare şi
cultură;
• să îşi confirme şi să-şi consolideze o poziţie de prim rang în elita universităţilor
româneşti, să obţină recunoaşterea internaţională a performanțelor în cercetare
avansată şi în educaţie;
• să promoveze valorile etice de autonomie, libertate şi independență înscrise
în Magna Charta a Universităţilor Europene.
Elementele de specificitate şi oportunitate care contribuie la realizarea misiunii
Universității sunt:
• respectarea valorilor profesionale şi umane;
• asigurarea calităţii în educaţie şi cercetare prin îmbinarea armonioasă a
tradiţiei cu modernitatea;
• încurajarea dezvoltării personale şi spirituale a membrilor comunităţii
academice;
• implicarea în soluționarea problemelor societăţii;
• transparența și eficiența în comunicarea internă şi externă.
Viziunea Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” se concentrează pe
excelenţă, competitivitate şi responsabilitate socială, ca o universitate de referință
centrată pe educaţie şi cercetare, cu rol de lider în promovarea dezvoltării durabile,
deplin integrate în spaţiul european al educaţiei şi cercetării universitare, în beneficiul
comunităţii naţionale şi internaţionale.
Valorile asociate sunt: transparența, performanţa, spiritul de echipă, echitatea,
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recunoașterea meritelor, etica, deschiderea către comunitate.
Principiile de funcționare a Universității, conform Cartei Universitare, sunt:
autonomia universitară deplină, respectul legilor române, inclusiv ordinelor şi
instrucțiunilor Ministerului Educaţiei şi ale Agenției Române de Atestare a Calității
în Învățământul Superior (ARACIS), nediscriminare pe considerente de naționalitate,
rasă, sex, religie sau convingeri politice.
Cele 39 de programe de licență și cele 32 de programe de studii de master
materializează aceste cerințe și cuprind domenii foarte importante ale învățământului
superior și activității economice, sociale și politice (Administrarea afacerilor,
Economie și afaceri internaţionale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept,
Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educaţiei, Științe politice,
Științe ale comunicării și Științe administrative), care arată cât de complexă și cât
de cuprinzătoare este activitatea acestei Universități, menirea ei și orizontul ei de
așteptare.
Ca urmare a activității complexe, bine organizate și cu randament maxim în
managementul universitar și în formarea elitei intelectuale românești a viitorului,
Universitatea a obținut, în anul universitar 2010-2011, calificativul „Grad de
Încredere Ridicat”.
Unul dintre eforturile principale ale Universității a fost generarea continuă
a calității învățământului, potrivit exigențelor europene, cerințelor pieței muncii
europene și ale proceselor de la de la Bologna, astfel încât absolvenții să poată accesa,
potrivit specializării lor, orice loc de muncă în țară și pe continentul european.
În acest sfert de veac, Universitatea a produs aproximativ 50.000 de absolvenți
de licență și 15.000 de absolvenți de master, diplomele obținute de ei fiind recunoscute
pe piața europeană a muncii.

Universitatea este ca un uriaș laborator pe tărâmul culturii, al activității
economice și sociale, al științei și practicii, în care se formează oameni superiori,
oameni care, după absolvire, își vor asuma universuri complicate și responsabilități
foarte mari în domeniile studiate aici. Ei se vor regăsi în funcții importante în unități
economice, în sistemul financiar, în instituții ale statului, în mediul public și, mai
ales, în cel privat. Aici, în Universitate, tinerii își formează cunoștințe și abilități
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temeinice, dar mai ales cerința și trebuința de a învăța continuu, de a deveni și
redeveni în fiecare zi oameni de carte și oameni de acțiune, oameni de performanță
intelectuală și pragmatică, responsabili pentru destinele lor și ale celorlalți, ale
instituțiilor și comunităților, pentru destinele țării și ale continentului.
În acești ani foarte grei pentru România, în care învățământul românesc de toate
gradele a suferit mutații radicale (unele, benefice, altele de-a dreptul devastatoare),
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a reușit să-și mențină drumul ales,
tonusul, optimismul și performanța, să găsească soluții pentru numeroasele probleme
care s-au pus și se pun și astăzi în învățământul superior, începând cu asigurarea
calității procesului didactic și continuând cu relațiile constructive cu piața muncii și
cu cele ale formării capitalului intelectual, potențialul intangibil al unei nații, aurul
cenușiu al dezvoltării durabile.

La mulți ani, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”!
Vivat, crescat, floreat Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”!
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EXAMS FRAUD IN HIGHER
EDUCATION
(TRADUCERE DIN LIMBA ROMÂNĂ)

FRAUDAREA EXAMENELOR
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
Univ. Assist. Bogdan RADU, PhD. c.
Junior Lawyer Corina MATEI
Abstract
One of the aims of the paper is to shed some light on the controversy
caused by the interpretation of the legal provisions in Criminal Law and the
Law no. 188/1999 regarding the public servants status, seeking clarification
on the teaching staff status in relation to the public servant quality, regarding
certain actions undertaken by these. The article examines the legal implications
posed by the exams fraud and what are the penalties provided for all involved,
thus illustrating the importance of a genuine and fair assessment of the
intellectual skills the student possesses, while helping to maintain an adequate
educational system.
Keywords: fraud, exam, student, public servant, university professor,
responsibility.
1. Introduction
„Those who believe we can become richer and more stable as a country by
reducing the education and maiming our youth’s instruction, are a sort of really
ignorant people”.1
James C. Humes, „The Wit and Wisdom of Winston Churchill”, Humanitas Publishing House, Bucharest, 2010,
page 49.
1
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H

igh quality teaching is without a doubt one of the decisive factors in
terms of highlighting the attitudes and values that initiates the learners’
development process as active members of society, thus providing a balanced, trained
and effective workforce.
The exam fraud slowly but surely became a difficult to control phenomenon,
threatening not only the professional training of the education’s direct beneficiaries,
but also the system being, thus, damaged from the inside.
In order to outline more clearly how the involved people are responsible, we
must understand in depth the status of those who participate in this activity, harmful
to a society that vitally needs intellectual progress.
2. Student responsibility
From the outset, we should mention that the penalties for the student caught
cheating in an exam are generally disciplinary and are based largely on the internal
rules of the educational institution. However, the method chosen for the fraud may
have criminal and/or civil implications.
The academic consequences are established in the regulation regarding
the students’ professional activity. Each University in Romania is obliged, by the
University Senate2, to adopt the University Code of Student Rights and Obligations.
It must comply with the Code of Students Rights and Obligations proposed by the
student associations3. The University, without breaching this Code, may reserve
the right to determine disciplinary actions for students and professors, based on the
deviation and the repeatability. Also, it may determine ways of contesting these,
being necessary, in our assessment, their explicit provision in the student contract
concluded with the student and the employment contract regarding the professor.
For example, the regulation established by the University of Bucharest states
that “the student seeking to promote the assessment tests (exams, checks, projects,
tests) by fraud will be expelled by the Rector at the proposal of the Faculty Council”.4
Also, the regulation adopted by the Christian University “Dimitrie Cantemir”
of Bucharest states that “the students seeking to promote the exams by fraud will be
sanctioned with the cancellation of that exam session. In case of impersonation in the
exam, those concerned (the replaced and the replacing) will be expelled, without the
right of re-registration in any of the faculties of the Christian University “Dimitrie
Cantemir” of Bucharest.5
Article 213 paragraph 2 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published
in the Official Gazette Part I, No. 18 of January 10, 2011
3
Article 202 paragraph 3 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published
in the Official Gazette Part I, No. 18 of January 10, 2011
4
See: http://www.unibuc.ro/n/despre/docs/regulament_studenti.pdf
5
See: http://www.ucdc.ro/regulamente-ucdc.php
2
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The sanctions are applied by the University Rector or President, as appropriate,
at the proposal of the University Ethics and Professional Deontology Commission.6
For students, disciplinary sanctions are considered and: reprimand, written warning,
colloquia or exams postponing for the next session, elimination from the student
dormitory or access restriction in it, expulsion with or without re-registration right.7
The University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa” of Iasi expressly
provided in its regulations sanctions for its professors also: “The impersonation in
exam is fraud and is punishable by expulsion both of the student who has been replaced,
as well as the student who replaced. The supervising professors and the appointed
professors have the obligation to report such cases to the Dean’s Office within 24
hours for sanctioning. If such an incident is not reported or the impersonation is not
proven, the responsible professors will be proposed for disciplinary sanction”.8
In the example given above, the exam fraud by impersonation may constitute
the offense of “identity theft” 9 if the requirements of the New Criminal Code (NCP)
are fulfilled. To appreciate the criminal nature of the act under the provisions of
criminal law is necessary to clarify the professor’s status, specifically to determine
whether or not he is a public servant.
According to the article 327 paragraph (1) of the NCP, “the presentation under
a false identity or the assignment of such identity to another person, made to a person
of those referred to in article 175 or transmitted to a unit in which it operates by the
fraudulent use of a document that serves to identify, legitimate or proof the marital
status or of such a forged act, to induce or maintain mislead a public servant in order
to produce legal consequences for himself or for another, shall be punished with
imprisonment from 6 months to 3 years”. Paragraph 2 of the same article establishes
that the punishment will be from 1 to 5 years imprisonment if the identity used was
a real identity belonging to another person.
In case of impersonation for exam in place of another student the conditions
required by the legislature are met, except that of “misleading a public servant”, the
university professor whom the student is presented not being a public servant.
But it is important to note the difference between the current regulation of
the offense raised, and the old regulation10. According to this, the act targeted the
misleading of a state body or institution or another unit of those the article 145 was
referring to, in order to produce legal consequences for themselves or for others. It
Article 104 of the Dimitrie Cantemir Christian University Charter, adopted by the University Senate, from
27.07.2011
7
Article 106 section c of the Dimitrie Cantemir Christian University Charter, adopted by the University Senate,
from 27.07.2011
8
See:
http://www.umfiasi.ro/organizare/Documents/Regulamente/Regulament%20studii%20universitare%20de%20
licenta.pdf
9
Article 327 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510 of
July 24, 2009
10
Article 293 of the Law no. 15/1968 regarding the Old Criminal Code published in the Official Gazette no. 65 of
April 16, 1997
6
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was, therefore, essential article 145, as it included the education institution in the
notion of “public”11, the University being a public institution, through the service
it provides. So misleading a state institution, such as a state university or another
institution of those mentioned in the article 145, as the private education institution
providing public services, through impersonation, constituted according to the Old
Criminal Code the offense of identity theft.
In this regard also relevant are the situations where the students were legally
investigated for impersonation regarded as an offense of identity theft.12
Currently, however, although the university professor has a public interest
activity, he is not a public servant. The misleading must be made to him, which
is precisely the purpose of the offense, and the public institution the article 176 of
the New Criminal Code is referred to is the one administering or exploiting public
assets, as the text provides as opportunity the act also by supplying the identity of a
unit in which the public servant operates, but the text will still not find its application
because the university professor is not a public servant, so it does not satisfy the
requirement of “identity transmission to a unit in which the public servant operates”.
Therefore, impersonation during a session is not a crime, but is fraud and will
result in disciplinary responsibility of the student according to the rules adopted by
the University Senate, as I mentioned, but it could also have civil implications.
Thus, according to the New Civil Code (NCC)13 the one that causes injury to
another by an unlawful act committed with guilt, is obliged to pay compensation.
Therefore, particularly important is the discovery of the damage and its proof in case
of exam fraud. The damage may consist of harming an interest14 that could belong to
another student or students or the educational institution, depending on the particular
case. The interest must be legitimate, serious and must create the appearance of
a subjective right by the way it’s manifested. For example, for the educational
institution the subjective right protected by the legislator can be represented by
the “image right”. Although it is an inherent right of the individual, the legislator
expressly provided that the non-property rights of the human personality are also
protected by likeness for the legal entity.15 Therefore, the legal entity may invoke
non-property rights as set out in article 58 of the New Civil Code seen as personality
rights, such as the image right, being able to claim material or moral compensations,
Article 145 of the Law no. 15/1968 regarding the Old Criminal Code published in the Official Gazette no. 65 of
April 16, 1997 establishing “by the term of public we refer to public authorities, public institutions, institutions or
other legal persons of public interest, management, use or exploitation of public property, public services and goods
of any kind that, by law, are of public interest”.
12
See as an example: Nicoleta Idita-Tomuta „Student din Alba Iulia, prins de politie copiind la examen cu sistem
de nanocasti „spy”, Newspaper Unirea, published on 5.10.2011
13
Article 1357 of the Law 287/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 505 of
July 15, 2011
14
Article 1359 of the Law 287/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 505 of
July 15, 2011
15
Article 257 of the Law 287/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 505 of
July 15, 2011
11
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protecting its rights as means to protect the personality rights.16 The institution’s
image is built of the professor’s reputation, their qualifications and training, but
also of their correctness, and in case of proven exams fraud the institution loses its
credibility and the damage may also result by the fact that it can no longer attract
a large number of students, often being perceived as a weak school, without the
specific requirements of the studied subjects, having long-term effects also in the
positions to be occupied by those who attend its classes.
Regarding the damage caused to another student by exam fraud, it may consist
of loss of an opportunity, which implies the probability of the event in favour of
the one invoking the damage, in relation to the committed offense. The chance
must therefore be real and its loss due to exam fraud. Without proof of a causal
link we cannot claim an accountability or compensation, chance not representing a
mere possibility but must justify the current compensation for damages.17 It seems,
thus, paradoxical the requirement that for a chance, anyway randomly defined as
something related to luck, the damage is certain. On closer examination, however,
it can be seen that in this case the legislator requires not the certainty, but that a
hypothetical damage cannot be repaired, being required that the probability of its
occurrence is high. Such situations are found most often in the case of admissions
to state universities where there are a limited number of places paid from the state
budget, the mark obtained on admission being the one classifying the students.18 Not
only occupying a place insured from the state budget can be problematic, but also
occupying a place in a public or private Faculty when a student is surpassed by fraud
by another colleague and this is proved later when the registration period has already
passed, therefore the candidate who thus lost a year of college and proves that he had
real chances to be accepted if not surpassed by fraud, can get compensations for the
lost opportunity in the form of moral damages if he proves the damage.
3. The public servant and the university professors’ responsibility
According to the National Education Act, university professors are the:
assistant professor, university lecturer / lecturer, associate professor and university
professor.19
The public servant is the person named, according to the law, in a public office20
See: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei “Noul Cod Civil. Comentariu pe articole” published on 13.06.2012 - http://www.legalis.ro/2012/06/13/art-193-efectele-personalitatii-juridice
17
Supreme Court, Civil College, Decision no. 733/1957 in C.D. 1957, page 159
18
See as an example the Rules of admission in the University of Bucharest chapter X: Establishing and communicating the competition results: http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/wp-content/uploads/2013/06/METODOLOGIE-ADMITERE-2013-Studii-Universitare-de-Licenta.pdf
19
Article 285 paragraph 1 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published
in the Official Gazette Part I, No. 18 of January 10, 2011
20
Article 2, paragraph 2 of the Law no. 188/1999 on the public servants’ status, republished in the Official Gazette
Part I no. 365 of May 29, 2007
16
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and the public office represents all his duties and responsibilities, established by law,
in order to achieve the public power prerogatives by the central public administration,
local public administration and autonomous administrative authorities.21 According
to the law annex on the status of the public servants which lists the civil services, the
university professor is not a public servant for the purposes of this Act.
The Criminal Law Convention on Corruption22 uses the term of “public official”
for naming the public servant; whereas article 1 states expressly that it relates to the
definition of the concepts of official, public servant, minister, mayor or judge in the
State national law in which the person practices its profession and how it is applied
in the criminal law.
For the purposes of the criminal law, the New Criminal Code provides only
the public servant who is no longer defined by reference to the notion of “public”,
renouncing the servant notion definition.23
In the current regulation, the New Criminal Code provides24 that a public
servant is, within the meaning of the criminal law, a person who, permanently or
temporarily, with or without remuneration:
a) exercises powers and responsibilities, established by the law, in order to
achieve the prerogatives of the legislative, executive or judicial power;
b) exercises a public dignity position or a public position of any kind;
c) exercises, alone or together with others, in an autonomous administration,
of another operator or a legal entity owned integrally or in majority by the state,
tasks related to achieving its object of activity.
It is also considered a public servant, for the purposes of the criminal law, the
person exercising a public service for which was invested by the public authorities
or subject to their control or supervision regarding the performance of that public
service.
It may be noted that the people who had an official capacity according to the
old regulation, if currently not among those referred to in article 308 of the New
Criminal Code25, will not be considered immediate active subjects of the offences
listed in this article.
In other words, according to the New Criminal Code, the “servant” will benefit
Article 2 paragraph 1 of the Law no. 188/1999 on the public servants’ status, republished in the Official Gazette
Part I no. 365 of May 29, 2007
22
Adopted by the Council of Europe in Strasbourg, January 27, 1999, ratified by Romania by the Law no. 27/2002,
published in the Official Gazette, Part I, no. 65 of January 30, 2002
23
See: Mihail Udroiu „Drept Penal. Parte Speciala. Noul Cod Penal”. C. H. Beck Publishing House, Bucharest
2014, page 342.
24
Article 175 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510 of
July 24, 2009
25
(1) The provisions of the articles 289-292, 295, 297-301 and 304 regarding public servants apply accordingly to
the facts committed by or in relation to people who exercise, permanently or temporarily, with or without remuneration, a commission of any nature in the service of an individual of those referred to in article 175 paragraph (2) or
under any legal entity.
(2) In this case, the special limits of the penalty will be reduced by a third.
21

26
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from the criminal justice regime like any individual, except in situations such as that
provided by the article 308 to the New Criminal Code.
From the new regulation of the article 175 to the New Criminal Code is
missing the mention “regardless as vested” and “commission of any kind” to exclude
the possibility that an official de facto is assimilated to the public servant.26
So, to clarify the status of active subject of the university professor, in terms of
committing acts related to exams fraud and that may be crimes of bribery, nepotism,
abuse of power, negligence, position usurping or conflict of interests, it is necessary
to relate to the provisions of the article 308 of the New Criminal Code while setting
if the organization type, state or private, has any relevance.
No doubt that the education is a public service, this also being confirmed by
the National Education Act.27
A public service is also performed by doctors28. But in regards to these, the
High Court of Cassation and Justice (HCCJ) decided that if they operate in a state
institution they have the capacity of public servants for the purposes of the criminal
law. Thus, HCCJ said: “The liberal nature of the medical profession is no justification
for the criminal liability for the offense of bribery in cases in which it conditions the
medical act to which he is professionally, morally and legally bound, by the money
or benefits that are not entitled to him and which, directly or indirectly, he claims,
receives or accepts. Also, in relation to the importance of the public health service,
the patients cannot be left unprotected by the criminal law, because any eventual
acts of claiming or receiving money or other benefits by the doctor who works in the
health system can be integrated to the incidence sphere of some non-criminal legal
provisions”.29
The solution is justified because the doctor, as required by the article 175 (2)
of the New Criminal Code, operates under the supervision of the Medical College of
Romania and the Ministry of Public Health30.
For the university professors in the state or private education, we appreciate
that the requirements of the article 175 paragraph 2 of the New Criminal Code are
not met, for it to be classified as an assimilated public servant, because even though
they are performing a public service, the investiture and control requirement is not
verified by a public authority. This control carried out by the Ministry of Education
and Research is done on the educational institution, not on its employees.31
Coord. Mihai Adrian Hotca „Noul Cod Penal. Note. Corelaţii. Explicaţii”, C. H. Beck Publishing House, Bucharest 2014, page 367
27
Article 10 paragraph 1 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published in
the Official Gazette Part I, no. 18 of January 10, 2011
28
Article 2 of the Law no. 95/2006 on the health reform published in the Official Gazette no. 372 of April 28, 2006.
29
Decision no. 26/2014 published in the Official Gazette no. 24 of January 13, 2015
30
Article 373 of the Law no. 95/2006 on health reform published in the Official Gazette no. 372 of April 28, 2006
31
Article 121 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published in the Official
Gazette Part I, no. 18 of January 10, 2011
26
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According to the National Education Act, in higher education operates the
principle of university autonomy32, and the position occupation is done by contest
conducted at the employing institution level, based on a framework methodology
approved by Decision from the Romanian Government.33
Therefore, the university professors, though not public servants according
to the special law of the public servants or according to the criminal law, may be
liable for those acts of corruption and bribery service, nepotism, abuse of power,
negligence, position usurping or conflict of interests, in relation to the article 308 of
the New Criminal Code, as this article provides that those offenses listed therein may
also be committed by other persons, but the special limits are reduced by 1/3.
Covered by the article 308 of the New Criminal Code, the university professors
may be punished for committing some crimes only if the relation between the offense
committed and the service he conducts can be proved.
The incitement34 to commit crimes of corruption or service through colleagues
or auxiliary non-academic personnel, as for example the secretary operating in
an educational institution, attracts their criminal liability, being punished with the
penalty provided by the law35 for the author, taking into account in determining the
sentence each one’s contribution.36
For example, in case of an offense of abuse of power37, at the instigation of a
secretary, determining the university professor to not meet an act falling within his
powers or to meet it faultily, thus causing damage or harm to the legitimate rights or
interests of another individual or entity, shall be punished with imprisonment from 2
to 7 years, the limits being provided for both the author and the instigator.
In case the professor commits the act through the secretary, appreciating thus
that the act is not performed by a professor, but an auxiliary personnel, the liability
will be drawn for all the participants, the professor executing the instigation to
abuse of power, and depending on how the exam fraud happens, other crimes in the
competition may be found38.
Failure to comply with the examination procedure or the notation in the
Article 118, paragraph 1, section a of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented
published in the Official Gazette Part I, no. 18 of January 10, 2011
33
Decision no. 457 of May 4, 2011 published in the Official Gazette no. 371 of May 26, 2011
34
Article 47 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510 of
July 24, 2009
35
Authors note: It is irrelevant in this respect the penalty established by the judge for the author, to which there may
be personal mitigating circumstances, which may reach the situation where the instigator is punished with a heavier
penalty than that imposed on the author, but both should be within the limits provided by the legislator for the act.
36
Article 49 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510 of
July 24, 2009
37
Article 297 paragraph 1 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette
no. 510 of July 24, 2009
38
For example, for the fraud of a licence exam by passing in the records and, by default, on the diploma a smaller
or bigger note than that given to the student after the written or oral evaluation, we can also be in the presence of
crimes of forgery of official documents, the study documents being official documents. See in this respect:
http://utm.ro/files/file/documente/regulament_acte_de_studii.pdf
32
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catalogue of a note by another professor than the one holding the class attracts not
only criminal but also disciplinary liability.
Thus, regarding criminal liability the acts may be committed by the guilty
professor as the active subject of the crime of position usurping39 of the function
related to the article 308 of the New Criminal Code, in terms of the scoring in the
catalogue of a note by another professor than the holder, or negligence40 or a abuse of
power41 that could be executed when non-complying with the procedure of assessing
a student, the liability also being reported to the article 308 of the New Criminal
Code.
The people who intervene with a professor for purchase or influence or by
bribery, will be penalized under the article 308 of the New Criminal Code, which also
lists the offenses of bribery or influence peddling even if these are closely related to the
concept of public servant, because these can be committed by anyone, but not against
anyone. More specifically, that which is being offered, promises or gives money or
other benefits is a public servant. The same as in purchasing influence consisting of
the promise, offer or giving money or other benefits, directly or indirectly to a person
who has or suggests that has influence on a public servant. The goal of the actions
is to determine the public servant not to satisfy, fulfil or expedite the performance
of an act which falls within his attributions or to fulfil an act contrary to his duties.
Although as I said, the university professor is not the public servant referred to in
article 175 of the New Criminal Code, he may be active subject under the article 308
of the New Criminal Code, being also attracted penalties for those who intervene with
them under the same article which, in order to remove any question of interpretation,
lists two offenses raised.
Article 308 of the New Criminal Code called “corruption and service offenses
committed by others” does not represent an autonomous offense or a cause of
lowering the punishment limits, but a modified form of the crimes that are related
to this article. The interpretation considers the HCCJ42 Decision by which the Court
Article 300 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510
of July 24, 2009, which establishes “the act of the public servant that, during the service, acts in a way that is not
part of his attributions, if this caused one of the consequences provided for in the article 297, will be punished with
imprisonment from 1 to 5 years or a fine”
40
Article 298 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510 of
July 24, 2009, which establishes: “The violation of misconduct by a public servant of a service duty, by its failure or
improper performance, if this is causing damage or harm to the legal rights or interests of an individual or an entity,
will be punished with imprisonment from 3 months to 3 years or a fine”.
41
Article 297 of the Law 286/2009 regarding the New Criminal Code published in the Official Gazette no. 510 of
July 24, 2009, which establishes: “(1) the act of the public servant that, in the line of duty, does not fulfil an act or
fulfils it incorrectly and, thereby, causes damage or harm to the legal rights or interests of an individual or an entity,
will be punished with imprisonment from 2 to 7 years and prohibits the use of the right to hold a public office. (2)
The same punishment sanctions the public servant action that, in the line of duty, restricts the exercise of a right of
any person or creates for a situation of inferiority based on race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex,
sexual orientation, political affiliation, wealth, age, disability, non-contagious chronic disease or HIV/AIDS infection”.
42
Decision no. 1/2015 published in the Official Gazette no. 105 of February 10, 2015
39
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for absolution of some criminal law issues admitted the notification of the Court of
Appeal Oradea on the crime of embezzlement in order to calculate the limitation
period and to clarify the nature of the article 308 of the New Criminal Code. HCCJ
decided that the article 308 is an attenuated form of the offense, and the limitation
period will relate to the new limits calculated after applying the article 308 of the
New Criminal Code.
In terms of analysing the disciplinary liability, we should consider its
employee status. It results from the individual employment contract concluded with
the educational institution where they work. Also, there must be an unlawful act
committed with guilt (negligence or intent) that led to the production of a harmful
result.
The disciplinary deviation is an offense in connection with work and consists
of an act or omission committed with guilt by an employee that violated the legal
norms, the internal regulation, the individual employment contract or the applicable
collective agreement, the legal orders and dispositions of the hierarchical leaders.43
So the university professor is responsible for the violation of the legal rules, the
internal regulation, the individual employment contract and the applicable collective
agreement, the legal orders and dispositions of the hierarchical leaders, such as for
example the university rector or the faculty dean.
To go on the thread of the examples already given above, we specify that
disciplinary sanctions applicable to the university professors are provided: reprimand,
written warning, reducing the basic salary for a certain period, suspension of the right
for a determined period, to take part in competitions to occupy some higher positions
or to obtain academic degrees or a management position, guidance and control,
removal from the education leadership, guidance and control position, individual
employment termination.44 These sanctions are also provided by the Labour Code in
the article 248 paragraph 1.
The disciplinary sanction is legally erased within 12 months of the application,
if the employee is not bound for another disciplinary sanction within that period.
The disciplinary sanctions erasing is determined by the employer’s decision issued
in writing.45
The employer asks for the application of the disciplinary sanction by a decision
issued in written within 30 calendar days from the date of being informed about the
Article 247 paragraph (2) of Law 53/2003 on the Labour Code, republished under the article V of the Law no.
40/2011 amending and supplementing the Law no. 53/2003 - Labour Code, published in the Official Gazette of
Romania, Part I, no. 225 of March 31, 2011, giving the texts a new numbering.
44
Article 106 letter a of the Dimitrie Cantemir Christian University Charter, adopted by the University Senate, from
27.07.2011
45
Article 248 paragraph 3 of the Law 53/2003 on the Labour Code, republished under the article V of the Law
no. 40/2011 amending and supplementing the Law no. 53/2003 - Labour Code, published in the Official Gazette of
Romania, Part I, no. 225 of March 31, 2011, giving the texts a new numbering.
43

30

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

UNIVERS EDUCAȚIONAL
disciplinary irregularity, but no later than 6 months from the date of committing the
offense.46
4. Proposal to reduce the possibility of committing fraud regarding the
proper students’ assessment
The university professor has the freedom to appreciate the proper note, taking
into account many issues such as students’ work during classes or its involvement in
various projects, but to avoid the professor’s assignment of notes not corresponding
to the student’s intellectual capacity we consider imperative the provision in the
education law of the adoption obligation by the professors of some scales.
The syllabus demonstrates the education institution commitment towards the
student and the professor commitment towards the institution to which he belongs.
This focuses on skills as the main element of its academic, social and professional
relevance. It contains general data related to the higher education institution that
offers the program, the study program title, the study area and cycle. Then we have
the mention of the discipline for which the sheet is completed, the discipline class
holder name and degree, the seminar activity holder name and degree, the study
year and the semester. It should also be noted the discipline type, namely whether
it is mandatory or optional, assessment type, number of hours allocated to the class
and seminar activity, behavioural conditions, moral conditions, projects deadlines,
homework deadlines, etc. imposed by the professor.
Particularly important is specifying in the syllabus the individual skills
(professional and personal47) that the discipline aims to train. The discipline objectives
will be written as well as the contents to be taught.
The student assessment process is described in the syllabus specifying the
evaluation criteria, the professor indicating in the weight of the final grade the
participation to the various lectures and seminars carried out by the student during
the semester. The syllabus must also mention the minimum performance criteria that
the student must achieve in the activity to obtain the minimum note.48
It is not provided, however, the obligation for designing a scale to ensure
the assessment transparency by indicating the percentage granted for each task or
question designed to assess the student knowledge. For example, for the summative
assessment of exam type, the National Education Act states49 that the superior
education institutions have examination methodologies approved by the university
Article 252 paragraph 1 of the Law 53/2003 on the Labour Code, republished under the article V of the Law
no. 40/2011 amending and supplementing the Law no. 53/2003 - Labour Code, published in the Official Gazette of
Romania, Part I, no. 225 of March 31, 2011, giving the texts a new numbering.
47
Example of transversal competence: to demonstrate involvement in scientific activities such as, for example,
redaction of an article or scientific paper.
48
See as example: Discipline syllabus completion guide - http://dac.usamvcluj.ro
49
Article 144 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published in the Official
Gazette Part I, No. 18 of January 10, 2011
46
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senate, that consider the quality assurance and compliance with the University Ethics
and Conduct Code. The exam results are appreciated with notes from 10 to 1, the
note 5 certifying the acquisition of minimum discipline related knowledge. The
results can be cancelled by the dean under the provisions of the University Charter in
situations where it is proved that the note was obtained by fraud.
The contestations are solved according to the institutional regulations and the
University Charter provisions.50
Here we consider it necessary to introduce the obligation for designing a
scale to ensure the assessment process transparency. The text entered in the National
Education Law could be formulated as follows: article 145 index 1 “The higher
education institutions are obliged to provide in their institutional regulations and
the University Charter, the need to design a scale by the university professor who
conducts the assessment, in order to solve the contestations formulated according to
the article 145, which may be sanctioned according to the legal rules and the internal
regulations for the non-compliance of his duties”.
In the internal regulation and the University Charter, according to the legal
provision set out above, we believe that the obligation according to which the scale
is presented to the student contesting the assigned grade should also be provided.
Currently, the contestations are solved by an exact scale, only according to certain
exams, especially the multiple choice ones, whether or not displayed during the
correction of the papers, but in such situations we appreciate and probably speak for
the students when we say it is necessary for a professor to be able to demonstrate on
a scale how the contested multiple choice was designed when the student requests a
justification regarding the professor’s option for an answer or another. In addition,
not only the period within which the contestation can be formulated may be set, but
also the period in which it must be solved.
The syllabus is the one that should provide, in addition to the type of assessment
(written exam, project or oral exam) and assessment criteria, a scale that is attached
to the topics corresponding to the assessment procedure, to be consulted when the
attributed note is contested.
5. Conclusions
The liability for an exam fraud often belongs to both the professor and the
student who defrauded, but also to others who have contributed to the exam fraud,
liability that can be disciplinary, criminal and/or civil.
The university professor is not a public servant even for the purposes of the
Law no. 188/1999 regarding the public servants’ status, or for the purposes of the
criminal law, because is not a part of the category of people listed in article 175
Article 145 of the Law no. 1/2011 - National Education Act amended and supplemented published in the Official
Gazette Part I, No. 18 of January 10, 2011
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paragraph 1 and cannot be assimilated as a charged public servant according to
the article 175, paragraph 2. The university professor is responsible for corruption
offenses and work offenses under the article 308 of the New Criminal Code that
establishes the responsibility, with the sentence limits reduction with 1/3, for the
following offenses: receiving and giving bribery, influence peddling, abuse of power,
negligence, misuse of the position for sexual purposes, position usurpation, conflict
of interests or disclosing of secret work information.
The university professor is responsible for the violation of the legal rules, the
internal regulation, the individual and the collective labour contract as well as the
hierarchic leaders’ orders.
In regulating the old criminal code, article 147 defining the public servant
made reference to article 145 which also included the educational institution in the
notion of “public”. The university professor could be considered a public servant for
exercising, no matter how it was vested, a task in the service of a public institution.
The current regulation, however, no longer speaks about an investiture, regardless
how it as was done, but article 175 paragraph 2 requires that the public servant be
invested by a public authority. It remained the requirement of executing a public
interest activity, but without confirmation of both requirements imposed by the
legislator, the university professor cannot be responsible according to the article
175 of the New Criminal Code, but only by reporting to the article 308 of the New
Criminal Code.
We appreciate that a solution that can be implemented to achieve a proper,
and especially transparent, assessment, it is the provision of the requirement for
the university professor to design a scale to be consulted in order to reduce the
opportunities to commit fraud in exams.
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Rezumat
Un interes primordial între firme îl au informaţii privind regulile şi
practicile competiţiei pe segmentul de piaţă pe care lucrează sau la care
aspiră, cele în legătură cu concurenţii, cum ar fi slăbiciunile sau suportul
forţei lor, ca şi cele care privesc raportul dintre cererea şi oferta din acea
piaţă ori.
Cuvinte cheie: management, mediu concurenţial, competenţă, decizie, şomaj
Summary
An primary interest among firms they have the information regarding
competition and practices rules on the segment market which work or
thereupon aspire, those relating to competitors, such as their weaknesses or
their force support, as well as those regarding the relationship between supply
and demand in that market.
Keywords:
unemployment.
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Introducere

S

ocietățile comerciale îşi desfășoară activitatea într-un mediu concurențial
extrem de complex şi de volatil. Reacțiile lor vor avea un caracter aparte,
deoarece acestea trebuie să se adapteze pentru a putea supraviețui şi obține profit.
În caz contrar, analiza şi utilizarea oportunităților existente vor avea de suferit, ca
şi gestiunea resurselor şi a timpului disponibil, iar situațiile potrivnice şi factorii
capabili să genereze efecte pozitive nu vor fi sesizați.
Un interes primordial între firme îl au informațiile privind regulile şi practicile
competiției pe segmentul de piaţă pe care lucrează sau la care aspiră, cele în legătură
cu concurenții, cum ar fi slăbiciunile sau suportul forței lor, ca şi cele care privesc
raportul dintre cererea şi oferta pieţei. Firmele trebuie să reacționeze prin orientarea
proceselor care au avut loc în interiorul lor prin dimensionarea şi selectarea relațiilor
cu furnizori şi clienții lor, prin alegerea produselor sau a serviciilor şi a strategiei de
marketing. Pentru această analiză, ei au nevoie de informaţii corecte, complete şi
oferite la timp. Obținerea unor astfel de informaţii nu poate fi decât rezultatul unei
strategii anume concepute în acest scop de către managerul general împreună cu
managerii celorlalte departamente. La baza reușitei stă şi politica de confidențialitate
prin care se protejează anumite aspecte prevăzute în contractele comerciale. În felul
acesta, se stopează orice posibilitate de a dezvălui informaţii strict confidențiale, întrun mediu competițional, unde producătorii oferă servicii la un grad ridicat de calitate
conform cu normele ISO în vigoare.
Prezentarea generală a societăţii
Societatea SC. WSC EUROPA SA s-a înființat la data de 27.04.2004, în
baza Hotărârii Judecătoreşti nr. 1089 /2004. Este o societate cu capital integral
privat româno-italiană, acționarii fiind atât persoane fizice străine, cât şi societăți
comerciale din România şi din Italia.
Forma juridică
Societatea SC. WSC EUROPA SA. îşi desfășoară activitatea în conformitate
cu legile din România, având forma juridică de societate cu acţiuni, conform
convenției încheiate între acționari.
Sediul social
Sediul social al societăţii este în România, municipiul Bucureşti, str.
Calea Rahovei nr. 266- 268, sector 5, cod poștal 050912, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J 40 / 6703 /2004, într-un spaţiu închiriat de la SC
ELECTROMAGNETICA SA.
Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate pe baza hotărârii Adunării
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Generale a Acționarilor. Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe,
agenţii situate şi în alte localităţi din ţară sau din străinătate.
Durata de funcționare a societăţii
Durata de funcționare a societăţii SC. WSC EUROPA SA este convenită la 20
ani, putând fi prelungită pe aceeaşi durată, dacă nu este dizolvată înainte de expirarea
termenului.
Capitalul social
Capitalul social total subscris şi vărsat este de 4.125.000 RON şi este divizat
în acţiuni nominative în valoare egală. Repartizarea acţiunilor se face după cum
urmează:
l Societatea Italiană Impresso SpA: un aport în valoare de 2.268.750 RON,
reprezentând 55% din valoarea capitalului social total;
l Dl. Augusto Apezzato: un aport în valoare de 617.750 RON, reprezentând
15% din valoarea capitalului social total;
l Dna. Daniela Pasut: un aport în valoare de 617.750 RON, reprezentând 15%
din valoarea capitalului social total;
l SC. RB Consulting SRL: un aport în valoare de 412.500 RON, reprezentând
15% din valoarea capitalului social total deținând 10% din valoarea acţiunilor;
l Dna. Andreea Apezzato un aport în valoare de 206.250 RON, reprezentând
5% din valoarea capitalului social total.
Capitalul social subscris a fost vărsat integral la data constituirii societăţii.
Certificatele pentru dovedirea acţiunilor se emit de societate, prin reprezentanţii
săi legali, corespunzător numărului de acţiuni ale fiecărui acționar.
După constituire, societatea va emite acţiuni care vor cuprinde următoarele
date: numele, prenumele şi domiciliul acționarului sau denumirea şi sediul
acestuia, denumirea şi durata societăţii, data contractului de societate, numărul din
Oficiul Registrului comerțului sub care se află înmatriculată societatea şi numărul
Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul acţiunilor
deținute, numărul de ordine şi valoarea nominală a acestora, vărsămintele efectuate.
Societatea va ţine evidenta acţiunilor într-un registru al acționarilor care se păstrează
la sediul societăţii.
Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza convocării Adunării
Generale a Acționarilor.
Părţile contractante au convenit ca societatea să fie condusă de: Adunarea
Generală a acționarilor. Modul de organizare şi de funcționare este prevăzut în
statutul societăţii.
Connsiliul de administraţie
Atribuțiile şi răspunderile pot fi modificate şi completate de Adunarea Generală
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a acţionarilor şi se pot stabili prin statutul de organizare şi funcționare a societăţii, ca
structură de conducere operativă a societăţii.
Administrarea societăţii
Societatea SC. WSC EUROPA SA., este administrată de Doamna Gaiţă
Cristina, cetăţean român, născut la data de 09.09.1965 în Scorniceşti, Judeţul Olt,
domiciliată în Bucureşti str. Şos. Colentina, nr. 2, sector 2, cod poştal 270026 numit
pe perioadă determinată cu începere de la data constituirii societăţii, de asemenea
Adunarea Generală a Acţionarilor poate numi şi alţi administratori.
Administratorul are următoarele obligaţii:
l să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor (AGA);
l coordonarea curentă a activităţilor societăţii;
l îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, acţionând în
numele societăţii;
l reprezintă societatea în relaţiile cu terţii;
l angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi îndatoririle;
l efectuează anual programul de activitate, bugetul anual de venituri şi
cheltuieli pentru anul următor;
l analizează şi supune aprobării AGA, raportul oficial de activitate al
societăţii, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi ca şi raportul Comisiei de
Cenzori referitoare la anul precedent.
Convocarea AGA
Adunarea Generală a Acţionarilor se reuneşte în fiecare an în termen de 3 luni
de la data încheierii exerciţiului financiar şi ori de câte ori este necesar.
Alte informaţii
Societatea va deschide conturi în lei şi valută la bănci în România, prin
intermediul cărora va face plăţi şi încasări.
Profitul şi pierderile vor fi repartizate acționarilor în proporții corespunzătoare
cotei de contribuţie la capitalul social, după plata impozitelor şi constituirea fondului
de rezervă stabilit de AGA pa baza bilanţului contabil.
Obiectul de activitate si modul de organizare şi funcționare a societăţii
Domeniul principal de activitate al societăţii conform “certificatului de
înregistrare şi menţiuni”, emis de Oficiul Registrul Comerțului este: “Repararea
echipamentele de comunicaţii” – Cod CAEN - 9512;
Activitatea principală a societăţii constă în: Repararea echipamentelor de
comunicaţii: telefoane mobile, aparaturi audio şi video Cod CAEN – 9512,
iar partea secundară este cea de prestări servicii pentru clienţi prin intermediul
telefoanelor – call center.
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Descrierea companiei
Societatea SC. WSC EUROPA SA., fondată în 2004, îşi propune să fie
partenerul ideal în telecomunicații, hi-tech şi tehnologia informației, prin dezvoltarea
de servicii şi produse inovative. Datorită nivelului înalt de expertiză acumulat prin
colaborări de renume şi maximă pregătire în domeniu, firma este o companie orientată
către soluţii realizate prin parteneriate la nivel înalt.
Misiunea SC. WSC EUROPA SA este aceea de a oferi producătorilor şi
distribuitorilor o gamă completă de servicii post-vânzare, cu focus pe cerinţele
consumatorului. Reușește acest lucru prin structuri operative directe şi o reţea
de parteneri extinsă la nivel naţional. Soluțiile propuse de firmă permit creşterea
nivelului de calitate în cadrul activităților, dezvoltând în acelaşi timp oportunităţi
reciproce de colaborare.
Calitatea activităţii, este certificată de companii naţionale şi internaţionale.
Standardul SR EN ISO 9001 specifică cerinţele unui sistem de referință în
domeniul calității şi este implementat de către firmă în cadrul tuturor ramurilor de
activitate. Acest aspect demonstrează abilitatea companiei de a furniza produse şi
servicii la nivelul acestor standarde, pentru a satisface cerinţele consumatorilor.
Firma, ca şi partenerii săi, a adoptat acest sistem de calitate în concordanță cu
standardul ISO 9001, ca o dovadă în plus în ceea ce priveşte atenţia pentru calitate în
activitatea zilnică. Politica de calitate a managementului, utilizată pentru îndeplinirea
obiectivelor şi angajamentelor asumate, este transferată către personalul companiei
la toate nivelurile, pentru a maximiza comunicarea internă şi externă.
Lumea este într-o continuă mișcare, multitasking este cuvântul de ordine.
Voce, video, sunete şi fişiere, trec cu viteza luminii pe coloana reţelei globale.
Controlul proceselor este acum o necesitate, iar comunicarea perfectă o problemă de
stil. În această direcţie firma a deschis un Centru de Service pentru telefonia mobilă,
acordând atenţia cuvenită atât consumatorilor, cât şi cerinţelor partenerilor, ca parte
auxiliară a serviciilor de reparaţii.
În laboratoarele proprii firma derulează activitatea de întreţinere, service şi
reparaţii pentru sisteme de telefonie: fax, modem, sisteme PABX, telefonie fără
fir, roboţi telefonici, sisteme auxiliare, transmitere de date şi telefoane publice.
Toate aceste acţiuni sunt operate de personal calificat şi pregătit în permanenţă,
atât prin programe interne de training, cât şi prin cursuri specializate efectuate de
către producătorul de echipamente, sub calitatea impusă de standardul SR EN ISO
9002. Aceste programe de training efectuate de producător îl asigură pe acesta că
tehnicienii şi inginerii care repară produsele defecte au înţeles modul de producere şi
funcţionare a echipamentelor.
În afara unei game complexe de servicii legate de comunicaţii, firma poate
oferi clienţilor săi şi un pachet complet de activităţi de back office şi suport. Acest
call center este specializat, atât pe suport tehnic, cât şi ca suport pentru campanii de
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marketing direct (promoţii, data entry, telesales etc)
În activităţile societăţii s-au investit în: bancuri de lucru dotate corespunzător,
sisteme performante pentru magazia de piese etc., iar partea de call center a fost
dimensionată cu 300 de posturi de lucru dotate cu: calculatoare, monitoare, căşti.
Astfel, în 2004, când a început activitatea, societatea avea câte 5 salariaţi pe
fiecare domeniu, plus activităţile auxiliare. Pe măsură ce a început să se dezvolte, au
apărut contracte comerciale, şi numărul salariaţiilor a început să crească. La început
societatea oferea servicii pentru „firma mamă” din Italia. Aceasta trimitea lunar
telefoane, pe care firma le repara şi le trimiteau „firmei mamă”. În acel moment,
societatea era complet dependentă de ceea ce se primea din Italia. În momentul când
a fost preluat contractul cu VODAFONE ROMANIA, aceasta a început sa aibă
independenţă financiară.
Societatea SC. WSC EUROPA SA. a devenit service unic pentru VODAFONE
ROMÂNIA în perioada aprilie 2007 – martie 2009, reparând toate modelele de
telefoane vândute prin acesta companie.
Societatea SC. WSC EUROPA SA. oferă de asemenea servicii de services
pentru aparatura audio – video pentru reprezentare cum ar fi Alcatel, Amstrad, Kilx,
Samsung Electronics, Siemens, Vtech, Philips, Sony, Magazinele Domo, Altex.
În cadrul celor două proiecte de reparare telefoane mobile şi service audio
video, firma are aproximativ 200 de angajaţi.
Personalul societăţii este bine pregătit şi lucrează în condiţii de muncă la nivel
occidental. Laboratorul deţine bancuri de lucru individuale dotate cu toată aparatura
necesară pentru buna desfăşurare a procesului de producţie.
În cadru departamentului de producţie, protecţia muncii este foarte importantă,
deoarece aici se lucrează cu curent electric. Pe bancurile de lucru sunt aşezate nişte
paduri din cauciuc, iar salariaţii au la mână o brăţară specială pentru a se descărca
electrostatic şi a se evita orice pericol de accidentare.
Structura organizatorică
Rezultatul procesului de organizare este o structură organizatorică, specifică
pentru fiecare unitate economico-socială, şi cuprinde ansamblul persoanelor
şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite încât să permită realizarea
obiectivelor previzionate.
Structura organizatorică (SO), cuprinde:
- Organigrama;
- Regulamentul de ordine şi funcţionare (ROF);
- Fişa postului sau descrierile de posturi.
La nivelul societăţii SC. WSC EUROPA SA, există un regulament de ordine
interioară aprobat de Consiliul de Administraţie, regulament ce conţine aspecte
privind obligaţiile administraţiei şi ale salariaților, organizarea timpului de muncă,
sancţiunile disciplinare şi alte aspecte privind buna desfășurare a activităţii.
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Stabilirea formelor de salarizare (acord direct, acord indirect, regie), a
indicatorilor în baza cărora se acordă salariile şi a procentelor de majorare sau
diminuare a acestora pentru fiecare indicator se efectuează de Consiliul de
Administraţie al firmei.
Asupra structurii organizatorice, acţionează o multitudine de factori de natură
externă sau internă care determină modificări şi adaptări continue. Posibilitatea de
a avea o structură cât mai flexibilă, adaptabilă (de tip organic) este un atu al firmei
într-un mediu concurenţial.
Laboratorul este condus de un director de producţie, care raportează directorului
general. Directorul de producţie are în subordine „teamlederi” care răspund în
medie de 10 tehnicieni. Aceştia se preocupă de accelerarea procesului de reparare a
telefoanelor. Pentru a fi eficienţi, fiecare tehnician trebuie să repare în medie 100 de
telefoane pe zi. Pentru a fi stimulaţi, cei care reparau mai multe telefoane la sfârşitul
lunii primeau un bonus între 50 şi 200 euro. Bonusul nu se acorda numai pentru
cantitate ci şi pentru calitate (procentul de telefoane care se reîntorc în service pentru
că nu au fost reparate corespunzător să fie foarte mic sau inexistent).
În cadrul firmei sunt şi alte departamente implicate, care contribuie la bunul
mers al activităţii:
Departamentul de logistică – aduce la service spre reparare echipamente
aflate în garanţie şi se ocupă şi de expedierea acestora către clienţi după reparare.
Acest departament este format din 20 – 25 de persoane şi este structurat astfel:
managerul de logistică, responsabilul de expediţie a produselor, responsabilul de
produsele intrate în societate, operatori introducere date, gestionarul şi şoferii. Acest
departament are importanţa lui deoarece dacă produsele nu sunt livrate în timp util,
beneficiarul poate percepe penalităţi conform contractului încheiat între părţi.
Departamentul de Control al Calităţii – verifică dacă toate produsele care
sunt duse către client să fie reparate impecabil, iar dacă se observă vreo omisiune
atunci produsul se întoarce la cel care l-a reparat pentru a fi remediat astfel încât
clientul să fie mulţumit. Acest departament este format din 12-15 persoane astfel:
managerul de calitate, responsabilul CTC şi controlori de calitate.
Magazia de piese – este un departament foarte important deoarece pregăteşte
pentru fiecare tehnician piesele de care are nevoie pentru reparaţii în baza cererilor
făcute de „teamleaderi”. Magazia este foarte modernă, deoarece este dotată cu un
echipament adecvat de stocare a pieselor de schimb, numit Torre. Acesta arată că un
dulap metalic, la care este ataşat un calculator. Pentru a avea acces la o anumită piesă
se tastează pe acest calculator, codul piesei sau denumirea ei, iar Torrele se deschid
acolo unde este piesa, nemaifiind nevoie să se piardă timp pentru identificarea piesei
dorite. Acest echipament este folositor pentru centrele de producţie şi reparaţie
deoarece se lucrează cu piese mici şi foarte mici, pe care nu le poţi găsi imediat şi în
timp util.
Departamentul este format din 5 persoane: responsabilul de magazie şi
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operatori calculator.
Majoritatea personalului care lucrează în departamentul de producţie sunt
persoane cu studii superioare, sau în curs de finalizare, absolvenţi ai Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii. Încadrarea acestora se face pe baza unui interviu, a
unui test specific de electronică scris şi a unei probe de lucru.
Societatea SC. WSC EUROPA SA oferă de asemenea servicii de call center –
reprezentând asistenţă telefonică pe diverse proiecte pentru clienţii din România, dar
majoritar pentru Italia. Acest call center este axat pe limba italiană, dar sunt proiecte
şi pe limba rusă, engleză, portugheză, spaniolă şi germană şi care are aproximativ
180 de angajaţi.
Angajaţii sunt în principal studenţi ai facultăţilor de limbi străine, care îşi
desfăşoară activitatea într-un climat plăcut, fiecare deţinând câte un calculator dotat
cu căşti şi programe necesare desfăşurării activităţii.
Acest departament are nişte obiective impuse de client, dar şi de firmă. Fiecare
operator trebuie să preia un anumit număr maxim de apeluri pe zi, stabilit astfel
încât numărul clienţilor care stau în aşteptare să fie foarte mic. Aceştia trebuie să
urmărească în permanenţă câţi operatori sunt în linie şi câţi clienţi sunt în aşteptare.
Operatorii trebuie să gestioneze foarte bine clienţii pentru a nu avea foarte mulţi în
aşteptare.
Departamentul de call center este condus de un manager de call center, care
raportează directorului general.
În subordinea managerului de call center sunt: coordonatorul de proiect,
coordonatorul de echipă, „teamleaderul”, senior operatorul şi operatorii de call center.
În cadrul departamentului de call center este alocat un proiect special
contractului Vodafone. Aici operatorii de call center oferă informaţii referitoare la
stadiul telefoanelor sau aparatelor aduse în service. Tot aici se primesc şi reclamaţiile
din partea clienţilor, cum ar fi: produsul a stat prea mult în service, nu a fost reparat
corespunzător, produsul s-a pierdut între reprezentanţa Vodafone şi services etc.
Reclamaţiile au termen de soluţionare 5 zile. În caz contrar clienţii se pot adresa
Oficiului pentru Protecţia Consumatorului.
De asemenea pentru buna desfăşurare a activităţii celor două departamente de
producţie şi de call center ale companiei mai există şi alte departamente auxiliare:
l Aprovizionare – asigură toate cererile de piese de schimb, birotică, etc.
necesare în cadrul firmei (este format din 2 persoane: managerul de aprovizionare şi
agentul de aprovizionare);
l Servicii generale – responsabile de paza, curăţenia în firmă şi de partea
administrativă a maşinilor şi a reţelei electrice (este format din 15 persoane:
managerul de servicii generale care selecţionează şi propune spre semnare contractul
de prestări servicii pentru activitatea de pază în cadrul firmei, secretara, electricieni
şi femei de serviciu);
l Contabilitate – responsabil de încasări / plăţi, înregistrări contabile,
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întocmirea jurnalelor, a registrului de casă, a facturilor, a balanţelor lunare, a
bilanţului anual, raportări către acţionarii societăţii, către instituţiile statului etc.
Acest departament este strategic, deoarece el analizează dacă activitatea desfăşurată
este profitabilă sau nu, care departamente au pierderi nejustificate şi implementează
metode prin care să se reducă costurile (este format din 4 persoane: manager financiar,
contabil sef, contabil şi casier;
l Resurse Umane – cel mai important din cadrul unei societăţi.
- Acest departament asigura procesul de selecţie şi recrutare, training şi
evaluare, administrare şi salarizare.
l Procesul de selecţie şi recrutare – se desfăşoară pe baza cererilor venite
din partea departamentelor producţie şi call center. Persoana responsabilă din partea
departamentului de resurse umane anunţă pe unul din site-urile cele mai cunoscute
destinate locurilor de muncă vacante bestjobs sau ejobs. În urma aplicaţiilor venite,
se selecţionează CV-urile care corespund cererilor venite din partea celor două
departamente. Candidaţii selecţionaţi sunt contactaţi şi invitaţi la sediul societăţii în
vederea susţinerii interviului şi a probei de lucru. În urma acestei selecţii, candidaţii
care au trecut ambele probe sunt invitaţi la sediu pentru negocierea contractului de
muncă în vederea perfectării documentelor de angajare.
l Procesul de training şi evaluare – se desfăşoară pe baza nevoilor de training
venite din partea celor două departamente. Training-ul se efectuează atât salariaţilor
nou angajaţi cât şi celor deja existenţi. Training-ul se efectuează ori de câte ori apar
noutăţi în proiect sau salariatul este mutat de pe un proiect pe altul. În urma trainingurilor efectuate, salariaţii vor susţine un test de evaluare a cunoştinţelor însuşite.
Evaluările salariaţilor se fac semestrial şi anual, rezultatul evaluărilor putând fi
promovarea, majorarea salariului sau dimpotrivă, dacă evaluarea este negativă acesta
poate duce şi la desfacerea contractului individual de muncă.
l Procesul de administrare şi salarizare
- Procesul de administrare de resurse umane este coordonat de inspectorul
de resurse umane din cadrul societăţii. El este atestat de către Inspectoratul Teritorial
de Muncă (ITM) să efectueze înscrierile în carnetele de muncă ale angajaţilor
societăţii. Inspectorul se ocupă de întocmirea contractelor de muncă pentru salariaţii
care au trecut de interviuri. Acesta are obligaţia să înregistreze în termenele
legale contractele de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă. De asemenea el
răspunde de întocmirea actelor de încetare, întocmirea actelor adiţionale referitoare
la promovări în funcţie, modificări salariale, modificarea timpului de muncă sau a
tipului de contract de muncă din perioada determinată în nedeterminată.
- Procesul de salarizare – este coordonat de inspectorul de salarii. El primeşte
de la toate departamentele societăţii pontajele lunare în care se regăsesc orele efectiv
lucrate, zile de concediu de odihnă efectuate, zilele de concediu medical, învoiri sau
absenţe nemotivate. Pe baza pontajelor, inspectorul introduce datele în programul
de salarii, astfel întocmindu-se statul de plată. Statul trebuie depus la Inspectoratul

44

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Teritorial de Muncă până cel târziu 25 a lunii următoare. Pe baza statului de plată
se întocmesc declaraţiile către Casa de Sănătate, Casa de Pensii, Oficiul de Şomaj
şi Inspectoratul Teritorial de Muncă, din care rezultă contribuţia fiecărui salariat la
fiecare fond şi contribuţia angajatorului.
Plata efectivă a salariilor se face prin bancă pe card sau cash de la casieria
societăţii. Salariaţii primesc lunar fluturaşi de salarii în care se regăsesc: orele
lucrate, orele suplimentare, orele de noapte, spor de vechime, zilele de sărbători
legale lucrate, zile de concediu de odihnă, zile de concediu medical, concediu fără
plată sau absente nemotivate.
Rezilierea contractului, decizia de restructurare a activităţii si şomajul
Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii între firma Vodafone
România şi SC WSC EUROPA SA, au existat diverse pierderi care nu s-au luat în
calcul la semnarea contractului şi care în cei 2 ani de colaborare a dus la pierderea
contractului, firma Vodafone România dorind să înceteze colaborarea cu firma WSC
EUROPA SA.
Pierderile s-au produs şi datorită faptului că se primeau colete cu telefoane din
toată ţara, iar după repararea lor, acestea trebuiau expediate. Contractul prevedea ca
în termen de 48 de ore de la primirea coletelor, acestea să plece iar la destinatar. În
caz contrar s-ar fi plătit penalităţi de întârziere a livrării produselor în timp. Această
coletărie este foarte costisitore. Mai mult, se mai pierdeau telefoane între firma de
curierat şi societatea noastră, care ulterior trebuiau cumpărate şi livrate clientului pe
cheltuiala firmei. Firma urma să-şi recupereze paguba de la firma de transport.
De asemenea la data semnării contractului între cele 2 societăţi, SC WSC
EUROPA SA a fost obligată să preia tot personalul avut de SC VODAFONE
ROMÂNIA SA, aproximativ 40 de salariaţi cu salarii nete destul de mari, acestea
erau cuprinse între 2500 RON şi 3500 RON, în funcţie de poziţia şi experienţa fiecărui
salariat. Aceste salarii erau mult peste nivelul oferit de WSC EUROPA, salariul
maxim de încadrare a unui tehnician de nivel 3 era în jurul sumei de 2000 RON.
Datorită salariilor cu care au fost preluaţi foştii angajaţi VODAFONE, au început să
apară discuţii între ceilalţi tehnicieni. Aşa că societatea a trebuit să facă modificări
salariale în toate departamentele de producţie. Rezultatul a fost acela că s-a ajuns la
salarii de 100.000 euro pentru departamentul de producţie.
Datorită dificultăţilor financiare care au apărut pe toate planurile, atât în ţară
cât şi în exterior, firma a început să resimtă efecte destul de neplăcute.
Din octombrie 2008 firma intră în imposibilitatea de a-şi mai plăti taxele către
stat. Din cauza apariţiei crizei economice pe plan internaţional firma are de suferit.
Pentru proiectele de limba italiană semnate cu firma mamă din Italia, banii se
încasează la 120 de zile, plata furnizorilor este la maxim 60 zile plus fluctuaţiile mari
de curs valutar.
Plata chiriei către firma ELECTROMAGNETICA SA în sumă de 40 000 euro
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

45

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
pe lună începe să întârzie din ce în ce mai mult, de asemenea şi plata salariilor. De
aceea:
l SC ELECTROMAGNETICA SA începe să someze în scris SC WSC
EUROPA SA, iar dacă se depăşeşte termenul SC ELECTROMAGNETICA SA
închide sursa de alimentare cu energie, iar SC WSC EUROPA SA este nevoită să se
alimenteze de la generatorul propriu, înregistrându-se cheltuieli suplimentare;
l Salariaţii intră în grevă din cauza întârzierilor repetate de neplată a salariilor,
acestea ajungând până aproape de scadenţa următorului salariu;
l Creditorii societăţii încep şi ei să someze firma. În felul acesta se creează un
cerc vicios din care nu se mai putea ieşi, aceştia ameninţând firma cu trimiterea ei în
judecată pentru recuperarea creanţelor.
În martie 2009 VODAFONE renunţă să se mai lupte cu SC
ELECTROMAGNETICA SA şi cedează contractul firmei SC REGENESIS SA.
În urma pierderii contractului cu VODAFONE ROMÂNIA, societatea trebuie să
concedieze aproximativ 200 de salariaţi. O parte din salariaţi au fost preluaţi de firma
SC REGENESIS SA, alţii şi-au găsit loc de muncă pe la service-urile reprezentanţelor
ORANGE, COSMOTE, SONY, SAMSUNG, iar aproximativ 100 de salariaţi au
întrat în şomaj. Şansele ca aceştia să-şi găsească un loc de muncă în telecomunicaţii
sunt foarte mici, cu toate că majoritatea salariaţilor sunt persoane cu experienţă în
domeniul electronic. Acestea au lucrat de la absolvirea liceului pe platforma din
Pipera, la fabrica de calculatoare şi televizoare Felix.
Decizia de a se face restructurări a fost destul de grea după pierderea
contractului cu VODAFONE. Societatea a încercat pe cât posibil să facă rost de alte
contracte, să aducă din Italia la reparat, dar totul s-a mai putut amâna până la sfârşitul
lunii mai a anului 2009, când s-a constatat că nu se mai poate face nimic, şi că nu
se mai pot ţine oamenii pe salarii mari, fără să se producă nimic. Începând cu luna
iunie, au început să intre treptat în şomaj câte 30 de salariaţi, iar în decembrie 2009
mai rămăseseră 2 tehnicieni.
Grav a fost şi faptul că mulţi salariaţi nu au putut beneficia de şomaj pentru că
firma nu şi-a plătit obligaţiile către stat. Pentru a beneficia de şomaj, aceştia trebuiau
să dovedească că au lucrat 12 luni în ultimele 24 de luni şi că firma la care au lucrat
şi-a achitat contribuţiile aferente bugetului de asigurări sociale pentru şomaj.
În luna noiembrie 2009, societatea a intrat în insolvenţă, respectiv în procedură
de restructurare. Tribunalul Bucureşti a numit ca administrator Casa de Insolvenţă
Transilvania. Toţi salariaţii care şi-au încetat activitatea din cadrul companiei în
perioada martie 2009 noiembrie 2009 încă mai au de recuperat creanţe salariale.
Începând cu 01 ianuarie 2007, angajatorul datorează o contribuţie la fondul de
garantare a creanţelor salariale1. Din fondul de garantare se asigură plata creanţelor
salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective
Legea 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale cu modificările şi completările
ulterioare
1
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de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate
hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei.
Creanţele salariale reprezintă drepturile salariale şi alte drepturi băneşti
datorate şi neplătite salariatului, care au fost stabilite în contractul individual de
muncă şi/sau în contractul colectiv de muncă, şi anume:
a) salariile restante;
b) compensaţiile băneşti restante, datorate de angajatori pentru concediul de
odihnă neefectuat de salariaţi, dar numai pentru maximum un an de muncă;
c) plăţile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv
de muncă şi/sau în contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de
muncă;
d) compensaţiile restante pe care angajatorii au obligaţia de a le plăti, potrivit
contractului colectiv de muncă şi/sau contractului individual de muncă, în cazul
accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;
e) indemnizaţiile restante, pe care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a le
plăti pe durata întreruperii temporare a activitaţii.
Pentru anul 2010, contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale este de 0,25%2 aplicată asupra sumei veniturilor
care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru
şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii,
după cum prevede O.U.G. nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul protecţiei sociale, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2008.
Aceste creanţe se pot recupera conform procedurilor instituite de Casa de
Insolvență a Ministerului de Finanţe, din cota plătită de societate pentru „fondul de
garantare”.
Datorită unor prevederi din Legea 76/2002, după data intrării în insolvenţă a
societăţii, salariaţii care au stagiu de cotizare se pot înscrie la şomaj fără ca societatea
să fi plătit dările aferente. De la data intrării în insolvenţă, firma este scutită de plata
taxelor către stat. În această perioadă nu se mai poate ataca societatea la Instanța de
Judecată.
În cadrul prezentării societăţii SC. WSC EUROPA SA, conform “registrului
jurnal”, editat la finele lunii Mai 2009, s-au efectuat următoarele monografii contabile:
1) Se efectuează diverse cheltuieli pentru nevoile societăţii (vezi “jurnal de
cumpărări”):
+ P 401 ‘Furnizori’ - C
+ A 6022 ‘Cheltuieli privind combustibilul ’ - D
+ A 442 ‘TVA deductibil’ - D
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare
2
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%
6022
4426

401

5140.00
4319.33
820.67

+ P 401
‘Furnizori’ - C
+ A 626 ‘Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii ’ - D
+ A 4426 ‘TVA deductibil’ - D
%
401
700.21
626
588.41
4426
111.80
+ P 401
+ A 626
+ A 4426

‘Furnizori’ - C
‘Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi ’ - D
‘TVA deductibil’ - D

Exemplu: spălat auto, vulcanizare, reumplere consumabile
%
401
596.28
628
501.08
4426
95.20
2) Creditare societate prin casierie:
Casierul societăţii emite dispoziţia de încasare şi taie chitanţă în sumă de 2500
RON. Chitanţa se predă asociatului.
+ A 5311
‘Casa’ - D
+ P 4551
‘Asociaţi conturi curente’ - C
5311=4551
2500 RON

3) Restituire creditare societate prin casierie :
Casieria societăţii emite dispoziţie de plată în suma de 2500 RON, acţionarul
semnând de primire, având aprobarea Departamentului Financiar Contabil.
-P 4551
-A 5311
4551=5311

‘Asociaţi conturi curente’ - D
‘Casa’ - C
2500 RON

4) Emiterea unei facturi către client persoană fizică sau juridică aferentă
reparaţiei unui telefon mobil:
4111 – clienţi
704 – venituri din prestări servicii
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4111

%
704
4427

238,00
200,00
38,00

5) Emiterea facturii către clientul extern persoană juridica străină –
servicii call center
4111 – clienți
704 – venituri din prestări servicii
4111 = 704 - 9.890 RON (2300EUR x 4.3EUR/ RON)
6) Ridicare numerar din bancă, pentru efectuarea diverselor plăţi prin
casierie :
- A 5121 ‘Conturi la bănci în lei’ - C
+ A 581 ‘Viramente interne’ - D
+ A 5311 ‘Casa’ - D
- A 581
‘Viramente interne’ - C
581 = 5121
7.500 RON
5311 = 581
7.500 RON
7) Se înregistrează cheltuielile cu salariile aferente exercițiului în curs în
valoare de 3380 RON:
+ A 641 ‘Cheltuieli cu remunerațiile personalului’ - D
+ P 421 ‘Personal-remuneraţii datorate’ - C
641 = 421
3.380 RON
8) Se înregistrează obligaţiile angajatorului la bugetul asigurărilor şi
fondurilor speciale:
1) Contribuţia unităţii la asigurări sociale 20.80% = (3380 x 20.80%)
+ P 4311 ‘Contribuţia unităţii la asigurări sociale’ - C
+ A 6451 ‘Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurări sociale’ - D
6451 = 4311
703 RON
2) Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 0.5% = (3380 x 0.5%)
+ P 4371 ‘Contribuţia unităţii la fondul de şomaj’ - C
+ A 6452 ‘Cheltuieli privind contribuţia unităţii la ajutorul de şomaj’ -D
6452 = 4371 17 RON
3) Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 5.20% =
(3380 x 5.20%)
+ P 4313 ‘Contribuţia unităţii la asigurări sociale de sănătate’ - C
+ A 6453 ‘Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurări sociale
de sănătate’ - D
6453=4313
176 RON
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4) Contribuţia unităţii la fondul pentru accidente muncă şi boli profesionale
0.15% = (3380 x 0.15%)
+ P 447 ‘Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate ‘ - C
+ A 635 ‘Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ‘ - D
635accid = 447accid
5 RON
5) Contribuţia unităţii la fondul pentru concedii şi îndemnizaţii 0.85 %:
0.85 % = (3380 x 0.85 %)
+ P 4315 ‘Contribuţia unităţii la fondul pentru concedii şi îndemnizaţii ’ - C
+ A 6454 ‘Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru concedii şi îndemnizaţii’ - D
6454 = 4315 29 RON
6) Contribuţia unităţii la fondul de garantare a creanţelor salariale 0.25% :
0.25% = (3380 x 0.25%)
+ P 4373
‘Contribuţia unităţii la fondul de şomaj’ - C
+ A 6455 ‘Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondul de garantare’ - D
6455 = 4373 8 RON
7) Comision Camera de muncă 0.25% = (3380 x 0.25%)
+ P 447 ‘Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate ‘ - C
+ A 635 ‘Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ‘ - D
635itm = 447itm 8 RON
9) Se înregistrează reţinerile salariale după cum urmează :
- asigurări sociale 10.50%
- fond şomaj 0.5%
- asigurări le de sănătate 5.50 %
- impozit pe salarii 16 %
+ P 4312 ‘Contribuţia personalului la asigurări le sociale’ - C
+ P 4372 ‘Contribuţia personalului la fondul de şomaj’ - C
+P 4314 “Contribuţia angajaţilor pentru asigurări le sociale de sănătate” - C
+ P 444 ‘Impozit pe salarii’ - C
- P 421 ‘Personal-remuneraţii datorate’ - D

421 =

%

4312
4372
4314
444

925
355
17
186
367

10) Plata salariilor nete prin casierie :
- A 5311 ‘Casai în lei’ - C
- P 421 ‘Personal-remunerații datorate’ - D
421 = 5311
2.455 RON
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11) Încasare clienţi diverşi, prin bancă (“extrase de bancă”):
+ A 5121 ‘Conturi la bănci în lei’ - D
- A 4111
‘Clienţi’ - C
5121 = 4111
9.890 RON
12) Plata furnizori diverşi, prin bancă (extrase de bancă):
- A 5121 ‘Conturi la bănci în lei’ - C
- P 401 ‘Debitori diverşi’ - D
401=5121
5.140 RON
13) Plata comision bancar (extrase de bancă):
- A 5121
‘Conturi la bănci în lei’ - C
+A 627
‘Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate ‘- D
627 = 5121
155 RON
14) Se înregistrează amortizarea imobilizărilor corporale aferente exerciţiului
în curs după cum urmează :
- mijloace de transport, instalaţii, utilaje 2104.02 lei
- alte imobilizări corporale 540 lei
+ A 6811 ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor’ - D
+ P 2813 ‘Amortizare maşini, utilaje, instalaţii ‘ - C
+ P 2814 ‘Amortizarea altor imobilizări corporale ‘ - C

6811 =

%
2813
2814

2644,02
2104,02
540,00

15) Se închid conturile de TVA.
+ P 4424
‘TVA de recuperat ‘
-A 4426
‘TVA deductibilă ‘
+P 4427
‘TVA colectată’

%
4427
4424

4226

1.027,67
38,00
89,67

16) Se închid conturile de cheltuieli:

121 =

%

12.533,84
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6022
626
627
628
635itm
635accid
641
6451
6452
6453
6454
6455
6811

4.319,33
588,41
155,00
501,08
8,00
5,00
3.380,00
703,00
17,00
176,00
29,00
8,00
2.644,02

17) Se închid conturile de cheltuieli:
10.090
%
121
704
10.090
18) Determinarea rezultatului brut al exerciţiului :
10.090 RON (venituri) -12.533,84ron (cheltuieli) = - 2.443.84 RON, pierdere
în exerciţiul financiar curent.
Concluzii finale
În concluzie, deciziile financiare ale întreprinderii cu privire la procurarea
şi utilizarea resurselor bănesti, corespunzător cerinţelor impuse de îndeplinirea
propriilor obiective, se află în corespondenţă cu politica financiară a statului. Deciziile
financiare publice exercită influenţe puternice asupra activităţii întreprinderii, de aceea
este necesar, ca raporturile dintre stat şi întreprinderi să se concretizeze, inclusiv pe
plan financiar, în condiţiile respectării normelor şi reglementărilor juridice de natură
economico-financiare, în armonizarea deciziilor financiare.
În vederea perfecţionării activităţii este necesară o preocupare constantă în
direcţia unei mai bune colaborări între departamentul aprovizionare şi cel financiarcontabil pentru a găsi soluţii optime în ceea ce priveşte achiziţiile de bunuri, lucrări
şi servicii necesare desfăşurării activităţii societăţii.
Economia de piaţă presupune un proces permanent de adaptare dar şi de
ruptură faţă de condiţiile de mediu în care coexistă agenţi economici diferiţi.
Economia furnizează cadrul de referinţă relativ adoptat prin norme, normative
şi indicatori. Aportul economiei la cunoaşterea întreprinderii constă într-o mai bună
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explicare a naturii întreprinderii şi a dezvoltării acesteia, în analiza raportului de
forţe între diferitele categorii de agenţi economici implicaţi în funcţionarea unei
întreprinderi, precum şi în studierea strategiilor elaborate de întreprindere. De aici
rezultă că, întreprinderea în ansamblul ei este cea mai importantă verigă din economie.
De modul în care este administrată depinde şi evoluţia ei pe piaţa financiară.
Orice întreprindere trebuie să respecte legile adoptate în mod democratic şi
să ţină seama de regulile de joc pe care le-a stabilit cu partenerii săi, în asigurarea
unei bune funcţionalităţi a întreprinderii. Acesta este criteriul esenţial de apreciere
a manifestării spiritului întreprinzătorului, de succes a acestuia asupra interesului
limitat de proprietar.
În România, şomajul poate fi redus prin creşterea investiţiilor, care să
reechilibreze piaţa bunurilor şi serviciilor, dar pentru aceasta, sunt necesare câteva
condiţii, şi anume: sporirea investiţiilor şi crearea unor structuri moderne ale acestui
sector, tarife raţionale şi creşterea veniturilor reale ale agenţilor economici, ale
populaţiei.
Măsurile active vizează populaţia ocupată în vederea preîntâmpinării riscului
de şomaj. Adaptarea forţei de muncă ocupate la cerinţele mereu în dinamică ale
întreprinderii diminuează riscul persoanelor respective de a deveni şomeri.
Politicile pasive se concretizează în măsuri şi acţiuni care să asigure şomerilor
involuntari un anumit venit pentru un trai decent sau de subzistenţă. Politica pasivă
răspunde la cele două cerinţe în măsura în care, pe de o parte, stimulează crearea de
noi locuri de muncă, şi, pe de altă parte, fixează un cuantum al venitului obţinut.
Concluzia finală este aceea că neimplicarea autorităţilor în mod cât mai
activ în sprijinirea agenţilor economici, prin a-i stimula să creeze noi locuri
de muncă şi să reinvestească profitul obţinut, va duce la decăderea economiei
naţionale.
Multe societăţi, datorită crizei economice care a creat ravagii în economie,
fie au intrat în insolvenţă, fie şi-au suspendat activitatea pe o perioadă determinată
sau au intrat în lichidare judiciară. Aceste aspecte nu sunt benefice pentru
societate deoarece dacă firmele îşi închid activitatea, ele nu mai au salariaţi,
aceştia nu mai plătesc taxe şi impozite şi devin o povară pentru societate prin
acordarea indemnizaţiei de şomaj care este suportată din bugetul de stat.
Prin muncă în favoarea unei entităţi economice şi prin salarizarea acesteia
vom putea contribui la relansarea economică, şi prin plata unui impozit pe salariu,
degrevând bugetul de stat. În plus, odată cu creşterea puterii de cumpărare, se
stimulează producţia internă.
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DECIZIILE FINANCIARE ALE UNEI
ÎNTREPRINDERI PRIVIND ŞOMAJUL
STUDIU DE CAZ: ANALIZA ŞOMAJULUI ÎN CADRUL SC
„MARCOTEX” SA ŞI DECIZIA FINANCIARĂ DE COMBATERE A
ACESTUIA
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UNEMPLOYMENT
CASE STUDY: ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN SC „MARCOTEX”
SA AND FINANCIAL DECISION TO FIGHT AGAINST HIM
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Rezumat
Orice agent economic trebuie să stabilească relaţii comerciale cu alte
persoane fizice sau juridice. Aceste relaţii comerciale presupun dezvoltarea
fluxurilor materiale (de bunuri materiale sau nemateriale) precum şi fluxuri
financiare, care de cele mai multe ori (în condiţiile în care ele însele nu
reprezintă obiectul tranzacţiilor) au rolul de a stinge angajamente generate
de fluxurile materiale. Acesta reprezintă principalul motiv pentru care firmele
evoluează într-un spaţiu numit mediu financiar.
Cuvinte cheie: management, analiză, decizie
Summary
Any economic operator must establish commercial relations with
other individual or legal persons. These commercial relations include
the development of material flows (tangible or intangible goods) as well
as financial flows, which most often (considering that themselves are not
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transacted) they are designed to go off the engagements generated by flows
materials. This is the main reason for which companies are evolving into a
space called financial environment.
Keywords: management, analysis, decision.
1. Introducere

D

eciziile financiare au implicaţii în sfera economicului, întrucât o
decizie financiară este în strânsă legătură cu decizia economică, acestea
influenţându-se reciproc. Decizia financiară este, în fapt, o variantă preferabilă
de acţiune, din mai multe posibile, prin care se asigură adaptarea sistemului
„întreprindere” la mediu. Fundamentarea şi adoptarea unei decizii presupune
identificarea unor precondiţii, cu impact asupra evoluţiei viitoare a firmei. Decalajul
între realizările şi obiectivele propuse anterior poate fi un factor pozitiv sau unul
negativ asupra evoluţiei viitoare a firmei. Ideal ar fi ca acesta să reprezinte un ecart
cât mai mic pentru că numai într-un astfel de context se poate spune că managementul
se înfăptuieşte în condiţii optime. Evaluarea impactului pe care decalajul îl produce
asupra evoluţiei viitoare a întreprinderii presupune urmărirea cu precădere a
aspectelor de natura financiară referitoare la: volumul capitalului şi costul acestuia;
masa profitului, consistenţa fondului de rulment, credibilitatea pe care firma o
prezintă în faţa partenerilor de afaceri (clienţi, furnizori, bănci) etc.
Motivarea înlăturării decalajului se pune mai ales când acesta poate avea o
influenţă negativă asupra situaţiei economico-financiare a firmei. Această precondiţie
trebuie să se bazeze pe argumente reale susţinute prin informaţii de calitate. De
regulă, ecarturile înregistrate se referă la minusul sau plusul de capital necesar pentru
a revigora acţiunile economice ale întreprinderii. În cazul minusului de resurse, este
necesar să se motiveze atragerea unor noi resurse de capital, la momentul oportun şi cu
un cost justificat economic. Evaluarea firmei în situaţia solicitării de resurse financiare
suplimentare este necesară deoarece accesul sau nonaccesul la noi capitaluri este
permis numai în măsura în care firma înregistrează anumite performanţe şi răspunde
unor criterii de bonitate financiară, unanim recunoscute pe piaţă.
Orice agent economic trebuie să stabilească relaţii comerciale cu alte persoane
fizice sau juridice. Aceste relaţii comerciale presupun dezvoltarea fluxurilor materiale
(de bunuri materiale sau nemateriale) precum şi fluxuri financiare, care, de cele mai
multe ori (în condiţiile în care ele însele nu reprezintă obiectul tranzacţiilor), au rolul
de a stinge angajamente generate de fluxurile materiale. Acesta reprezintă principalul
motiv pentru care firmele evoluează într-un spaţiu numit mediu financiar.
Spaţiul financiar oferă firmei instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice,
dar o supune şi unor constrângeri deosebite. Obiectul gestiunii financiare al
întreprinderii se poate defini prin raportarea la oportunităţile şi constrângerile
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determinate de mediul financiar. Problematica gestiunii financiare şi conţinutul său
tehnic sunt în strânsă legătură cu contextul intern şi cu cel extern. În aceste condiţii
apare necesară evidenţierea aspectelor identificate de teoria şi practica financiară, dar
şi a aspectelor conjuncturale şi locale proprii unui anumit tip de firmă şi unui anumit
context naţional sau regional.
O firmă de orice fel, trebuie să abordeze probleme de gestiune financiară de
fiecare dată când efectuează sau are în vedere o operaţiune care implică achiziţionarea,
deţinerea sau cesionarea de bani sau de titluri financiare. În consecinţă, orice
întreprindere care face parte dintr-o economie în care există o circulaţie a banilor sau
a altor creanţe, e confruntată cu oportunităţi şi constrângeri financiare şi trebuie să-şi
pună la punct proceduri adecvate de gestiune financiară.
Factorii de influenţă ai gestiunii financiare ai unei firme sunt:
- stadiul şi formele de dezvoltare ale sistemului financiar naţional sau
internaţional;
- natura şi diversitatea instrumentelor, instituţiilor şi mecanismelor.
- caracteristicile proprii întreprinderii şi caracteristicile inerente sistemului financiar.
Conţinutul gestiunii financiare poate fi abordat într-un mod mai riguros făcând
referire la obiectul său, la sarcinile fundamentale care-i revin şi la răspunderile
operaţionale încredinţate diferiţilor specialişti din domeniul finanţelor.
Conexiunea între deciziile financiare manageriale şi funcţiile atribuite
managementului financiar ne permit să formulăm câteva concluzii:
- managementul financiar are două funcţii principale, prima priveşte planificarea
şi controlul activităţilor organizaţiei prin prisma criteriilor şi mijloacelor specifice
finanţelor, iar a doua vizează fundamentarea şi adoptarea de decizii manageriale,
legate de îndeplinirea obiectivelor propuse prin programe, luând în considerare
criteriile de eficienţă;
- există o strânsă legătură între deciziile financiare şi cele economice, de unde
şi capacitatea managementului financiar de a influenţa comportamentul celorlalte
tipuri de management, cu scopul de a se însuşi şi realiza obiectivele organizaţionale
în condiţii de eficienţă crescândă;
- deciziile financiare, cu deosebire faţă de cele de finanţare devin şi acţionează
ca un factor de eficienţă în cadrul mecanismului întreprinderii, fiind esenţiale pentru
definirea evoluţiei şi a poziţiei sale pe piaţă.
2. Prezentarea societăţii
SC „MARCOTEX” SA este o societate cu capital exclusiv privat înfiinţată
prin transformarea societăţii comerciale „MARCOTEX” cu capital integral de stat,
prin metoda de privatizare MEBO. Societatea are sediul în Bucureşti, str. Fabrica
de Pâine nr. 2, având secţii de producţie şi unităţi de morărit şi panificaţie, fiind
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J52/124/1991.
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Prin statutul său juridic SC „MARCOTEX” SA poate înfiinţa sucursale şi
filiale, atât în ţara cât şi în străinătate.
Principalele direcţii de activitate ale firmei sunt:
- fabricarea de articole confecţionate din textile;
- fabricarea de mochete şi covoare ;
- fabricarea produselor de morărit, panificaţie şi patiserie
- structuri şi tâmplării metalice şi din lemn;
- prestări servicii în domeniul izolării termice.
S.C. MARCOTEX S.A. îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în
vigoare şi are deschis cont atât în lei cât şi în valută la BANC POST, Sucursala
Unirii. Majoritatea operaţiunilor de încasări şi plăţi se fac prin intermediul acestei
bănci, atât pentru clienţii şi furnizorii interni cât şi pentru cei externi. Desfacerea
produselor şi prestarea serviciilor se realizează pe piaţa din România în cea mai mare
parte, iar pe piaţa externă ca Germania, Austria, Italia, etc.
Clienţii firmei sunt persoane fizice şi juridice, numărul acestora depăşind 25.
Cererea pe piaţa externă înregistrează o creştere de aproximativ 12% pe an, iar pe
piaţa internă se menţine aproximativ constantă. În vederea aprovizionării cu materii
prime şi materiale, firma are încheiate contracte pe termen scurt, mediu şi lung cu
diverşi furnizori din ţară şi din străinătate. Firma se aprovizionează de la un număr
relativ mare de furnizori, însă primii șapte în ceea ce priveşte valoarea materialelor,
produsele şi serviciile furnizate, acoperă peste 80% din totalul valoric al achiziţiilor.
Produsele şi serviciile oferite de firme sunt compatibile din punct de vedere
calitativ cu cele ale firmelor cele mai competitive în domeniu, fapt pentru care
acestea se bucură de aprecierea generală a clienţilor. Pentru menţinerea şi ridicarea
acestui nivel calitativ, societatea face eforturi permanente în ceea ce priveşte
achiziţionarea şi operaţionalizarea unor tehnologii de ultimă oră cât şi pentru
pregătirea corespunzătoare a personalului.
Firma dispune de un capital social de 480.319.880 RON. Capitalul social este
împărţit în 29.200 de acţiuni nominative în valoare de 1.6449 lei fiecare. Capitalul
social al societăţii poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii AGA în condiţiile şi cu
respectarea procedurii prevăzute de lege. Fiecare acţiune dă dreptul la vot în AGA,
numărul acestora fiind proporțional cu numărul de acţiuni deţinute de fiecare acţionar.
Acţiunile fondatorilor sunt nominative.
Repartizarea dividendului se face pe acţiune şi se înmulţeşte cu numărul de
acţiuni ce aparţin fiecărui acţionar.
Prezentarea structurii organizatorice
S.C. „MARCOTEX” S.A dispune de un număr de 2.063 de angajaţi. Vârsta
medie a personalului este în jur de 44 de ani, bărbaţii având o pondere de circa 80%.
Structura personalului
În perioada 2007 – 2009 subsistemul resurselor umane a prezentat o tendinţă
descrescătoare din punct de vedere numeric, situaţie sintetizată în Tabelul nr. 1:
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

59

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Tabelul nr. 1
Tendinţa subsistemului resurselor umane în perioada 2007 – 2009

Nr.
Denumire indicatori
crt.
1 Total personal
2

Total muncitori

3

Muncitori direct productivi

4
5

Producţia exerciţiului în
valori comparabile
Total personal
Producţia
Total muncitori
specifică
Muncitori direct
pentru
productivi

U.M.

2007

2008

2009

Persoane
%
Persoane
%
Persoane
%
Milioane lei
%
%
%

2904
100
2348
100
1854
100
9153
100
100
100

2337
80,5
1855
79
1470
79
8828
196
123
123

2063
71
1604
68
1270
68,5
96323
105
148
153

%

100

122,4

154

Se pot evidenţia următoarele aspecte:
nNumărul total de personal s-a redus cu 19.5% în 2008 şi cu 29% în 2009 faţă
de 2007.
n Evoluţia productivităţii înregistrează un trend pozitiv cu creşteri de circa
20% la nivelul fiecărui an al perioadei analizate.
Formularea misiunii firmei
Firma „MARCOTEX” S.A. este o firmă cu producţie şi servicii diversificate
în mai multe domenii de activitate, fiind o companie angajată în satisfacerea nevoilor
curente şi viitoare ale clienţilor ei prin produse şi servicii de înaltă calitate.
Întreaga activitate a firmei este subordonată scopului major al asigurării unor
câştiguri corecte şi echitabile ale acţionarilor săi, prin desfăşurarea unei activităţi
profitabile şi prin dezvoltarea unei organizări eficiente orientată spre reducerea
continuă a costurilor. Firma înţelege să fructifice toate oportunităţile ce se ivesc
pentru satisfacerea, în cât mai mare măsură, a clienţilor ei, pentru îmbunătăţirea
situaţiei economice şi a climatului de afaceri în industria de profil şi pe pieţele pe care
le serveşte. În acest sens, firma va întreprinde acţiuni adecvate pentru a se achita la
un nivel superior de responsabilităţile sale socioeconomice, astfel încât să servească
cât mai bine interesele clienţilor, salariaţilor şi acţionarilor. O direcţie primordială
de acţiune va fi aceea de perfecţionare continuă a tehnologiilor de fabricaţie şi de
vânzare a produselor.
Pentru a avea mai mult succes faţă de competitorii firmei, va trebui ca niciodată
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agenţii firmei să nu fie mulţumiţi cu o anumită stare de fapt. Ca urmare, în astfel de
situaţii, va trebui să se calculeze riscul de a căuta răspunsuri inovatoare la problemele
complexe cu care se confruntă firma, aplicând soluţii mai bune pentru ridicarea
nivelului de trai pe pieţele pe care concurează firma. Managementul firmei se aplică
din menţinerea şi motivarea salariaţilor dedicaţi obiectivelor acesteia, talentaţi,
creativi prin acordarea de salarii şi stimulente atractive şi prin consolidarea unui
climat de muncă foarte bun. Totodată, managementul firmei stabileşte şi menţine
standarde morale ridicate şi militează pentru asigurarea transparenţei depline în
activitatea pe care o desfăşoară şi în comunicarea cu toţi deţinătorii de interese în
această activitate.
Firma este preocupată de imaginea publică, pe care încearcă să o îmbunătățească
continuu atât direct prin produsele şi serviciile oferite, cât şi indirect prin publicitate
şi participare la târguri şi expoziţii. Considerăm că principalele avantaje competitive
ale firmei sunt calitatea produselor şi serviciilor, calificarea personalului şi preţurile
oferite. Urmărirea cu consecvenţă a strategiei stabilite pentru realizarea obiectivelor
corespunzătoare acestei misiuni constituie axa centrală a activităţii firmei, pentru care
managementul firmei va acţiona eficace, potrivit intereselor majore ale proprietarilor.
Având în vedere faptul că obiectivele strategice trebuie corelate cu modalităţile
de realizare a lor, conducerea firmei a stabilit următoarele obiective strategice pentru
anul 2009:
n Creşterea cifrei de afaceri printr-o creştere a producţiei, utilizându-se mai
eficient capacităţile de producţie, în condiţiile în care costurile de producţie cresc
rapid datorită inflaţiei şi deasemenea să se încerce diminuarea stocurilor.
n Creşterea nivelului calitativ al producţiei prin introducerea de utilaje mai
performante atât în cadrul secţiei de exploatare cât şi în platformă de depozitare a
lemnului, de tehnologii care să uşureze munca angajaţilor.
n Creşterea eficienţei utilizării utilajelor şi a maşinilor din dotare prin
introducerea unui program informatic care să gestionaze intrările şi ieşirile maşinilor
din parcul de utilaje, consumul zilnic şi lunar de combustibili, uzura fizică a utilajelor
în funcţie de gradul de utilizare, perioadă la care vor trebui să intre la reparaţii.
n Îmbunătăţirea imaginii firmei prin desfăşurarea unei puternice activităţi
promoţionale, dar şi prin oferirea unor produse şi servicii superioare calitativ.
n Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei deoarece se observă o mare cantitate
în stoc, prin efectuarea de studii de marketing pentru prospectarea pieţei şi dacă este
nevoie introducerea în fabricaţie a unor noi produse cerute la acel moment pe piaţă.
n Creşterea nivelului de organizare în cadrul secţiei de exploatare prin
introducerea unor noi posturi care să eficientizeze rezultatele acestei activităţi.
n Creşterea nivelului profitului pe anul 2009 faţă de anul anterior cu 10%.
Această valoare nu se va prezenta în mod real, deoarece o mare parte din aceasta şi
din fondurile de dezvoltare vor fi utilizate pentru realizarea obiectivelor strategice ale
întreprinderii propuse anterior.
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n Creşterea nivelului de pregătire a personalului angajat prin efectuarea de
cursuri de pregătire organizate de întreprindere, pentru a face cunoscute angajaţilor
noile cerinţe ale domeniului.
Evidenţierea punctelor forte şi slabe în dezvolatera SC „MARCOTEX” SA
Firma acordă stimulente pentru performanţe deosebite. Din analiza diagnostic
am sintetizat principalele puncte forte şi slabe pe următoarele domenii de activitate:
l Domeniul financiar
Puncte forte:
- a crescut profitul din exploatare;
- veniturile din exploatare au crescut în 2009 faţă de 2008 cu 2,22%;
- solvabilitatea firmei pe termen lung este asigurată;
- evoluţia rapidă a cifrei de afaceri faţă de 2008.
Puncte slabe:
- indicatorul lichidităţii imediate ia valori permanente sub 1 (adică firma nu
poate să acopere datoriile curente din disponibilităţi);
- în 2009, valoarea imobilizărilor corporale a rămas la nivelul preţurilor din
martie l998, deşi rata inflaţiei a fost ridicată în această perioadă;
- nivelul ridicat al impozitului pe profit şi salarii;
- scăderea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante.
l Domeniul comercial
Puncte forte:
- încheierea de contracte pe termen de un an cu principalii furnizori;
- personalul din acest domeniu are pregătire tehnică şi economică;
- transportul materiilor prime şi materialelor pentru producţie, precum şi
mărfurile destinate comercializării se realizează în principal prin mijloace proprii.
Puncte slabe:
- lipsa compartimentului de marketing;
- sistemul de depozite şi magazii a fost utilizat sub capacitatea proiectată;
- lipsa contractelor ferme de vânzare a produselor pe termen lung;
- nerespectarea planului de reparaţii capitale.
l Domeniul producţiei
Puncte forte:
- folosirea unor materii prime şi materiale de calitate;
- existenţa unui sistem de control a calităţii produselor;
- stocurile mici de produse finite.
Puncte slabe:
- imposibilitatea onorarii tuturor cerinţelor clienţilor datorită capacităţii de
producţie limitate (la secţia de covoare);
- producţia în curs de execuţie la secţia de covoare este mare;
- nerealizarea producţiei fizice faţă de anii anteriori.
l Domeniul resurselor umane

62

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Puncte forte:
- calificarea bună a personalului;
- ataşamentul personalului faţă de firmă şi obiectivele acesteia;
- tendinţa pozitivă este dată de faptul că „generaţia tânără” (sub 25 ani)
depăşeşte cu 6 procente „generaţia vârstnica” (peste 55), creându-se astfel premisele
unui schimb de generaţii adecvat.
Puncte slabe:
- numărul total al cursurilor de pregătire profesională a scăzut cu 40% în
perioada analizată;
- salariile au avut un ritm de creştere superior productivității muncii;
l Domeniul cercetării – dezvoltării
Puncte forte:
- firma este bine informată asupra licenţelor, patentelor, descoperirilor noi;
- firma are personal calificat pentru implementarea tehnicilor noi.
Puncte slabe:
- nu s-au înregistrat invenţii şi inovaţii;
- firmele competitoare au un nivel tehnic bun.
l Domeniul managerial
Puncte forte:
- folosirea unui sistem de management participativ;
- integrarea deciziilor pe orizontală verticală structurii organizatorice;
- folosirea unui sistem de motivare extrinseca şi intrinsecă a personalului;
- flexibilitatea conducerii la nou şi la schimbare.
Puncte slabe:
- nu se folosesc tehnici de previziune;
- absenţa unui personal specializat în gestionarea resurselor umane (sociologi, psihologi).
Descoperirea oportunităților şi pericolelor în dezvoltarea SC „MARCOTEX” SA
Pentru a putea identifica rolul pe care îl au forţele care guvernează competiţia şi care
influentează activitatea firmei vom efectua o analiză separată a acestor forţe (figura nr. 1).

Fig. nr. 1. Descoperirea oportunităţilor şi pericolelor în dezvoltarea organizaţiei
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1. Analiza rivalităţii dintre competitorii existenţi
Pe piaţa din România se apreciază ca în momentul de faţă operează destul de
multe firme în domeniu, fiecare dintre ele încercând să câştige o cotă cât mai mare din
piaţă. În realitate, circa 10-12% dintre aceste firme au progresat în ultimii ani, deţinând
cote pe piaţă ce variază între 2% şi 18%, restul firmelor având o cifră de afaceri mică,
adică însumate aceste firme foarte mici reprezintă aproximativ 15% din piaţă.
SC MARCOTEX S.A. este firma care a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare
accelerată şi care la sfârşitul anului 2009deţinea controlul a, l,98% din piaţă. Nivelul
costurilor fixe pentru o firmă care doreşte să intre pe piaţă este destul de mare, iar
aceste costuri trebuie recuperate din producţie. Produsele fabricate se diferenţiază
sensibil şi ca atare concurenţa dintre competitori se amplifică. Ceea ce le diferenţiază
pe aceste produse sunt serviciile pentru un produs: facilităţi de transport, garanţie etc.
O firmă intrată de curând în competiţie nu poate asigura corespunzător aceste servicii
aferente produselor fabricate deoarece nu obţine resurse, iar nivelul costurilor fixe
este mare. Din acest punct de vedere firmele cu experienţă şi cu o cifră de afaceri
însemnată au câştig de cauză.
În România în această industrie se poate aprecia că fiecare producător poate
obţine un profit satisfăcător. Presiuni sunt exercitate din partea produselor noi (la
modă) care le înlocuiesc pe cele vechi la intervale foarte mici de timp, de-o calitate
superioară şi costuri mai reduse. Firmele care au stocuri mari de produse aflate în faza
de maturitate şi declin pot înregistra pierderi în urma scăderii preţurilor acestor produse
datorită apariţiei altora similare, cu un raport preţ / calitate superior mult mai avantajos.
2. Analiza pericolului de intensificare a competiţiei prin intrarea în cadrul
industriei a noilor competitori
Barierele care influenţează intrarea noilor competitori pe piaţă sunt:
l mărimea economică a producţiei. O firmă trebuie sa producă şi să vândă
o anumită cantitate pe an pentru a fi rentabilă, ceea ce este destul de greu pentru noii
competitori, deoarece ei nu au nici furnizori stabili, nici o clientelă fidelă şi de cele
mai multe ori nici experienţă;
l diferenţierea produselor prin calitate, termen de garanţie, servicii,
fidelitatea clienţilor. O firmă cu experienţă prezintă o mai mare încredere pentru
client, atât datorită unei calităţi ridicate, cât şi pentru serviciile oferite. Firma nouă în
domeniu întâmpină dificultăţi cu aceste activităţi, atât din punct de vedere financiar
cât şi privind opţiunea clienţilor pentru o firmă al cărei viitor nu este foarte sigur, şi
deci promisiunile făcute pot fi puse sub semnul întrebării. Crearea unei imagini bune
asupra firmei necesită timp şi cheltuieli, fapt care avantajează firmele deja existente
pe piaţă, care au programe de promovare şi publicitate bine puse la punct;
l cerinţele de capital sunt foarte mari pentru intrarea în această industrie, fapt
pentru care multe firme nu au reuşit să o penetreze, sau au dificultăţi în supravieţuire,
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iar unele din acestea au intrat în faliment;
l costul schimbării este foarte mare. Sunt necesare achiziţii de echipamente
performante şi programe de pregătire a personalului, costurile generate de aceste
acţiuni determinând dificultăţi chiar pentru firmele cu suficientă experienţă. O firmă
nouă dispune de resurse financiare insuficiente pentru a face investiţii în mijloace de
producţie şi personal;
l costul învăţării. Domeniul fiind foarte dinamic firmele care au personal
foarte bine calificat şi cu experienţă, se adaptează mai uşor la schimbarea tehnologiilor
şi produselor, influenţând favorabil întreaga lor activitate, în timp ce firmele noi
în domeniu pot ajunge chiar la faliment daca nu se adaptează în mod operativ la
aceste schimbări. Costurile se reduc mult ca urmare a învăţării prin specializarea
personalului, realizarea unor produse şi prestarea unor servicii de calitate superioară,
prin intensificarea knowhow- ului în toate domeniile. Toate acestea duc la creşterea
productivităţii muncii, cu efecte pozitive asupra eficientei de ansamblu a firmei
l
politica guvernamentală. Prin rata mare a impunerii atât în ce priveşte
profitul, cât şi salariile, precum şi prin taxele vamale ridicate şi dificultăţile în funcţionarea
pieţei financiare şi valutare, statul nu încurajează iniţiativa şi asumarea riscului. Toate
aceste elemente determină creşterea costurilor şi reducerea profitului, fapt care determină
scăderea şi limitarea posibilităţilor de a intra noi competitori pe piaţă.
3. Analiza puterii cumpărătorilor
Cumpărătorii nu au posibilitatea de a fabrica produsele şi în general cererea în
aceste domenii este mare. O cerere mare vine din partea persoanelor fizice dar şi din
partea celor juridice care au pondere destul de însemnată.
Această cerere poate înregistra fluctuaţii sezoniere datorită modificării cursului
de referinţă leu / $ şi a reducerii puterii de cumpărare. Cumpărătorii se orientează
spre acei producători ce oferă calitate mai bună, preţuri mat mici şi servicii cât mai
bune. Bineînţeles că un producător care oferă aceste servicii la un standard cât mai
înalt nu poate avea preţul cel mai mic, dar tendinţa în rândul cumpărătorilor este de a
aprecia produsul prin prisma raportului calitate / preţ nu numai prin prisma preţului.
Produsele fiind importante pentru clienţi, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru
cele juridice, aceştia se orientează în principal spre furnizorii care oferă o calitate cât
mai bună şi la un preţ cît mai bun în raport cu competitorii.
4. Analiza puterii furnizorilor
Întrucât numărul furnizorilor de materii prime şi materiale nu este foarte mare,
aceştia au o putere destul de mare în negocierile cu clienţii. De foarte multe ori oferta
este mai mică decât cererea datorită dificultăţilor legate de importul şi transportul
acestora, de schimbul valutar, ceea ce face ca furnizorii să-şi poată impune anumite
condiţii privind preţul, termenele şi condiţiile de livrare. SC „MARCOTEX” S.A.
urmăreşte reducerea costurilor de aprovizionare prin încheierea de contracte de
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aprovizionare pe timp de un an până la trei ani cu principalii furnizori, orientânduse spre aceia care oferă condiţii avantajoase de livrare privind termenele, preţurile,
calitatea şi posibilitatea folosirii creditului furnizor.
O sinteză a oportunităţilor şi pericolelor ce ameninţă firma, se poate realiza cu
ajutorul matricei de evaluare a factorilor externi (MEFE) Se poate aprecia că firma
are o capacitate de răspuns peste medie la acţiunea factorilor externi, în principal
datorită calificării, flexibilităţii personalului, investiţiilor mari în tehnologii şi în
imaginea firmei. În urma analizei diagnostic am sintetizat principalele pericole şi
oportunităţi ce ameninţă firma şi care vor avea un rol important în evoluţia acesteia.
Pericole:
- accentuarea competiţiei pe piaţă;
- progresul tehnic foarte rapid;
- perceperea de către stat a unor taxe şi impozite mari;
- dificultăţi în procurarea resurselor valutare şi financiare.
Oportunităţi:
- industria este în expansiune şi diversificare;
- reorientarea cererii spre produse şi servicii de calitate;
- firma are o imagine bună în rândul clienţilor şi partenerilor de afaceri.
Identificarea locului care îl ocupă şomajul în cadrul firmei
Domeniul personalului constituie o preocupare importantă pentru conducerea
firmei, aceasta considerând că cel mai mare capital al acesteia sunt oamenii de care
dispune; performanţele organizaţiei în ansamblu fiind strâns legate de pregătirea şi
calificarea personalului.
Structura personalului pe categorii socio-profesionale la sfârşitul perioadei
de analiză (31 decembrie 2009), la SC „MARCOTEX” SA ponderea muncitorilor
calificaţi era de 82,6 % (din totalul muncitorilor), iar a celor necalificaţi 17,4%. În
structura de meserii distingem un număr de 6 meserii dominante ce încorporează 68%
din totalul muncitorilor calificaţi, ordonate la SC „MARCOTEX” SA s-a renunţat
la categoriile de calificare pentru personalul muncitor pe 11 nivele de salarizare
(Tabelul nr. 2):
Tabelul nr. 2 Nivuri de salarizare
% din totalul
Nr. crt. Denumirea meseriei
muncitorilor
1
Textilist
24,2
2
Ţesător
11,7
3
Patiser
9,4
4
Morar
5,8
5
Mecanic
3,9
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Nivelul mediu de
salarizare
5,53
6,3
5,92
6,17
5,88
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6

Tâmplar

2,8

8,4

Din cadrul personalului TESA:
- 56,4% studii superioare;
- 48% ingineri sau subingineri;
- 5,6% economişti;
- 2,6% a1te profesii.
Din restul personalului TESA, cca 42,6% este reprezentat astfel:
- personal studii medii, cca 33,76%;
- maiştrii, cca 9,8%.
Structura personalului pe grupe de vârstă şi vechime.
Personalul este reprezentat pe grupe de vârstă şi sex în tabelul nr. 3:
Tabelul nr..3 Reprezentarea pe grupe de vârstă şi sex a personalului
Nr. crt.
Sexe
%
³ 25
26-35
36-55
³55
Total
1
Bărbaţi
%
9,2
17,6
50
4
80,8
2
Femei
%
0,8
5,2
13
19,2
3
Total
%
10
22,8
63
4
100
Se constată:
- preponderent personal de sex bărbătesc 80,8%;
- 63% din personal are vârsta cuprinsă între 36 şi 55 ani, vârsta medie fiind
estimată între 44 şi 46 ani;
- tendinţa pozitivă este dată de faptul că „generaţia tânără” (sub 25 ani)
depăşeşte cu 6 procente „generaţia vârstnică”, (>55), creându-se astfel premisele
unui schimb inter-generaţional adecvat.
Analizând structura pe vârste a echipei manageriale şi a personalului de
conducere operativ, se constată o repartiţie de asemenea echilibrată. Situaţia
repartizării personalului pe grade de vechime în organizaţie la nivelul anului 2009
(Tabelul nr. 4).
Tabelul nr. 4 Reprezentarea personalului pe grade de vechime în organizaţie
la nivelul anului 2009

31 decembrie 2009
Repartiţie total personal %
Personal TESA 1
Muncitori direct productivi

³5
10
7,3
11,3

GRADUL DE VECHIME
5-10
10-15
15-20
10
12,7
19
6,5
14
18
10,7
12,5
19

³20
48
54
46,5

Se constată că ponderea majoritară, indiferent de categoria analizată, o
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reprezintă personalul cu o vechime mai mare de 20 de ani, ceea ce denotă o politică
de personal ce are la bază experienţa profesională şi stabilitatea organizaţională.
Asigurarea necesarului de personal:
- După cum am subliniat anterior, coroborând evoluţia numerică a personalului
cu cea a productivităţii muncii, am estimat o corelare adecvată a producţiei realizate
la efectivul de personal.
- Fenomenul de fluctuaţii interorganizaţionale analizat pe perioada 2007 2008 a fost caracterizat de un coeficient de circulaţie ridicat, în sensul ieşirilor de
personal, ieşiri ce constituie în medie peste 2/3 din întreaga circulaţie a sistemului
(Tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 5 Fenomenul de fluctuaţii interorganizaţionale analizat pe perioada
2007 - 2008

Nr.
crt.

Denumire

U.M.

2007

2008

2009

1

Coeficient de circulaţie totală din care:

%

28

37,4

33

2

Coeficient de circulaţie pentru intrări

%

7,6

7,6

11,3

3

Coeficient de circulaţie pentru ieşiri

%

20,7

29,8

21,8

Dacă pentru anul 2008, se înregistra cel mai mare raport ieşiri/intrări (4/1),
pentru anul 2009, acelaşi raport, scăzând la jumătate din valoarea anului precedent,
indică o contrabalansare mai adecvată a elementelor circulaţiei de personal.
Asigurarea necesarului calitativ de personal poate fi apreciat sub câteva
componente astfel: în contextul restrângerii activităţii, s-a urmărit o politică de
personal ce are la bază menţinerea personalului experimentat şi dispunând de calificări
adecvate (peste 65% din totalul de personal dispune de o vechime organizaţională de
peste 15 ani); urmărirea unei astfel de politici a avut în schimb şi o serie de consecinţe
secundare negative, în sensul reducerii de aproximativ 2 ani a volumului activităţilor
de perfecţionare la nivelul tuturor categoriilor profesionale.
Astfel, la nivelul personalului muncitor, volumul activităţilor de calificare
şi recalificare se reduce la jumătate în 2009 faţă de 2007, vizând doar 1,8% din
totalul muncitorilor; totodată în ceea ce priveşte personalul TESA, numărul total
al cursurilor de pregătire profesională scade cu 40% în perioada analizată în ciuda
existenţei unor necesităţi de training imperative şi specifice perioadei actuale. Analiza
cheltuielilor cu salariile reprezintă un alt indicator ce relevă eficienţa activităţilor
unei întreprinderi (Tabelul nr. 6):
Fondul de slarii = numărul de salariaţi ´ salariul
Salariul mediu = timpul lucrat de slariat ´ salariul
Rata fondului de salarii = fondul de salarii/cifra de afaceri.
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Tabeul nr. 6 Situaţia raportului dintre cele două variabile

Nr.
crt.

Denumirea
indicatorului

Anul 2008

Anul 2009

Indice de
creştere

1

Cifra de afaceri (mil lei)

3.737,09

9.605,02

2,57

2

Fondul de salarii (mii lei)

11,867

14,77

1,24

3

Rata fondului de salarii

56,56

30,79

Analizând indicatorii anterior prezentaţi, se constată o creştere a indicelui
cifrei de afaceri (ICA) şi de asemenea o creştere a indicelui fondului (IFS) de salarii
în condiţiile în care numărul de salariaţi a scăzut. Fondul de salarii trebuie să crească
într-un ritm mai mic decât cifra de afaceri, aceasta pentru ca majorarea cifrei de
afaceri să acopere cheltuielile de remunerare suplimentare, cheltuielile cu dobânzile
suplimentare, plus asigurarea unui profit suplimentar la dispoziţia unităţii economice
pentru dezvoltare. Astfel cheltuielile cu salariile se studiază ca o rată de eficienţă,
respectiv ca nivel al lor la mia de lei.
Astfel întreprinderea are o situaţie favorabilă observând ca ICA > IFS
Stabilirea obiectivelor şi opţiunilor strategice de reducere a şomajului. Măsuri
pentru stimularea ocupării forţei de muncă la SC „MARCOTEX” SA
A. Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
n Informarea şi consilierea profesională
Reprezintă servicii acordate de SC “MARCOTEX” SA în mod gratuit
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi se referă la furnizarea de informaţii
privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii
în vederea orientării profesionale, dezvoltarea de abilităţi şi a încrederii în sine a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, instruirea în metode şi tehnici de
căutare a unui loc de muncă.
Informarea şi consilierea profesională se realizează de centre specializate,
organizate în cadrul Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dar şi de alte centre
şi furnizori de servicii acreditaţi din sectorul public sau privat.
n Medierea muncii
Este activitatea prin care se stabileşte legătura dintre angajatori şi persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, cu scopul stabilirii ulterioare de raporturi de
muncă sau de serviciu.
Serviciile de mediere se acordă gratuit de către Agenţiile pentru Ocuparea Forţei
de Muncă şi constau în: informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile
de ocupare a acestora, mediere electronică, preselecţia candidaţilor corespunzători
cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, experienţă şi
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interesele acestora. Medierea muncii se poate realiza şi contra cost de către furnizorii
de servicii specializate acreditate, din sectorul public sau privat.
n Formarea profesională
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de
formare profesională care asigură servicii de calificare, recalificare, perfecţionare şi
specializare.
n Consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente
sau pentru iniţierea unei afaceri
Se acordă, la cerere, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Tipurile
de servicii oferite sunt juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente
de management, precum şi alte servicii de consultanţă. Ele se acordă o singură dată,
pentru fiecare perioadă în care persoanele beneficiază de indemnizaţii de şomaj.
n Completarea veniturilor salariale
Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj care se angajează, cu program normal
de lucru, beneficiază de o sumă lunară, neimpozabilă, în cuantum de 30% din
indemnizaţia de şomaj primită în luna anterioară încadrării (perioadă în care
beneficiază: din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau
îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj).
n Stimularea mobilităţii forţei de muncă
Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj, care se încadrează într-o localitate mai
mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă
de încadrare neimpozabilă, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară, iar
cei care se încadrează în altă localitate şi îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de
instalare egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe ţară.
B. Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se
realizează prin:
m Subvenţionarea locurilor de muncă
Legea nr. 76/2002 prevede că „din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar şi
din alte surse alocate conform prevederilor legale, se pot subvenţiona cheltuielile
cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop
ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea
unor lucrări de interes pentru comunităţile locale”. În general, subvenţiile se acordă
angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată cu
contract individual de muncă din rândul şomerilor.
Pot fi astfel subvenţionate, următoarele tipuri de servicii:
- Servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare
şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţi publice locale, firme
private, organizaţii neguvernamentale, dar cu avizul administraţiei publice locale;
- Servicii sociale destinate îngrijirii la domiciliu a copiilor, bolnavilor,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi care sunt organizate de către
autorităţi publice locale, organizaţii neguvernamentale sau alte organisme.
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m Subvenţionări pentru angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai:
A) ciclului inferior al liceului său ai şcolilor de arte şi meserii - primesc un
salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru
absolvenţi;
B) învăţământului secundar superior sau învăţământ postliceal - primesc 1,2
salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data încadrării în muncă;
C) învăţământului superior - primesc 1,5 salarii de bază minime brute pe ţară,
în vigoare la data încadrării în muncă.
Angajatorii sunt obligaţi să menţină contractul individual de muncă cel puţin
3 ani de la data încheierii acestuia. Cheltuielile cu pregătirea profesională în ţară a
absolvenţilor, efectuată de angajatori în această perioadă de 3 ani, se suportă din
bugetul asigurărilor pentru şomaj. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot fi
încadraţi o singură dată, conform prevederilor legale, în termen de 12 luni de la data
absolvirii studiilor, pentru fiecare formă de învăţământ.
Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în
vârstă de peste 45 de ani sau şomeri întreţinători unici de familii, primesc lunar, pe
o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă
egală cu un salariu minim brut pe ţară, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă
sau serviciu cel puţin 2 ani. Aceste condiţii sunt valabile şi pentru angajatorii care au
sub 100 de angajaţi şi încadrează pe o perioadă nedeterminată persoane cu handicap.
m Acordarea de credite pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii
Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea de
întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi prin
activităţi independente desfăşurate de către persoane fizice autorizate, se acordă, în
anumite condiţii, credite. Creditele se acordă proporţional cu numărul de locuri de
muncă ce vor fi înfiinţate, în baza unor proiecte de fezabilitate.
Perioada de creditare: cel mult 3 ani pentru investiţii (inclusiv perioada de
graţie de maximum 6 luni) şi un an pentru asigurarea producţiei
Dobânda - 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţională a
României.
m Facilităţi acordate angajatorilor
Angajatorii care încadrează în muncă şomeri şi îi menţin în activitate cel puţin
6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia
datorată bugetului asigurărilor de şomaj. Reducerea se acordă începând cu anul fiscal
următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în diminuarea sumei datorate lunar
cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat, din numărul
mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.
Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor de şomaj beneficiază
de reducere la plata contribuţiei numai pentru şomerii încadraţi peste nivelul de 50%
din locurile de muncă nou create ca urmare a acestor credite.
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Concluzii
Element esenţial al procesului de conducere, decizia reprezintă actul de trecere
de la gândire la acţiune. Prin aceasta se urmăreşte găsirea celor mai raţionale căi de
acţiune viitoare menite să asigure eficienţa maximă a acţiunilor conducerii. Procesul
sporirii continue a eficienţei acţiunilor conducerii impune ca orice decizie adoptată
să aibă o temeinică fundamentare ştiinţifică.
Caracteristic deciziei este faptul că ea reprezintă, expresia unui act raţional,
coerent formulat, pe baza interpretării unor informaţii ce se prelucrează în scopul
alegerii unei alternative menită să conducă la realizarea obiectivelor prestabilite.
Decizia constituie un element esenţial al managementului fiind instrumentul său
specific de exprimare cel mai important. Nivelul calitativ al conducerii unei unităţi
se manifestă cel mai bine prin deciziile elaborate şi aplicate.
Concluziile desprinse în urma analizei realizate în domeniul ocupării şi al
politicilor sociale sunt prezentate pe scurt, mai jos:
- Politicile sociale sunt determinate, în conţinut, durată, extindere etc., de către
contexte sociale şi economice;
- Pentru ca o politică socială să existe este necesar ca aceasta să aibă cadrul
instituţional care să o pună în mișcare (implementarea);
- Influențele exercitate de politicile sociale de ocupare şi combatere a şomajului
se constituie în: efecte socio-economice, efecte psihologice şi efecte ideologice
(percepţia individului în raport cu rolul statul);
- Pe termen lung s-au dovedit a fi mai eficiente măsurile active de stimulare a
ocupării, având un conţinut mai complex şi o capacitate mai ridicată de a răspunde
nevoilor individului şi ale societăţii;
- Politicile sociale de stimulare a ocupării destinate persoanelor cu handicap au
înregistrat evoluţii diferite în ţările europene, însă au ca notă comună faptul că ele au
permis persoanelor cu deficienţe să se integreze în societate.
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Rezumat
Totalitatea raporturilor ce apar în cadrul activităţii economice,
financiare şi sociale la nivelul întreprinderii reprezintă esenţa finanţelor
întreprinderii. În plan suprastructural finanţele întreprinderii se prezintă ca
o ramură a ştiinţei financiare. Izvoarele acestor surse financiare în vederea
satisfacerii nevoilor întreprinderii sunt nelimitate.
Cuvinte cheie: întreprindere, finanţe, interacţiune, economie, dezvoltare
Summary
All of relations that appear in the course of economic, financial and
social enterprise level is the essence of corporate finance. In the superstructure
plan, finance company presents itself as a branch of financial science. Sources
of these financial resources for satisfying the needs of the enterprise are
limitless.
Keywords: business, finance, interaction, economy, development
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Introducere

O

rice agent economic intră în relaţii cu alţi agenţi economici pe care îi
întâlneşte pe diferite pieţe în care se schimbă bunuri şi servicii. Aceste
schimburi aparţin universului financiar care apare odată cu universul economic.
Agenţii economici care se întâlnesc pe diferite pieţe constituie contextul social în
care funcţionează întreprinderea.
Totalitatea raporturilor ce apar în cadrul activităţii economice, financiare şi
sociale la nivelul întreprinderii reprezintă esenţa finanţelor întreprinderii. În plan
suprastructural finanţele întreprinderii se prezintă ca o ramură a ştiinţei financiare.
Izvoarele acestor surse financiare în vederea satisfacerii nevoilor întreprinderii sunt
nelimitate.
Fondurile create într-o întreprindere reflectă necesitatea acoperirii principalelor
nevoi: fondul de investiţii, fondul de rulment, fondul de rezervă, etc. Principalele
metode de colectare a fondurilor sunt: aportul asociaţilor, autofinanţare, creditare,
finanţare de la buget. Sursele şi metodele de constituire a acestor fonduri diferă în
funcţie de formele juridice ale societăţilor comerciale şi de structura proprietăţii.
Statul, pentru a-şi exercita funcţiile, are nevoie de surse sau fonduri financiare a căror
mobilizare, repartizare şi utilizare generează raporturi exprimate în forma bănească
şi care reprezintă esenţa finanţelor publice.
Procesele de formare, repartizare şi utilizare ale fondurilor au loc nu numai
la nivelul statului ca autoritate publică, ci şi în întreprinderi, organisme bancare şi
financiare, de asigurări sociale şi de bunuri etc., astfel ca într-o economie modernă,
funcţionează un anumit sistem financiar şi de credit. Acest sistem este format din
subsisteme, cum sunt: finanţele întreprinderilor, bugetul statului (central şi local),
asigurările sociale, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă şi creditul.
Fiecare subsistem reflectă anumite fonduri şi se delimitează prin participanţii la
formarea lor, metodele utilizate în acest scop şi destinaţiile pe care le capătă.
Viaţa economico-financiară a unei întreprinderi nu poate fi concepută în
afara mediului în care funcţionează şi evoluează; din acest mediu întreprinderea
îşi colectează resursele şi tot în cadrul lui efectuează plăţi, restituiri de fonduri etc.
Întreprinderea este o combinaţie de factori materiali (capital economic) cu factori
umani, un agent economic, o entitate, un centru de decizie, care evoluează într-un
mediu complex, format din patru universuri interdependente şi anume:
1. Universul economic.
2. Universul financiar.
3. Universul social.
4. Universul statal.
Ca agent economic, întreprinderea intră în relaţii cu alţi agenţi economici
pe care îi întâlneşte pe diferite pieţe în care se schimbă bunuri şi servicii pe bază
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de monedă. Cantităţile de mărfuri oferite şi solicitate, precum şi preţurile sunt
variabile, ceea ce influenţează echilibrul, astfel că întreprinderea este supusă unor
legi economice.
Aceste schimburi generează universul financiar, ca parte a universului
economic, dar şi ca un univers autonom, organizat pe pieţele sale proprii, prin care se
schimbă active financiare şi monedă. Impozitele şi taxele constituie componente tot
mai importante ale vieţii noastre economico-sociale, prin intermediul lor procurânduse cea mai mare parte a veniturilor bugetare (necesare finanţării cheltuielilor publice),
fiecare dintre acestea având o contribuţie specifică şi în acelaşi timp exercitând un rol
reglator în economie. Prin cuantumul prelevărilor şi modul de alocare a resurselor
pe destinaţii, sistemul fiscal poate influenţa raportul dintre cererea de ofertă, nivelul
utilizării depline a factorilor de producţie.
Caracterizat drept „totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoane
fizice şi juridice care alimentează bugetele publice”, orice sistem fiscal trebuie să
fie orientat spre nevoile de fonduri ale statului, dar totodată şi spre posibilitatea
contribuabilului de a face faţă sarcinilor fiscale. La scara întregii societăţi se poate
vorbi despre resursele financiare ale naţiunii, în care se înglobează, atât mijloacele
băneşti ce se administrează în cadrul sectorului de stat, cât şi cele administrate în
sectorul privat. Relaţiile dintre economie, sub aspectul ei general, şi întreprindere,
sunt foarte strânse, astfel încât nu este posibil de a avea idei precise asupra uneia fără
a poseda cunoştinţe asupra celeilalte.
Economia de piaţă presupune un proces permament de adaptare dar şi de ruptură
faţă de condiţiile de mediu în care coexistă agenţi economici diferiţi. Gestiunea se
manifestă ca o artă de a trăi în realitatea cotidiană a proceselor economice. Economia
furnizează cadrul de referinţă relativ adoptat prin norme, normative şi indicatori.
Aportul economiei la cunoaşterea întreprinderii constă într-o mai bună explicare
a naturii întreprinderii şi a dezvoltării acesteia, în analiza raportului de forţe între
diferitele categorii de agenţi economici implicaţi în funcţionarea unei întreprinderi,
precum şi în studierea strategiilor elaborate de întreprindere.
Scurt istoric
În zona afectată perimetrului care face obiectul prezentului preliminar, au
existat exploatări sporadice particulare din cele mai vechi timpuri.
Din anul 1947 şi până în 1976, activitatea de extracţie a fost intensificată,
cantităţi de balast extrase din acest perimetru fiind folosite pentru lucrările de
întreţinere a drumurilor şi şoselelor din zonă.
În perioada stagiaturii (august 1981-iulie 1983), ca inginer la Fabrica
„Flacăra” Buzău, din cadrul CCCF, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor
şi Telecomunicaţiilor, am coordonat o scurtă perioadă de timp această activitate, ca
adjunct al şefului de atelier.
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Trimis la specializare, la cursurile organizate de Academia „Ştefan Gheorghiu”
am elaborat lucrarea de absolvire cu tema „Organizarea şi conducerea Balastierei
Măgura Buzău”. Ca urmare, acest studiu de caz se referă la ceea ce cândva a fost
balastiera „Măgura Buzău”.
În 1976, perimetrul balastierei Măgura a trecut în subordinea Întreprinderii de
producţie industrială pentru Construcţii Căi Ferate Bucureşti. Ca urmare a Decretului
nr.220/1977, balastiera Măgura a trecut în coordonarea Fabricii „Flacăra” Buzău,
care extrage rezerve de balast pentru producţia de prefabricate din beton.
După anul 1990, prin privatizarea Centralei de Construcţii Căi ferate (CCCF),
prin metoda MEBO, aceasta a devenit Compania de Construcţii Ferate (CCCF). Ulterior,
Balastiera Măgura s-a privatizat, devenind S.C.”BALASTIERA MĂGURA” SRL.
l Scopul exploatării
Balastiera Măgura are ca scop exploatarea rezervei de balast din albia minoră
a râului Buzău, pentru lucrările de construcţii căi ferate, aferente C.C C.F Bucureşti.
Agregatele de râu extrase aici se pretează foarte bine la ciuruire şi prin spălare
pot fi folosite la betoane de mărci superioare (B.400).
În anul 1978 a fost montată în balastieră o staţie de sortare-spălare cu
capacitatea de 50mc/h, întreaga producţie de sortare fiind folosită de atelierul de
prefabricate din beton al fabricii “Flacăra” Buzău.
Indicele de normalitate a fost calculat la o producţie anuală de 110.000 mc/an.
Astfel 1274000:11000=11,6 ani.
Cum rezerva se regenerează anual, după fiecare viitură a râului Buzău, practic
balastiera se poate exploata pe o perioada nedefinită.
l Amplasamentul
Perimetrul de exploatare al balastierei se află situat în albia minoră a râului
Buzău şi începe de la cca.1300m. aval de podul C.F de la km. 31+443 de peste râul
Buzău (de pe linia Buzău-Nehoiaşi) şi ţine până la cca. 300 m. amonte de podul rutier
de pe D.T şi 66B. spre Braşov.
Accesul în balastieră se face pe un drum comunal ce se ramifică din şoseaua
Buzău-Nehoiaşi-Braşov. Din punct de vedere administrativ, balastiera Măgura
aparţine de comuna Măgura, judeţul Buzău.
l Modurile de deschidere şi pregătire
Exploatarea făcându-se din albia minoră a râului, nu sunt necesare lucrări de
decopertare.
Drumurile care servesc la transportul balastului din frontul de extracţie la staţia
de sortare sunt drumuri de balast ce se schimbă pe plaja de extracţie concomitent cu
schimbarea punctului de extracţie şi nu sunt necesare amenajări speciale.
Datorită frecventelor viiturii ale apelor râului Buzău, albia minoră suferă
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importante modificări prin acţiunea de coroziune exercitată asupra malurilor.
Totodată sunt distruse parţial sau în întregime, digul de abatere a apei râului pe
șenalul executat în cursul anului 1977 şi drumurile de acces (amenajate prin nivelarea
cu buldozerul în albia minoră).
Lungimea drumului este de cca.420m. şi lăţimea părţii carosabile de 5,5m.
l Lucrări de exploatare
Exploatarea zăcământului de balast din perimetrul Măgura se va face în
exclusivitate din albia minoră a râului Buzău şi va consta din excavarea succesivă
(după abaterea râului Buzău pe scuarul executat pe malul stâng) a unor zone de 20 m
lăţime, cu adâncimea de 3 m, orientate perpendicular pe albia minoră.
Pentru protecţia malurilor împotriva eroziunii râului pe toată lungimea
perimetrului de exploatare, spre malul drept, trebuie să se lase o fâşie neexploatată
de 20 m lăţime reprezentând ecranul de protecţie. Excavarea balastului din prund se
va face mecanizat cu două excavatoare-draglină de 0,6 mc/oră.1
Transportarea materialului exploatat din prund la staţia de sortare se va face cu
de 6,5t/benă sau cu alte capacităţi.2
Încărcarea agregatelor sortate din depozitele staţiei de sortare în auto se face
cu ajutorul autoîncărcătorului de tip L.2 (Fadroma).
Expedierea agregatelor la beneficiari se face cu mijloace proprii beneficiarilor,
iar pentru transportul agregatelor pentru fabrica noastră cu mijloace închiriate de la
diverse firme specializate, de exemplu: I.U.D Otopeni.
l Determinarea numărului de utilaje de încărcat şi transportat
Extracţia de balast se cifrează la 110.000 mc/an (producţia zilnică de 358 mc/
zi în 307 zile).
A. Utilaje de încărcare
Pentru extracţie se va folosi draglina sau excavatorul, calculul necesar se face
după „Norme de timp şi preţuri unitare în construcţii” (vol. III, cap. 44A.).
Asimilarea cu NTV se va folosi draglina cu capacitatea cupei de 1,1 mc. şi
unghi de rotire a cupei de 151° - 210° şi autobasculante de 12,0 t.
Ore efectiv încărcate zilnic=1,70 ore draglină x 358mc/zi:100mc=6,08 ore
draglină/zi.
100 mc-unitate de măsură (teren excavat)
NTV-1,50 ore draglină/100 mc.
Excavaţia se execută până la 2,0 m adâncime în apă. NTV se caracterizează
cu un coeficient de 1,25.
Orele efectiv încărcate zilnic, corectate cu 6,08 x 1,25 = 7,6 ore draglină/zi.
1
2

Se pot folosi şi dragline de alte capacităţi. Ceea ce nu reprezintă un exemplu.
Idem referitor la autobasculante.
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Regimul de lucru zilnic este de 2 x 8 ore =16 ore /zi.
Timp întreruperi reglementări reprezintă 17,1% din timpul de lucru zilnic.
17,1 x 16:100= 2,74 ore totale zilnice.
7,6+2,74 = 10,34 ore.
Nr. de dragline efectiv ocupate 10,34:16=0,64 buc.=1 buc.
B. Utilaje de transport
Autobasculanta TATRA de 12 t. capacitatea benei.
Distanța de parcurs dus-întors este de 30 km.
Capacitatea unei autobasculante este dată de relaţia: Q=12t:2,1t/mc=5,7mc
2,1 t/mc reprezintă greutatea specifică a balastului umed.
Numărul de curse necesare pentru transportul producţiei zilnice este 358 mc/
zi:5,7 mc/cursa.
Nr.de curse realizat de autobasculantă într-o zi este condiţionat de următorii
parametri:
- durata de parcurs a distanţei de 30 km este de 100 min.
- durata de încărcare descărcare prin basculare este de 8 min.
- durata totală a unei curse 100 min + 8 min=108 min.
- transport zilnic de lucru=16 ore
- întreruperi pentru revizii şi eliminări la începutul fiecărui schimb=2 ore
- timp zilnic lucrat=16-2=14 ore
- nr.de curse realizat de autobasculantă:
14 ore x 60 min/oră: 108 min /cursa= 8 curse
- cantitatea zilnică de balast transportat de autobasculantă:
8 curse/zi x 5,7mc/cursă=45,7mc/autobasculantă/zi
- nr.necesar de autobasculante 358 mc/zi:45,7mc/auto.zi=7 autobasculante.
C. Utilaj nivelare teren, decopertare şi de folosire a drumului de acces
Se prevede un buldozer S 1500.
l Calculul capacităţii de producţie, sortare, transport, încărcare a
produselor finite
Capacitatea de producţie
Pentru alegerea utilajului care să efectueze operaţia de extragere a balastului
din râu, se porneşte de la următorii factori:
a) planul de producţie pe anul în curs
b) lucrările suplimentare ca:
- amenajări drumuri acces;
- amenajări diguri;
- canale
- pierderi
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Total extracţie
c) fond de timp normat 4900 h/an (conform B.O.nr. 20/1976).
d) denumirea capacităţii necesare ptr. realizarea lucrărilor de extracţie
planificate.
e) timp de întreruperi tehnologice, odihnă maşinist şi necesităţi fiziologice =
17,10% (conform normă de muncă cap. 14).
l Excavaţii mecanice
Pct. c x e =R1=4900 h/an x 17,10=840 h/an
Pct. c-R1=R2=4900-840=4060 h/an
f) timp ptr. reparaţii planificate
R2:200 x16h/zi=R3=4060:200 x16=320h/an.
……Timp efectiv de lucru al utilajului:
C-(R1+R2)=R4=4900-(840+320)=3740h/an
Conf. Cap. 44 excavaţii mecanice, subcapitolul 44A 1, la categoria de teren
lll, un excavator echipat cu braţ draglină cu capacitatea cupei de 1,0 mc/cupă asigură
productivitatea de 106.000 mc/an.
2 dragline x 63000 mc/an=12600 mc/an
Capacitatea draglinei satisface în totalitate sarcinile de plan.
Draglinele extrag balastul de sub pânză de apa la adâncimea de 3 m şi îl încărca
direct în mijloacele auto.
l Capacitatea de sortare
Balastiera este montată cu o staţie mobilă de sortare tip ICPMC cu capacitatea
de sortare de 50mc/h.
Staţia se află montată în imediata vecinătate la staţia de cale ferată Măgura la
cca. 150 m la cabina macaze nr.2.
Fluxul tehnologic este următorul:
Draglina extrage rezerva de balast şi descarcă cupa direct în basculante.
Basculanta, după ce parcurge distanţa până la staţia de sortare, basculează
încărcătura în buncărul de alimentare a staţiei de sortare prevăzut la partea
superioară cu un grătar sortator cu ochiul de 30 mm. La nivelul acestui grătar, se
sortează fracţiunea mai mare de 30 mm. din balast, care este dirijată spre un concasor
granulator care granulează la dimensiunea maximă de 30 mm.
Din buncărul de alimentare şi din concasorul G.A, materialul este transportat pe
staţia de sortare prin intermediul unei benzi transportoare B (650) lungă de cca. 30 m.
Staţia de sortare este prevăzută cu 2 ciururi.
Pe primul strat, se despart fracţiunile de 0-7 mm şi 7-15 mm, iar pe ciurul al
doilea, sorturile 15-30 mm. (şi refuză mai mare de 30 mm) .
Din hidromasă, sortul de 0-7 este extras cu ajutorul unui clasor de 800 mm.
Hidromasa este dirijată într-un bazin decantor pentru decantarea produselor de
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spălare, după care este introdusă iar în circuitul de spălare.
Din staţia de sortare, sorturile sunt înmagazinate în depozitele intermediare de
produse finite, prin intermediul a patru benzi transportoare.
Din depozite, se încarcă, cu ajutorul autoîncărcătorului L 2 (Fadroma), în
mijloacele de transport auto proprii beneficiarului.
După granulaţia zăcământului. rezultă următoarele cantităţi de sorturi pe anul în curs:
Sort (0-7 mm) = 55.5%= 55.500 mc.
Sort (7-15mm) = 23,o%=23.000 mc
Sort (15-3omm) = 15,3% = 15.300 mc
Sort 30mm
= 3,8% = 3.800 mc
Pierderi
=2,4% = 2.400 mc
__________________
Total
=100.000mc
Capacitatea de sortare a staţiei este de 50 mc/h x 3740 h/an x 0,8 =159.375
mc/an.
Deci staţia satisface în totalitate sarcinile de plan. 0,8 reprezintă un coeficient
de utilizare a capacităţilor.
l Capacitatea de transport
Transportul agregatelor din prund la staţia de sortare se face pe o distanţă de
2 km. Viteza medie de circulaţie din prund la rampa mecanizată este de 15 km/oră.
Conform ordinului 1747/27.Xll.1973 al Ministerului Transporturilor şi
Telecomunicațiilor (M.T. Tc.) şi Ministerul Construcţiilor Industriale (Mc. Ind.),
capacitatea de transport a basculantelor este de 5,6 t/h (Roman-Diesel 8135) când
sunt încărcate cu draglina de 1,0 mc/cupă sau cu două dragline de 0,6 mc/cupă
capacitatea de transport este de 8,4 mc/h la 2,2 curse/h.
O maşină poate să transporte pe an: 3750 h/an x 2,2 curse/h x 0,65(mc)=5362
curse/an
5362 curse/an x 4,2 mc/cursa = 22.520mc/an
100.000:22520 ms/auto = 4,88 auto = 5 auto
Deci pentru asigurarea sarcinii de plan sunt necesare 5 autobasculante R 8135,
care pot transporta următoarele cantități anuale:
3750h/an x 2,2 curse/h x 0,65 (mc) x 5 auto x 4,2 mc capacitate 112.600 mc/an
l Capacitatea de încărcare a produselor finite
Balastiera este totodată cu un încărcător auto L.2 (FADROMA) de 1,5 mc/cupă.
Productivitatea este de 80.000 mc/an pe mc/cupă pentru aceste utilaje, deci:
80.000 mc/an x 1,25 mc/cupă=100.000 mc /an.
Astfel că, autoîncărcătorul L.2 satisface în totalitate sarcinile de plan rezultate
din staţia de sortare.
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l Perioada de exploatare
Exploatarea se face în tot timpul anului, exceptând perioada de îngheț şi de
inundații, când se vor întocmi dosare de calamitate, iar utilajele se retrag pe mal în
zone stabilite dinainte (Tabelul nr. 1).
Indicatorii tehnico-economici
Tabelul nr. 1

Nr.crt.

Specificaţia

U/M

anul în curs

mc

110 000

1

Prod. agregate de 0-7, 7-15, 15-30

2

Producţie globală

mii lei

6.750

3

Producţia marfă

mii lei

-

4

Nr.mediu scriptic

oameni

30

5

Productivitatea muncii
producţia globală

lei/an

225.000

raportată

la

Producţia marfa nu se raportează deoarece se consumă la produse de
prefabricate din beton din cadrul fabricii. Este considerat ca un semifabricat de
producţie proprie.
l Eficienţa economică
În aceste condiţii de exploatare şi producţie, este necesar un calcul al eficienţei
economice.
1. Retribuţia directă pentru 110.000..................................................= 60 mii lei
2. Impozit şi C.A.S. ……………
…………………………….=25 mii lei
3. Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor de producţie ..=5,050 mii lei
4. Cheltuieli generale de secţie ……………………………….=1.640 mii lei
5. Cheltuiele generale ale întreprinderii …………………………….= Total cost secţie ………………………………………………...= 6,775 mii lei
Ca urmare a acestor cheltuieli, preţul mc de produse va fi de :
1/6775.110000=61,59 lei/mc.
Sporind producţia de la 42 000 mc la 110 000 mc. Prin introducerea unor
utilaje noi şi a unui proces tehnologic corespunzător acestor utilaje, preţul de cost va
fi diminuat de la 70 lei la 61,59 lei. În felul acesta vom avea o eficienţă economică
pentru unitatea noastră de 8,41 lei/buc. în valoare totală de 925 100 lei.
Deci preţul de cost al prefabricatelor din beton armat pe care le producem va
aduce o eficienţă economică de 7,4 lei/1000 lei producţie marfă. În realitate, firma,
din numeroase motive mai mult sau mai puţin obiective, produce anual 42 000 mc.
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Indicatorii tehnico-economici pe perioada ianuarie-noiembrie 1982 sunt prezentaţi
în Tabelul nr. 2:
Indicatorii tehnico-economici
Tabelul nr. 2
Nr.
crt.

Specificaţia

U/M

1982

mc

Trimestrul
I

II

III

IV

42 000

400

15.000

15.000

800

1

Prod. agregate
sort. de 0-7,715,15-30

2

Producţia
globală

mii lei

2940

280

1050

1050

560

3

Nr. mediu
scriptic

nr.
oameni

18

18

18

18

18

4

Productivitatea
muncii

lei/om

163.333

15.555

58.333

58.333

31.111

Calculul de eficienţă economică a exploatării
Unitatea purtătoare de transport¹ facturează ore km pe o distanţă de 30 km
(Buzău-Măgura) de la staţia de sortare la punctul de lucru din incinta fabricii,
respectiv sectorul de prefabricate din beton.
La începutul fiecărui an se întocmeşte un program de măsuri cu participarea
Compartimentului tehnic şi economic în vederea identificării rezervelor interne şi
creşterii eficienţei economice.
Analizând situaţia costurilor de producţie realizate la această staţie de sortare,
rezultă o eficienţă în valoare de 336.000 lei, calculată după cum urmează:
Preţul de cost compus din :
- retribuţia directă =24 000 lei
- impozit şi C.A.S.
= 7 500 lei
Unitatea purtătoare de transport în cazul nostru este I.U.D.P. Otopeni.
- cheltuieli cu întreținerea şi funcţionarea utilajelor de producţie3 = 1 895 000 lei
- celtuieli generale ale secţiei
= 630 000 lei
4
-cheltuieli generale ale întreprinderii
= -Total cost secţie
= 2 940 000 lei
În condiţiile producţiei noastre, realizăm cheltuieli în valoare de =2.940.000 lei.
În cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor intră cheltuieli cu plata amortismentelor cu RT, cu RCı,
RC2, RK. De asemenea, intră consumul de combustibil şi lubrefianţi pentru funcţionare, retribuţia personalului care
se ocupă de funcţionarea utilajului.
4
Unitatea nu repartizează cote de cheltuieli generale ale întreprinderii, deoarece această producţie este realizată cu
scop productiv intern.
3
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În această situaţie, unitatea economiseşte suma de 3.276.0002.940.000=336.000lei, ce au un efect pozitiv asupra nivelului costului de producţie
(cheltuieli la 1000 lei producţie marfă). Astfel aceste cheltuieli se vor reduce de la
950 lei planificat la 939 lei.
Deci, şi în această situaţie, exploatarea balastului de la balastiera Măgura este
rentabilă.
Dar această exploatare, după cum am arătat, se poate face şi mai eficientă.
Această eficienţă poate fi atinsă numai prin măsuri corespunzătoare de disciplină
tehnologică şi administrativă, de respectarea normelor de exploatare a utilajelor
şi normelor de protecţia muncii. Producţia marfă nu se raportează, deoarece se
consumă la producţia de prefabricate beton din cadrul fabricii, este considerată ca un
semifabricat, de producţie proprie.
l Protecţia muncii
Pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, pentru asigurarea menţinerii capacităţii optime
de producţie, se impune respectarea cu stricteţe a prevederilor „Normelor republicane
de protecţie a muncii în exploatările minere la zi”, ediţia 1977. Se vor respecta
N.D.P.M.-M.C.F. broşura nr.7 „Construcţii montaj”.
l Regulament de exploatare
În vederea exploatării raţionale şi protecţia materialelor şi albiei râului, se vor
respecta următoarele măsuri:
- exploatarea rezervei de balast se va face numai în perimetrul delimitat şi
autorizat de organele O.G.A. şi I.G.M. din albia minoră a râului. Zona marcată cu
borne şi tăbliţe indicatoare cu denumirea întreprinderii şi a blastierei;
- se va lăsa neexploatat un palier de siguranţă de minimum 500 m în amonte
de râul rutier spre Pârşcov, iar în lungul malului drept se va lăsa o fâșie neexploatată
cu lățimea de 20 m, pentru a nu se provoca surparea malurilor în zona de exploatare;
- în cursul anului1982 sau exploatat numai cantităţile cerute prin preliminar şi
autorizate de O.G.A.;
- orice modificare privitoare la cantitate, sistem de exploatare, astfel încât să
nu se modifice scurgerea normală a râului;
- se vor monta pancarte şi afişe privind N.T.S. specifice fiecărui loc de muncă;
- accesul la balastieră sa va face numai prin locuri special amenajate şi marcate;
- în cazul restrângerii sau încetării provizorii sau definitive a activităţii
balastierei, conducerea balastierei şi a întreprinderii „Flacăra” Buzău vor anunţa
organele de funcţionarea cu cel puţin 1 lună înainte;
- se vor întocmi planul de prevenire şi lichidare a avariilor şi se va afişa la loc
vizibil;
- se va ţine o evidenţă exactă a cantităţilor extrase din zona pe zi, luna şi anual
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pentru a fi prezentată la conducerea OGA (CNA)la cerere.
Regulamentul de exploatare complet cu indicaţiile şi condiţiile speciale impuse
de I.G.N., în avizul anual şi de organele C.N.A., autorizate de Ministerul Mediului
prin autorizaţia de exploatare a folosinţelor de apă, se prelucrează cu tot personalul
ce concură la conducerea procesului de producţie şi se afişează în birou şi la fişierul
balastierei.
Un exemplar din prezentul preliminar de exploatare împreună cu autorizaţia
de funcţionare, se vor găsi în permanenţă la sediul balastierei şi va fi cunoscut
obligatoriu de personalul de conducere al balastierei.
Concluzii finale
În concluzie, o fiscalitate excesivă, generată prin deciziile de politică financiară
a statului, limitează posibilităţile de creştere economică a întreprinderii. Prin urmare,
deciziile financiare de la nivelul întreprinderii se adaptează la nivelul financiar
creat prin măsurile de politică fiscale promovate de stat şi căutând să beneficieze de
facilităţile oferite în scopul realizării obiectivelor proprii de dezvoltare, cu asumarea
obligaţiilor ce-i revin referitoare la prelevările către fondurile statului. Deciziile
financiare ale întreprinderii cu privire la procurarea şi utilizarea resurselor băneşti, se
află în corespondenţă cu politica financiară a statului.
Universul financiar presupune analiza sistemului financiar, care este format
din: indivizi, asociaţii, firme, instituţii, pieţe, organizaţii guvernamentale, implicate
în asistarea procesului de schimb al activelor financiare. Sistemul financiar are un rol
esenţial în economia unei ţări.
Utilizarea impozitelor pe venituri în scopul reglării activităţilor economice
şi sociale presupune o corelare adecvată a proceselor de prelevare sub formă de
impozite, nu numai cu cele consumatoare de resurse, cărora le sunt destinate, ci şi
cu cele generatoare de valoare nouă, creatoare de produs naţional şi multiplicatoare
a resurselor financiare.
Realizarea şi menţinerea stabilităţii financiare depinde de funcţionarea adecvată
a sistemelor de plăţi şi a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente
financiare. Integrarea pieţelor financiare şi conexiunile între sisteme favorizează
migrarea riscului şi exportul riscului la nivel global.
Viaţa economico-financiară a unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara
mediului în care funcţionează şi evoluează. Fondurile create într-o întreprindere
reflectă necesitatea acoperirii principalului necesar de funcţii.
Referitor la studiul de caz, ca şi concluzie finală, existenţa în zonă a balastierei
nu va conduce la modificarea structurii activităţii economice locale tradiţionale.
Activitatea desfăşurată în perimetrul obiectivului nu reprezintă un pericol pentru
sănătatea populaţiei situate în intravilan.
Impactul produs asupra aşezărilor umane, precum şi a stării de sănătate a
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populaţiei este nesemnificativ. Exploatarea de nisip nu poate avea impact negativ
asupra apelor subterane şi de suprafaţă. Firma se caracterizează printr-o bună
organizare, într-o asemenea atmosferă, tot mai favorabilă, afacerile devin prospere,
cu perspectivă de consolidare.
În cadrul firmei, nu s-a identificat pe termen lung apariţia unei crize, care să
ducă la faliment sau la concedieri de forţă de muncă.
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FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA
PROFESIONALĂ A RESURSELOR
UMANE PENTRU APĂRARE
TRAINING AND DEVELOPMENT OF
DEFENCE HUMAN RESOURCES
Lect.univ.dr. Ioana - Tania STOEAN1
Rezumat
Prezentul articol tratează problematica formării şi dezvoltării
profesionale a capitalului intelectual în vederea asigurării excelenţei în toate
sectoarele de activitate inclusiv în cel de apărare.
Metamorfozele care au avut loc în domeniul educațional din ultimele
decenii au înclinat către învățarea individuală, învățarea colaborativă din
sistemele distribuite, tutorial ș.a., fiind potențate de schimbările de pe piaţa
muncii româneşti, precum şi de cele de pe piaţa muncii regionale şi globale
cu privire la apariţia şi dezvoltarea de noi profesii. Chiar și prefacerile
intervenite în structura posturilor au determinat acordarea unei atenţii
speciale competenţelor pe care le posedă angajaţii.
Pe fondul acestor transformări, s-a observat manifestarea unui interes
deosebit pentru crearea de corelaţii fiabile între competenţele pe care le
formează sistemul de învăţământ şi inserţia acestor competenţe într-o societate
bazată pe competitivitate concurenţială.
Cuvinte cheie: capital intelectual, formare profesională a adulţilor, excelenţă,
competenţă profesională, specializare inteligentă.
Abstract
This article deals with the issue of training and professional development
of intellectual capital to pursue excellence in all sectors, including in the
defense sector.
1
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The metamorphoses which occurred in education in recent decades
led to individual learning, collaborative learning in distributed systems,
tutoring, and so on, these forms of learning being augmented by the changes
in the Romanian labor market and the regional and global labor market,
with regard to the emergence and development of new professions. Even the
transformations in the positions’ structure have determined to give special
attention to the skills the employees possess.
Amid these changes, a strong interest was observed for creating reliable
correlations between the competences formed by the education system and
inserting these skills in a competitive society based on competitiveness.
Keywords: intellectual capital, adult training, excellence, professional
competence, smart specialization.
1. Preambul
Valoarea patrimoniului întrepriderilor moderne este constituită, în principal,
din know-how concretizat în: experienţe, talente, abilităţi şi cunoştinţe ale capitalului
intelectual. Conservarea şi buna lor gestionare asigură, pe termen mediu şi lung,
progresul indivizilor şi performanţa întreprinderii.
Justa planificare şi organizare a procesului de educare şi învăţare reprezintă
un succes comun atât pentru tineri, cât şi pentru instituţii. În aceste condiţii scopurile
organizaţiilor se intersectează cu scopurile formatorilor pentru a crea performanţa
mult dorită pe piaţa muncii.
Pentru a asigura o specializare inteligentă, managementul previzional
trebuie să se preocupe de identifificarea nevoilor de formare şi ajustare a acestora
cu aspiraţiile profesionale ale propriului personal. Instituţiile capabile să genereze
o viziune pe termen mediu şi lung au în vedere descoperirea aptitudinilor pentru a
crea excelenţa. Din această perspectivă performanţa este privită ca fiind nivelul la
care dorim şi sperăm să ajungem, care se crează prin găsirea şi cultivarea talentelor,
inclusiv crearea unui cod cultural (deprinderi de muncă, stil de viaţă). Însă, pentru a
fi benefice, acţiunile trebuie să se desfăşoare într-un mediu sănătos şi sigur, în care să
primeze aprecierea performanţei precum şi egalitatea de şanse.
Rolul managementului este determinant în planificarea şi monitorizarea
muncii, a efectivelor de personal, în organizarea şi dezvoltarea carierei individuale
a salariaţilor prin consilierea de orientare sau consilierea profesională. Din aceste
motive, acţiunile de formare profesională trebuie să se desfăşoare într-o manieră
unitară, care să reflecte preocuparea managementului pentru succesul sau insuccesul
propriilor salariaţi.
Cerinţele din spaţiul economic contemporan vizează „specializarea inteligentă,
care constă în definirea şi consolidarea unor domenii de competenţă ridicată”2
2
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presupunând implementarea unor politici publice sustenabile şi a unor „strategii
regionale şi teritoriale privind formarea profesională a adulţilor”3.
2. Repere privind formarea profesională a adulţilor
Formarea profesională a adulţilor cuprinde fomarea iniţială profesională şi
formarea profesională continuă. „Formarea iniţială profesională aigură pregătirea
pentru dobândirea unor competenţe minimale, în timp ce formarea profesională
continuă asigură dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite”4, pentru
calificări cuprinse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România.
Prin formare profesională, se asigură dobândirea de competenţe comune pentru
mai multe profesii, competenţe-cheie, cât şi competenţe transversale într-o manieră
formală, nonformală sau informală. Competenţa profesională poate fi definită ca
fiind „capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupational”5 sau standardul de pregătire profesională
acreditat la nivel naţional.
Obiective privind formarea profesională a adulţilor:
„a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor
profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii
forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în
ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de
mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii”6.
Legislaţia în domeniul muncii precizează următoarele obiective în sfera
formării profesionale:
„a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
b) obţinerea unei calificări profesionale;
c) actualizarea cunoștințelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de
muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
afacerilor, nr.8/2015, pag.9.
3
art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în
2014.
4
Ibidem, art. 7 alin. (2) şi alin.(3).
5
Ibidem, art. 8 alin. (1).
6
Ibidem, art. 4.
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e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne
necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;
f) prevenirea riscului şomajului;
g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale”7.
Potrivit obiectivelor enunţate anterior, se poate aprecia că formarea profesională
este un sistem complex de „acţiuni capabile să aducă indivizii şi grupurile lor în
stare să-şi realizeze cu competenţă sarcinile actuale sau viitoare pentru bunul mers
al organizaţiei”8.
3. Particularităţi specifice sistemului de apărare
Instituţia militară susţine crearea de competenţe specifice, acordând o atenţie
deosebită formării iniţiale şi formării continue a personalului militar prin asigurarea
cu personal corespunzător pregătit pentru toate structurile de forţe.
În acest sens, Ghidul carierei militare stabileşte „modalităţi şi reguli de parcurs
în cariera profesională pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării
Naţionale”9. Actul normativ analizează o seamă de particularităţi inclusiv formarea
personalului şi specializarea inteligentă a acestuia potrivit rolului şi locului pe care
îl va ocupa de-a lungul carierei militare precum şi perfecţionarea pregătirii potrivit
cerinţelor fiecărei trepte a ierarhiei militare.
Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru formarea ca militari a viitorilor
ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari este un proces continuu care se realizează prin
participarea la cursuri de carieră, cursuri de perfecţionare/specilizare şi cursuri de
învăţare a limbilor străine. Prin problematica abordată (pregătire militară generală şi
pregătire militară de specialitate), acestea sunt menite să asigure un nivel ridicat de
performanţă garantându-se, astfel, un management bazat pe rezultate fiabile.
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 precizează condiţiile
de recrutare, selecţie, formare profesională şi evoluţie în cariera militară pentru
personalul militar (cadre militare, soldaţi şi gradaţi profesionişti). Ordinul stabileşte
criteriile de formare profesională iniţială şi continuă a personalului militar în activitate
atât pe filiera directă, cât şi pe filiera indirectă.
Prin formare profesională, sunt asigurate competenţe care asigură necesarul
de personal pe arme şi pe specialităţi militare într-o manieră echilibrată, în mod
diferenţiat pentru ofiţeri: de comandant şi de lider, de specialist militar, de comunicare,
de luptător, de cetăţean; pentru maiştri militari şi subofiţeri, în principal, competenţecheie şi competenţe specifice calificării profesionale.
Profesorul Gheorghe Minculete realizează o amplă analiză, în lucrarea
Abordări moderne ale managementului logistic, referindu-se la specificitatea
Art. 192 din alin. (1) din Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii.
Roşca Constantin, Vărzaru Mihai, Roşca Ion Gh. (coordonatori), Management şi gestiune, Editura Economică,
Bucureşti, 2005, p.280.
9
art.1 alin.(1) Ghidul carierei militare.
7
8
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perfecționării factorilor de conducere din domeniul logistic. Autorul subliniază
interesul pentru dezvoltarea „abilităţilor şi performanţelor care sunt necesare în
modernizarea teoriei şi practicii logistice. Abilitatea de a coduce o structură logistică
pentru liderii/managerii în domeniul aptitudini (mentale şi fizice) la care se adaugă
cunoştinţe de specialitate, deprinderi şi experienţă...Sub aspect teoretic, evoluţiile
performanţei şi ale abilităţii, ca rezultat nemijlocit al nivelului culturii logistice, sunt
date de ecuaţiile:
Performanţa = Abilitate x Motivare x Resurse
Abilitate = Aptitudini x (Cunoştinţe + Deprinderi + Experienţă)”10.
Procesul de formarea profesională pentru realizarea competențelor trebuie
să răspundă următoarelor exigențe: să știe, să fie, să facă. În instituția militară,
aceste exigențe se realizează prin învățare formală, învățare nonformală, învățare
informală și chiar învățare experimentală sau chiar învățare euristică într-o manieră
instituționalizată, complemenară, de instrucție și pregătire de comandament în funcție
de nevoile armatei și de compatibilitate cu armatele din statele membre NATO11.
Concluzii
Apreciem că, pentru ca formarea profesională iniţială şi formarea profesională
continuă să devenă mai atractive, este necesară adaptarea la reperele globale de
excelenţă, la piaţa forţei de muncă şi orientarea către construirea şi dezvoltarea
carierei capitalului intelectual. Doar astfel, sustenabilitatea sistemului de formare
profesională va asigura o valoare adăugată înaltă, o coeziune socială temeinică
și o coeziune a structurilor la nivelul categoriilor de forțe ale armatei și la nivel
multinațional.
Pentru o flexibilitate crescută a sistemului de formare profesională, se
impune construirea unor proceduri simplificate de anticipare a viitoarelor calificări
şi competenţe profesionale solicitate de piaţa muncii, inclusiv definirea profilurilor
profesionale pentru evoluţia ori revizuirea unor calificări în concordanţă cu trebuinţele
pieţei muncii12.
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VALENCES OF THE STATE
AND LEGAL SYSTEM TRANSITION
Oleg PANTEA1
“The state is now a politicalenterprise with aninstitutional characterwhose
administrative management successful claims, in law enforcement,
the monopoly of legitimate physical violence”
(Max Weber)
Summary
This publication has been dedicated to a multidimensional approach of
state and law in general as social phenomena found in the process of transition
from one stage to another. The subject is certainly actual for Moldova, which,
along with other former socialist countries, is crossing difficult times, trying to
build another e model of state and a democratic legal system. An important role
in this research have the specific state opportunities and the law in transition,
the types of transitions and the impact of civil society and ultimately, the
purpose of this process is very important in this publication, the answer to
the question-”Where will we post-transitionally arrive? “.A separate section
is dedicated to the characteristic features of the state transition and the legal
system in Moldova, pointing out our state transition steps and the best known
achievements in law.
Keywords: state and law as social phenomena, legal system, transitional
period, state opportunities, revolution, negotiation, civil society, political power,
legal norm, purpose, peaceful transition, legal system, democracy, political pluralism,
fundamental rights and freedoms.
Rezumat

Această publicaţie am dedicat-o abordării multidimensionale al statului şi
dreptului în general ca fenomene sociale aflate în procesul de tranziţie de la o etapă
la alta. Subiectul este unul de actualitate fără îndoială şi pentru Republica Moldova,
care, alături de alte foste ţări socialiste, traversează o perioadă deloc uşoară,
1
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încercând de a se construi un nou model de stat şi sistem de drept – democratic.
Un rol important în cercetarea prezentată îl au valenţele caracteristice statului şi
dreptului în tranziţie, tipurile de tranziţii, impactul societăţii civile şi, nu în ultimă
instanţă contează foarte mult în această publicaţie finalitatea procesului respectiv,
răspunsul la întrebarea – „Unde ajungem post-tranziţie”. Un compartiment aparte
desigur l-am dedicate trăsăturilor caracteristice ale tranziţiei statului şi sistemului
de drept în Republica Moldova, fiind evidenţiate etapele tranziţiei statului nostru şi
cele mai cunoscute realizări în domeniul dreptului.
Cuvinte cheie: stat, drept, fenomen social, sistem de drept, perioadă de
tranziţie, valenţă de tranziţie, revoluţie, negociere, societate civilă, putere politică,
normă juridică, finalitate, tranziţie paşnică, stat de drept, democraţie, pluralism
politic, drepturi şi libertăţi fundamentale.

1. Introduction

S

ocial-political, institutional, ideological changes that assumed the
fall of the Soviet empire, the events of 25 years ago in Central
and Eastern Europe, went into the increased attention of researchers when
Daniel Chirot, Katherine Verderz, Vladimir Tismaneanu, determining even
some theses issue concerns the states and law systems in transition in these
areas. It is undoubtedly an actual topic for the Republic of Moldova, along
with other states with the Democrats ”fragile”, recently came under the
domination of the Soviet empire.We transit a historical stage whose word
in the agenda is ”crisis”, be it a crisis only seemingly abstract, but with a
serious impact on the medium and long term as demographic crisis, be it of
stringent crises as the economic crisis. Increasingly citizen, state and law as
social phenomena become potential targets of these crises, seriously affecting
social security, normal functioning of institutions, stalling the development
of democracy, reforms that are necessary in the field of justice and other
dramatic consequences.
2. The main material research
Hypothetically, we start from the meaning of the word transition in the
context of the topic in question - is an element of periodization of state and
law that establishes the transition from one type of state and legal system to
another: from states and feudal legal systems to capitalist, from capitalist to
socialist, from socialist to democracy and so on.
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Starting from this postulate, the state and the right, like a social organism,
transit through both periods of success as well as grants of crisis. Periods
of success are characteristic of those states and legal systems that Western
as a result of the transition, through negotiation, gave birth to democracy
and the crisis is a moment of tension and social unrest, leading to a conflict
to impose the interests of the Parties, says a kind of disorganization for a
new organization. Concentrating on this idea, French jurist M. Oriou wrote
that ”for every state and legal system is to pass successfully through periods
of crisis and caused either craving for power from the government, which
usually leads unrest in society either promoting and developing optimal
life principles, which ensure social balance”. Referring to the forms of
crisis, M. Oriou divides them into two categories, taking as a starting point
historical criteria: crises centralization and state legal system, when the state
is one ”young / green” self-determination and crises that arise as a result of
decentralization of power [1, p. 723-724].
Besides these words, addressing the ”valence” which determines the
transition state and the legal system - is quite valuable, both theoretical as
well as practical:
- To understand better the essence and content of the transition process
and the rule of law;
- To establish correct “diagnosis” of a crisis;
- To identify the best ways and means to ensure the crisis.
The main ”valences” of the transition state and law:
1. First, there are two ways to state transition and the legal system:
through ”revolution” and ”peace”. The biggest changes in the world were
yet by revolutions. Examples are England Revolution of 1640-1659, major
event of the modern era that imposed the model of constitutional monarchy in
the world (in fact, England does not have a constitution in the modern sense,
but a package of laws that basically do as a constitution, that is why we call
parliamentary monarchy), based on the principle of separation of powers;
the great French Revolution of 1789-1794 which marked the strongest
decline of the monarchy and the church and the emergence of democracy and
nationalism, overturning old principles about tradition and hierarchy sacred
formula ”Liberté, égalité, fraternité”. Globally, the revolution accelerated the
rise of republics and the establishment of democracy, spread of liberalism,
nationalism, socialism and secularism, development of modern ideologies
and the concept of total war. Here, we cannot emphasize the revolution
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in Romania 1989- the only Eastern country that went through a violent
demonstration, protests, street battles and the Romanian state leadership were
ultimately executed.
As outlined above, there were ways of peaceful transition, in the
doctrine they also were called ”negotiated”, who had founded on a tradition
reformist and rich activity dissent, civil society, the coordination of actions
between several social groups caused a transfer of power - as opposed to a
violent transition - giving the impression of a spontaneous movement in the
absence of a civil society articulated, followed by a process of conquest of
power. For example, the case of Hungary, Poland.
2. The reasons for the trend of transition of state and law are the
same: decreased confidence elites coverage, moral and ideological crisis
of legitimacy erodes regimes which compromised economic system, very
important - lowering living standards; all these causes people express
discontent and most often triggers changes.
Here, we must remember that trends to reform the state and law
are sometimes triggered by the government, a convincing example was
the policy of ”perestroika” and ”glasnosti” launched by Gorbachev in the
USSR, many of the reform measures were materialized and in other postcommunist. Although history has marked other attempts to “de-Stalinization”
is recommended programs of democratization, promotion of human rights
and fundamental freedoms by accepting the principle of political pluralism
(eg. Hungary 1956, Czech Republic in 1968, Poland 1976), but all were then
cut short by Soviet intervention.
3. The role of civil society - an important dimension in the transition
of state and law. The term civil society began to be used in the West, and
occasionally in Poland, during the 70s, with reference to a political form
dissenting, best illustrated by the Committee for the Defense of Workers
(KOK), founded in 1976, which in 1978 Defense was appointed Social
Committee (KSS-KOR) [2, p. 361]. This alternative civil society was
created by intellectuals, novelists, playwrights, poets, lawyers, historians
and philosophers who rebuilt the public sphere. In Poland, an important role
was played ”appearance independent union Solidarity” in Czechoslovakia
Charter 77 has created embryo power alternative, advocated a form of moral
opposition [3, p. 198] in Hungary is established university clubs, cultural
foundations that formulates and democratic demands [3, p. 216]. In Bessarabia
in the years 1949-1950 was established anti-Soviet organization of teachers,
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graduates of higher education institutions - the Freedom Party - who had a
hostile attitude towards the establishment of Soviet power in Moldova.
4. The further development of state and law in transition depends on
a number of objective and subjective factors: the economic possibilities
of the state and society, the relationship that oscillates between power and
opposition, political leaders, government programs, proposed ideologies. An
important role has the executive power, which should show greater mobility,
efficiency in action, high professionalism, efficiency in the use of material,
spiritual, financial resources. Otherwise, the risk is that the state and the law
will always remain in ”unfinished transition”.
However, the essence of the construction process and subsequent state
and law is the balance – harmonization and synchronization of interests. A
dynamic power always generates ”victims”, risks and threats that are difficult
to predict and manage. It is known that where the power and chaos are installed,
abuse is generated. For this, Gaftonwrote ”center of gravity must be moved
from politics to the interest of the state. Less political chaos generator breaker
and generating more national soul harmony, security, justice and welfare” [7].
”Valences” state and legal system in transition in Moldova
After the collapse of the communist Soviet regime, since 1989
more and more nation-states from the former communist bloc obtain their
independence and enter automatically in the transition phase. The same fate
had the Republic of Moldova. The first signs of transition of state and law
in our country have emerged since the beginning of 1989, when there were
more socio-political organizations: Mateevici Club, Moldavian Democratic
Movement, Democratic League of Students, Historians, Society, which in
May 20th, 1989 form ”Moldovan Popular Front”, then it became the most
important and most influential political organization from Moldova [9, p.
374]. It was demonstrated with great conviction that in Bessarabia were to
be settled: the sovereignty of the Republic, Romanian language as the official
language, passing to Latin script, tricolor as the flag of the state. For supporting
these important points in August 27, 1989 the first Great National Assembly
was convened in Chisinau on the National Square. Then, in March 1990 the
first free elections were organized which were won by the Moldovan Popular
Front. The new Parliament elects the President of Moldova, designates the
Prime Minister. Also in 1990, March 27th, the Parliament adopted the decision
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that the tricolor would become the flag of the state and the state appeared under
a new name - the Republic of Moldova - which proclaimed its sovereignty in
June, 23rd.
On this background of intensifying national liberation movements,
in August 27,1991,the Moldovan parliament adopted the Declaration of
Independence of the Republic of Moldova in an extraordinary session, a
statement affirmed: «Moldova is sovereign and independent state free to decide
the present and the future of its native land, without any outside interference,
in accordance with the ideal sand holy aspirations of the people in historical
and ethnic area of national becoming”[10]. For reinforcing the independence,
in September 1991customspassed under the control of Moldovan government,
national army was constituted, comprehensive reforms in economy, science,
culture, education were initiated, and in 1993thenational currency was
introduced, the leu.
The 1994 was known as a very significant year in the transition ofthe state
and law in our country - in July 29th, 1994 the Constitution of the Republic of
Moldova was adopted - the fundamental law of the state, based on democratic
principles: respecting the law and freedoms of citizens, political pluralism,
the separation and collaboration of powers, respect for international law and
international treaties, social justice, free access to justice, offering gratitude
to human personality, free development and others. In this way, a new topic
appears on the European and international arena.
In the Article 1, par. (3) of the Constitutions written: «The Republic of
Moldova is a democratic state, where human dignity, his rights and freedoms,
the free development of human personality, justice and political pluralism
represent guaranteed supreme values”[11].Besides many problems faced
by Moldova over the years: the economic crisis, political crisis, the impact
of separatism issues of ensuring human rights and freedoms, ascending step
shave been made and in the transition process of the state and the legal system:
1).Opening and development of bilateral relations with other countries,
cooperation within international organizations as UNO, OSCE, Council of
Europe, are important fora sovereign country that tends towards democracy.
Moldova is apart to several conventions: the European Convention on human
rights and fundamental freedoms, the European Social Charter, the European
Convention on Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment and the European Convention against Trafficking in Human
Beings. Likewise, I mention the insurance of an international mechanism
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of human rights guarantee when the national system does not respond
appropriately to violations of human rights-for the European Court of Human
Rights.
An important step in the transition process of the state and legal system
in the Republic of Moldova is the closeness to the EU. The legal basis of
relations with the European Union is put since November 28th,1994 when the
Partnership and Cooperation Agreement with the European Union was signed,
then in October 2nd,1995 Temporary Agreement on trade between Moldova
and the European Union was signed, which allowed the increase of trade and
in July 1st,1998 the Partnership and Cooperation Agreement with the European
Union came into force. Currently, the European Union and Moldova develop
a close relationship, it goes beyond cooperation to the gradual economic
integration and deepening of the political cooperation. European integration
is the primary and irreversible objective of internal and external agenda of
the country. Thus, June 27th2014 the Republic of Moldova signed Association
Agreement with the European Union, ratified by the Parliament in July 2nd,
2014. The agreement is focused on: democracy and the state of law, human
rights and fundamental freedoms, good governance, the proper functioning of
the market economy and sustainable development.

2). After the declaration of the independence of the Republic of Moldova we
are witnessing a significant increase of non-governmental organizations, especially
defending the rights and interests of citizens (League for Human Rights (LADOM),
the Independent Journalism Center (IJC), Lawyers for Human Rights, Association
for Participatory Democracy (ADEPT)), which encourage and facilitate the citizen
participation in the decision making process. For creating and developing a democratic
state that Moldova aspires for, a civil society is required to participate actively in the
public life, to be directly involved in the development of society, providing a boost
to socialization between people and state institutions.
3). In order to achieve the principle concerning the ”separation of powers”
enshrined in the Constitution, was created a self-administration institution of the
judiciary system, as a guarantor of the independence of judicial power, called Superior Council of Magistracy. In 2005, was modified the art. 11 of the Law no. 544
of 07.20.1995, regarding the status of judges and namely, “... at the repeated proposal
of the Superior Council of Magistracy, the President of Moldova, issued a decree
concerning the appointment of a judge for a term of five years or until the mandatory
retirement age within 30 days, from the date’s receipt of the repeated proposal “
[12]. By introducing this change in law, the legislator obliges the President to issue a
decree on the appointment of the judge.
4).In order to counter the abuse and the excess of power by public authorities,
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defending people’s rights within the law, ordering the activity of public authorities
and ensuring the legal order in society, were founded the administrative courts.
This is a form of exercising judicial control on the work performed by authorities.
Therefore, any citizen who considers that was violated any of his legitimate right
by a public authority, may appeal to the administrative court. [13, 15]
5).For ensuring, the abidance of human rights and freedoms by the public
authorities, nongovernmental organizations, people in positions of responsibility, was
created the institution –Ombudsman. Among the main objectives of the ombudsman
are combating discrimination and torture, promoting child rights and persons with
disabilities. [16]
6).The importance and the role of the Constitutional Court. The value of
this institution, manifested especially in the last 5 years, when the supreme power
repeatedly appealed to the Constitutional Court with interpellations concerning the
principles of formation state’s authorities at the highest level. The rule of law, the
essential feature of a state of law, means nothing else than the obligation to respect
the law and the Constitution supremacy. Or, establishing the constitutionality of laws,
involves investing a certain authority, with a particular legal force the documents,
issued by public authorities.
7). The initiation and development of reforms in the justice sector, which has
led to the development of tools in this respect are ”policy documents”:
-National action plan on human rights for 2004-2008, approved by Parliament
Decision no. 415 of 24.10.2003;
-National strategy for preventing and combating corruption and Action plan
for the realization of the National strategy for prevention and combating corruption,
approved by Parliament Decision no. 421 of 16.12.2004 ;
- Individual action plan of European Union - Republic of Moldova, adopted by
Parliament Decision of 22.02.2005;
- The reform strategy of central public administration in the Republic of
Moldova, approved by Parliament Decision no. 1402 of 30.12.2005;
- The action program on the implementation of the preliminary country Plan
of Republic of Moldova within the US Program “Millennium Challenges”, approved
by Government Decision no. 32 of 11.01.2007;
- Strategy of consolidating the judicial system and Action plan for implementing
the Strategy of strengthening the judicial system, approved by Parliament Decision
no. 174 of 19.07.2007;
- National development strategy for 2008-2011, approved by Law no. 295 of
21.12.2007;
- The Concept of funding the judicial system approved by Parliament Decision
no. 39 of 18.03.2010;
- The Concept of reforming the Ministry of Internal Affairs and its subordinated
and decentralized subdivisions, approved by Government Decision no. 1109 from
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06.12.2010; ;
- National action plan on human rights for 2011-2014, approved by Parliament
Decision no. 90 of 12.05.2011;
- The Justice Sector reform strategy for the years 2011-2016, approved by
Law no. 231 of 25.11.2011;
- The implementation of Action plan for justice sector reform strategy for the
years 2011-2016, approved by Parliament Decision no. 6 of 16.02.2012;
-National development strategy “Moldova 2020”, approved by Law no. 166
of 11.07.2012;
- The Concept of reforming the Prosecutor’s office, approved by Parliament
Decision no. 122 of 07.03.2014;
- National action plan for implementation of the Association Agreement
Republic of Moldova - European Union in the years 2014-2016approved by
Government Decision no. 808 of 10.07.2014;
- Action plan concerning the honoring Moldova’s commitments towards the
Council of Europe, approved by Parliament Decision no. 190 of 12.07.2012;
-National strategy for preventing and combating organized crime for the years
2011-2016 and Action plan concerning the implementation of the strategy for the
years 2014-2016, approved by Government Decision nr.262 of 04.04.2014;
8). Also, we can reflect a wide range of other known ”valences”, but I have
mentioned those that had an impact on the transition process of state and lawin our
country.
3. Conclusion
From the above it concluded that Republic of Moldova, being a quarter
century of transition, has achieved a large complex of actions will be joining on
the podium by the states and well-developed legal systems. Still expects a direct
transition, unambiguous, harmonious to democracy, towards free and prosperous
society, by eliminating all factors that stagnates the movement towards this process.
The adoption of any gender of reforms will be accompanied indispensable of the
utility, otherwise they will lapse from the start. The recognition and the support of
international structures which manifests itself strongly in the last period is a reason
for belief that the state and our system of law must embrace a transition pro-Western,
mostly based on respect for human rights and freedoms, the participation of a greater
number people, organizations and institutions in decision-making in the state and,
not least, to dominate the law. Surely, these cannot be so easily done, because the
ideas, opinions, values of democracy are seen differently by people. Mahatma Gandhi
(political leader, spiritual) wrote about the transition to democracy that: ”it gives the
weaker of us the same opportunities as to the strongest”.

102

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
Bibliography
[1]. Ориу М. Основы публичного права. Москва, 1929.
[2]. Pelcyzbski Z. Solidarity and The Rebirth of Civil Society in Poland 19761981, în John Keane. London: Verso, 1988.
[3]. Tisamăneanu Vl. Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin
la Havel, trad. Vlad Al, studiu introductiv Pavel D. Iaşi: Polirom, 1999.
[4]. Tănase St. Revoluţia ca eşec. Elite şi societate. Iaşi: Polirom, 1996.
[5]. Шатобриан Ф. Замогильные записки. Москва. 1995.
[6]. Soulet J.Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele
noastre, trad. Albişteanu S., Zbarcea A. Iaşi: Polirom, 1999.
[7]. http://www.timponline.ro/ioan-gaftone-centralizarea-si-descentralizareaputerii.
[8]. Cochinţa I. Democraţia constituţională – între tranziţia de la un regim
totalitar la unul democratic. În Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria
Drept, 2014, p. 141-153.
[9]. Scurtu I., Armaş D., Groşu A., Ioniţă Gh. Istoria Basarabiei de la începuturi
pînă în 1994. Bucureşti: Europa Nova Tempus, 1994.
[10]. Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova adoptată la 27 august
1991.
[11]. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, cu modificările
şi completările la 29.06.2006. În vigoare la 27.08.1994. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 001 din 18.08.1994.

[12]. Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995.
În: Monitorul Ofical al Republicii Moldova Nr. 117-119 din 15.08.2002.
[13]. Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 57-58 din 18.05.2000.
[14]. Viorescu R. Contencios administrativ – curs. Suceava, 2007.
[15]. Rîciu Iu. Procedura contenciosului administrativ în dreptul
românesc și dreptul comparat. Teză de doctor în drept. Universitatea din
București, 2009.
[16]. Legeacu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) Nr. 52
din 03.04.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 110-114 din
09.05.2014.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

103

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

BANK FRAUD: RUSSIAN HISTORICAL
BACKGROUND
Evgheni FLOREA1
Natali PARUTENCO2
Lilia SHARGU3
Abstract
The article is dedicated to the problem of evolution of bank fraud
throughout the history of Russian state. The authors analyze the link between
the development of Russian financial and banking system on one hand and
frauds that accompanied it on the other. The stages from the emergence of
Russian banking until post-soviet period are studied. The authors’ main
conclusion is the dependence of bank fraud figure on the level of liberalization
of economic system. The more economic freedom is given in the country, the
more opportunities for different bank fraud schemes appear. And vice versa
– the excessive state control over economic life of the society would entail
stagnation of economic activity and ultimately would reduce the number of
bank fraud cases in this field.
Key words: fraud, bank, Russia, Soviet
Abstract
Articolul dat este dedicat problemei fraudelor bankare dealungul istoriei
statului Rusesc. Autorii analizează legătura între dezvoltarea sistemului
financiar-bancar al Rusiei şi fraude care îl însoţeau. Sunt cercetate etapele
de la apariţia instituţiilor bankare până la perioada post-sovetică. Concluzia
principală este o interdependenţă între numărul de fraude financiar-bankare
şi nivelul de liberalizare al sistemului economic. Cu căt clima economică
este mai liberă, cu atît apar mai multe posibilităţi pentru diferite scheme
frauduloase legate de activitatea financiar-bancară. Este corect şi invers.
Controlul excesiv al statului va duce după sine stagnarea activităţii financiarbancare, şi prin urmare, scăderea numărului abuzurilor în domeniul dat.
Cuvinte cheie: fraudă, bancă, Rusia, Sovetic
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I. Introduction

I

t is almost impossible to imagine our society without fraud. As any deceit,
it accompanies the entire history of human kind as its immanent feature.
The distinctive character of fraud in the large meaning of this term4 among other
crimes is the rule, according to which it grows anytime and anyplace where and
when new forms of economical circulation emerge. The question is not in existence
or nonexistence of fraud in some historical period or some country but rather in its
dimensions which in their turn depend of opportunities for fraudulent enrichment
offered under the conditions of economical innovations appearing throughout the
history. Russia, as any other country in the world, is no exception to this rule.
Emergence of Russian Banking
First institutions that can be called banks were founded in Russia more than a
century later than in Europe. If Italian (Genoa, Venice, Milan), Dutch (Amsterdam)
and German (Hamburg, Nurnberg) banks, that were primarily dealing with financial
non-cash transactions among merchants, had been established in XVI-XVII centuries
as first Russian banks appeared only in the middle of XVIII century. However it
is noticeable that much earlier there had been made some attempts to establish
banking institutions in Russia. In 1665 governor of province city Pskov Afanasiy
Ordin-Nashyokin tried to use his office as a sort of bank, offering loans for interest
and some other financial operations. His actions had two main reasons; first of all
he wanted to support local merchants in a growing competition with foreigners on
Pskov market, and second – to stimulate participation of local merchants on foreign
markets. However the governors’ brave initiative was immediately cut off by central
authorities that treated his actions as “Pskov’s desire to live by its own rules”5.
However, de jure as a starting point for Russian banking formation is considered
queen Anna Ioanovna’s ukase in which was prescribed the foundation of a Monetary
office that was invested with authority to offer loans for 8% interest under mortgage
of gold and silver6. Nevertheless, the foundation of Monetary office did not have
much success and soon it was closed.
The Russian term moshennichestvo, which is the closest by its meaning to criminal fraud, is defined according
to art. 159 of Criminal Code of Russian Federation as “deprivation of property of another or obtaining a right to
such kind of property by means of deception or abuse of trust”. Most of crimes of deception no matter whether it’s
a bank, real estate or insurance fraud are classified according to the mentioned article. Exception is made for money
laundering (art 174 and 174.1) which although has as its constitutive part deceptive element, is not considered fraud
because it lacks “deprivation” element.
5
Klyuchevskiy V.O. Sochineniya. [Works] Moscow., 1988. Vol. 3. P. 325-327.
6
See Guryev A. Ocherk Razvitiya Creditnykh Uchrejdenyi v Rossii. [Essay on Development of Credit Organizations in Russia] Sankt-Petersburg, 1904, P. 1.
4
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In 1754 were founded State Loan Bank for Nobility with offices in Moscow
and St. Petersburg and State Bank for Improvement, designed to serve merchants
which were trading nearby St. Petersburg sea port7. Regrettably, both banks also
had quite a short history – throughout 1782-1785 they had been closed. Among
major factors that caused closure of Russian pioneer banks were loan frauds, bank
employee’s abuse and poor administration of banking business as well as insufficient
financial control by state bodies.
The first banks loan debtors not only didn’t pay the interest but also didn’t
give back the loan. Mortgage sale prescribed by law was used very rarely and even
when it was, it didn’t cover banks losses because the real value of deposits was much
less than it was actually stated by debtors. Historical archives contain plenty of such
cases. Here are some of them:
Ensign Ivan Bocharov borrowed in just founded Bank for Nobility 250 rubles.
As a mortgage he officially stated 25 peasants although in fact he had just four of them.
Soon after debtor’s failing to pay back the loan in time, his small estate property sold
through the auction and the fraudster-officer was degraded into a soldier and exiled
to serve “forever” in a remote military garrison. After some time Bocharov managed
to reimburse the loan obtained from the bank but nevertheless was not pardoned
“because he … was degraded in a soldier not for failing to pay back the loan in time,
but for a perpetrated deceit in order to obtain it”8.
Guards-lieutenant N.A. Fyodorov owned a real estate property counting 117
peasants that was bringing up to 570 rubles in yearly revenue. In his application for
loan in the amount of 10.000 rubles he stated that owned 500 peasants. Soon it was
discovered that Fyodorov fraudulently added inexistent 228 peasants9. etc.
The mentioned cases eloquently demonstrate that it was a common practice
in Russian pioneer banking, when potential debtors cheated banks-creditors in
order to obtain loans without thinking about possible negative consequences. The
great number of such cases can be explained by the fact that real solvency of a loan
applier generally was not checked at all. The only thing that was needed was just
debtor’s word of honesty. That is why it’s no wonder that by the time when the
Bank’s for Nobility Moscow office was closing, 80% if its credits were recognized as
obtained by cheating. The accounting inspection had revealed a substantial number
of omissions in internal administration of the bank as well as extensive negligence
in loan management proceedings. The outcome of the revision was discovery of
considerable amounts money missing and completely confusing book-keeping.
During the next decade after the Moscow bank was closed, its trustees tried to get
back the loans seeking hidden property of fraudulent debtors. However in great
In this historical period the Baltic city was the capital of Russian empire. That is why Moscow had just one office
and St. Petersburg two.
8
The Archive of St. Petersburg office of Russian History Institute of Russian Academy of Sciences. Stock 36.
Inventory 1. File 374. Sheet 70.
9
The Archive of St. Petersburg office of Russian History Institute of Russian Academy of Sciences. Stock 36.
Inventory 1. File 374. Sheet 36.
7
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majority of issues the cost of mortgage was much lower than it was officially stated
or debtors didn’t have any mortgage at all.
First Russian banks also suffered from loan fraud under fake or forged
or invalid guarantors’ liability. In schemes of second type, loan appliers used as
guarantors impoverished persons with renowned noble names. In fact their noble
name was the only asset they got. It can be deduced from queen Ekaterina II ukase
from June 21, 1764 on foundation of two commercial banks – in St. Petersburg “for
intensifying trade relations with European countries” and in Astrakhan “for trade
with Asian partners”. In this document besides prohibiting any delays in payments, it
was specially prescribed to be particularly cautious to guarantees issued by town or
city councils and in addition it was strictly forbidden to accept any noble people as
guarantors for merchants that applied for loans.
Quite noticeable is the way in which in the early stages of Russian banking
occupational fraudsters were prosecuted. Statutes of Currency Bank had following
provisions in this regard: “If one of the senior officials (an accountant, a cashier

or one of officer rank) does a fault in office or some other kind of offence, the
bank can take the guilty into custody, according to the circumstances. The
fact should immediately be reported to the bank’s administrative board which
decides its course of action according to its rules”. As to the liability of the
ordinary employees, the documents mentioned contained much more detailed
regulations, down to the specification of possible punishments: “If one of
the minor officials does a fault in office, the bank punishes him by putting
on bread and water, or by a money fine, without reporting to the board. The
corporal punishment should never be employed at the bank. Still, everything
should be reported to the bank’s board post factum, for its information”10.

As we can see from this quote, first Russian banks had their own jurisdiction
with quite a large volume of power that included even a right to examine and sanction
abuses committed by insiders. This specifics can be explained by unwillingness
to “wash its dirty linen in public”, and thus to damage by these means bank’s
commercial reputation in the eyes of its active and potential clients. However, it must
be underlined that this kind of authority was given only to state banks. Private ones
of course did not have such power.
With the development of Russian banking the range of services provided by
credit institutions also gradually grew. But due to insufficient regulation of bank
operations, weak accounting as well as poor external financial control, the amount
of fraud was still very high. Furthermore, diversification of banking services had a
direct impact on character of financial schemes that also became more diverse. For
instance, when banks adopted and soon substantially increased their operations with
Zakonodatelstvo Ecateriny II [Legislation of Ekaterina II]. Vol. 2. Yuridicheskaya Literatura Publishing. Moscow,
2001, pp. 736, 807-808.
10
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promissory notes it instantly had entailed the number of fraud issues in this field.
It’s worth attention the activity of State Commercial Bank, founded by Alexander
I in 1818. Operations with promissory notes at the time when the mentioned bank
started it’s activity where in high demand for Russian merchants and thus the most
important because of their dominant number in comparison to other bank operations.
The checking procedures of promissory note authenticity as well as issuer’s solvency
were quite thorough but nevertheless the number of contested bonds grew every year.
If in the year when Commercial Bank opened had been just one contested promissory
note of 10.000 rubles value, than in the period between 1823 and 1833 the total price
of contested notes reached immense 13 123 521 rubles11.
Among the causes of this fraud outburst we can name the lack of a reliable
way to verify bond’s authenticity. Each year bank officers were receiving hundreds
of thousands of loan requests. Under these circumstances it was almost impossible to
check properly every signature on promissory notes. Fraudsters, in their turn, were
constantly improving their skills as well as elaborating new artifices. For instance
many con-artists used for promissory note forgery the names of well known and
wealthy merchants counterfeiting with great masterly fashion their signatures. These
schemes worked well for quite a long time because the name of promissory note
issuer was the basic criteria for estimation of bond reliability12.For instance, by these
means merchant Polyukhov received in the bank 874 475 rubles, presenting several
fictitious promissory notes. Formally he was just a bearer of documents which meant
that made up note issuer was liable for restitution of money, received by Polyukhov13.
Another promissory note fraud scheme was frequent in the middle of XIX
century among Kharkov representation o Commercial Bank. When merchants felt
that there was a real threat of promissory note issuer insolvency, they were ceding
these risky bonds to the Bank. Being conscious of the fact, that it would be almost
impossible to receive their money under such bonds, they preferred to sell them to
Bank even for a lower price motivating their actions by keen need of money. As
a result bank subsequently was wasting years trying to get back its money from
promissory note issuer through the complicated and highly bureaucratic procedure
of debtor’s bankruptcy14.
It is important to stress out that the fraud schemes mentioned above were
successful not only because of the bank officer’s recklessness. Quite often fraudulent
actions were perpetrated from inside of the credit institution as well as through
Po Otnosheniyu Osobennoy Cantselyarii po Creditnoy Chasti Ministru Finansov. //Rossiyskiy Gosudarstvennyi
Istoricheskiy Arkhiv. [Regarding Special Office on Credit Area of Monistry of Finances. //Russian State Historical
Archive] Stock. 586. Inventory 9. File. 4526. Sheet 4.
12
Morozan V.V. Istorya Bankovskogo Dela v Rossii (vtoraya polovina XVIII – pervaya polovina XIX v).[History
of Banking Business in Russia (second half XVIII – first half XIX centuries) St. Petersburg. Ed. Kriga, 2004. – P.
332-333.
13
O Falshivykh Vekselyakh, v Kommercheskiy Bank Predostavlennykh.// RGIA. [On fictitious promissory notes,
presented in Commercial Bank. //Russian State Historical Archive] Stock 1152. Inventory 1(1829). File 159. Sheet
17.
14
Morozan V.V. Op. Cit. P. 345.
11
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the medium of conspiracy schemes perpetrated by both insiders and outsiders. For
instance, by the time of Astrakhan Commercial Bank closure, trustee’s commission
established that merchants with questionable solvency obtained loans worth more
than 2 200 000 rubles. According to commission’s conclusions, some of these loan
appliers could not be assessed by bank officers as reliable debtors, others were
merchants only on paper15. In light of the mentioned circumstances it is quite
reasonable to assume that corruption and favoritism played considerable role in
Astrakhan representation premature shutting down.
The Post-Reform Period
The enormous influence on Russian state as a whole and specifically on its
economical development had 1860 reforms. Although tsar’s Alexander II name is
mostly remembered because of abolition of serfdom, his merits in reforming of
Russian credit and finance system are not of the less importance. Let’s take a closer
look to this key event in Russian pre-Revolutionary banking.
On July 1859 by his majesty’s will in St. Petersburg were created four
commissions for revising of banking and tax systems, namely Commission on
reformation of State Commercial Bank, Commission on local banks, Commission on
perfection of the system of taxes and duties and Commission on drafting regulations
for plants and factories. For the elaboration of State bank statute draft was charged
E.I. Lamansky – renown academician in economics, author of numerous scientific
publications on history of Russian monetary circulation who was well familiarized
with the structure of European banking system. Lamansky considered French
financial organism to be the most advanced at the time. That’s why it’s no wonder he
took as a basis for a statute of Russian State bank, the statute of French State Bank in
which he even worked previously some time.
Being mostly Lamasky’s “brainchild”, Russian State Bank was founded by
Emperor Alexander’s II ukase through the medium of transformation from State
Commercial Bank. In fact, the founded body started the development of a fullfledged capitalist credit system, remaining a core of Russian finances up until the
1917 revolution. In comparison with the antecedent institution, just created State
Bank was entitled to do much larger range of banking operations. Pre-reform bank
was entitled to perform relatively narrow variety of transactions; that is receiving
money for depositing, accepting promissory notes, offering loans under the mortgage
of Russian goods and transferring money within the country. As for a new financial
organization, besides all the mentioned above operations, it was authorized to work
with any stocks (“of government or private provenience”) as well as to operate bills
of exchange which practically meant operations of foreign currency trade. Moreover,
new State Bank was allowed to sell and buy gold and silver as well as to make some
15

Morozan V.V. Op. Cit. pp. 344-345.
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trust operations as receiving money through promissory notes and other stocks in the
name of their clients, making direct payments on their request, transferring client’s
money on account with privileged interest etc.
However beyond unquestionably positive character of these reforms that
made a great impact on dynamics of development of banking in Russia, there also
had appeared new opportunities for fraudulent schemes. One of the most noticeable
temptations for fraud was related to possibility of combining of positions in both
state and private banks. Its worth mentioning, that such practice had its reasons –
due to extremely dynamic increase in number of banking institutions, there was a
keen need in qualified specialists in this area, that could not be met in any other
way. Under these circumstances the Government had decided to include in boards
of directors of private banks the persons, which had relevant practical experience in
this domain. That is why financial specialists that already worked in state banking
were encouraged to join and to establish non-state joint-stock ventures. Very soon it
had become clear that possible negative consequences of this idea were not foreseen
and properly estimated. Gradually, combining by the same person of positions in
both state and private banks grew from random cases into common practice, which
understandably entailed mass abuse of different kinds, including fraud. Among the
most “popular” ways of getting profit out of double job position were “buy from
yourself and sell to yourself” which meant giving unsecured loans and than in writing
them off, purchasing for unreasonably high price of goods and services, financing of
clearly unrealizable projects etc.
Already in 1868 Minister of Finances M. H. Reitner, being seriously concerned
with the situation, that had been created, reported to Alexander I on acute necessity of
“discontinuation of participation in private commercial structures of persons which
by their job status have any direct or implicit influence on state administration or
parts of it”. However the decree called “Rules on order of combining state job with
participation in commercial or industrial ventures as well as in collective and private
credit organizations” was adopted only in sixteen years – at the end of 1884. Such
a long distance of time from the Minister’s initiative to adoption of corresponding
statute is explained by the fact that in XIX-century Russia, as in any other capitalist
country, private property being one of the key values was vigorously protected.
In this regard there had been “a choice between two evils” situation. On the one
hand, prohibiting of job combination meant imposing limitations on owner’s right to
administer his funds invested in joint-stock company. On the other, in was absolutely
clear that occupational abuses in state banking had to be blocked somehow. Seeking
of an appropriate compromise took more than one and a half decades… However,
historians point out that yet a long period of time there had been instances, when
state body employees with 100 ruble monthly salary had loans in 7-8 bank worth 5-6
thousand plus 4 thousand rubles and more in debts16.
16

See Bovykin V.I. Formirovaniye Finansovogo Kapitala v Rossii, konets XIX – 1908 gg. [Formation of Financial
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Another significant feature of the historical period in question is that many
late XIX century banks, joint-stock ventures and insurance companies in Russia
often started their commercial activity with bogus revenue and consequently, madeup documentation. Through the medium of such actions stock ratings were upheld.
But in light of the fact, that stock market price was reflected in its dividend, there
had to be a profit in order to pay it. In many cases this profit was simply “invented”.
The most common scheme for this was that the amount of profit was artificially
magnified by including in revenue uncovered losses as well as returnable expenses.
In other words the profit was counted not on a real but on gross revenue basis which
constitute a huge difference.
Beginning in middle of 1880s Ministry of Finances received numerous
complaints, in which banks and other financial companies were blamed for
participation in risky stock-exchange operation at the expense of their client’s
investments. The Penal Code provisions in this regard did not have necessary
deterrent effect because of their poor construction. Usually blamed bankers argued
in court that their actions were neither purposeful, nor was any cheating, forgery
or conspiracy against investors. It means that there are no necessary elements of
crime and consequently such acts could be treated just as minor offences because it
was almost impossible to prove a “guilty state of mind” and to demonstrate a clear
difference between purposeful fraud and imprudent actions17. Having thoroughly
studied the issue, I. A. Vishnegradskiy, the Minister of Finances, had come to a
hardly comforting conclusion that “bankers don’t differ much from street market
vendors… they are responsible for the meanest exploitation and abuse on clients that
are not well familiarized with credit and banking business”18.
Soon by initiative of Minister of Finances in June 26, 1889 and May 29,
1895 were adopted two laws that had as a major goal state control straightening on
private banking. The first law entitled Ministry of Finances with a right to prohibit
any banking organizations which don’t have appropriate officially registered internal
statute, to re-loan mortgage, to offer deposit or checking account services, no matter
how there operations are named and reasoned. According to the second law, Minister
of Finances straightened even more its controlling functions. Among other authorities
it was given a right to make an inspection of any banking institution without prior
notification or asking for explanations from its administration.
However it must be mentioned that the adoption of the mentioned above
laws did not become “panacea” against institutional bank fraud. In Russia of
second half of XIX century, as today, had been a huge gap between written law and
Capital in Russia, the end of XIX – 1908]. Moscow, 1987. P. 271
17
See Ekonomicheskiye Prestupleniya v Istoricheskom Rakurse [Economic Crimes from Historical Prospective]

http://dit.perm.ru/articles/management/data/021709.htm.

Revin V., Aminov D. Regulirovanie Kreditno-Bankovskikh Otnosheniy v Dorevolyutsionnoy Rossii // Bankovskoye Delo v Moskve. [Regulation of Credit and Finance Relations in Pre-Revolutionary Russia //Banking Business in Moscow] # 2 (38). 1998. P. 52.
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real life, or speaking in juridical terms, there was no efficient mechanism of law
enforcement. Even the most elaborate and well formulated statutes and regulations,
adopted without having of such mechanism, become absolutely senseless, looking
under these conditions more like exercise in belles-letters that does not have much
relation to practical needs. That is why, it is no wonder that the number of bank
fraud crimes after the adoption of these laws not only did not go down, but instead,
constantly continued to go up. In the period between 1909 and 1913 the number of
offences, committed in the field of finance and commerce raised from 2814 to 4661
per year. The majority of crimes constituted credit fraud. The number of forgeries,
especially related to promissory notes, had also endured increase. In 1909 had been
reported 6633 cases; by 1913 these numbers constituted 8158 issues19. In addition
new, previously not known artifices, such as financial pyramids, had appeared. One
of these cases had a big social reaction. On February 23, 1889 popular Russian
magazine “Novoye Vremya” published an agitated article “Robbers” about the story
of Kahn’s bank bankruptcy. The journalists unveiled, that the creative con-artists, not
known by anyone before, opened a number of banking offices having money just for
hiring of agents. Than, multiple agents spread across the country advertising highly
profitable deal, consisted from purchasing an internal state credit bonds that “almost
guaranteed” to naive clients in addition to interest payments up to 200.000 ruble win
in a lottery. In fact out of 15 rubles (standard investment per person) 9 went to the
capable agent and 6 were given to the head office. According to the article, Kahn’s
office, that was founded in 1887, had a circuit of over 1 200 000 within just a year
after its foundation. The causes of bankruptcy had not been revealed. However,
journalists stated that the office assets were arrested as a consequence of 5 000 ruble
civil action. The court’s accounting inspection found just 300 rubles in the bank’s
cashier office20. It’s noteworthy that Kahn’s banking office history looked almost
the same way as “path to success” for pyramidal schemes in ex-Soviet Russia in the
beginning of 90-s but already in XX century.
As a conclusion for analysis of pre-Revolutionary stage of banking in Russia
it has to be underlined that it was without any doubt a “golden epoch” for bank
fraudsters of all kinds and levels. In fact, multiple schemes and artifices, that as a
shadow accompanied every stage of Russian banking system development, had been
an explainable toll for impressive dynamics of this financial institute in Russia. Within
relatively short period of time Russia had made a tremendous progress in building a
full-swing double-level banking structure that played an extremely important role in
emerging of private capital and in transformation of Russian economy from mostly
agrarian into industrial-agrarian.
Ostroumov S.S. Prestupnosty i Eyo Prichiny v Dorevolyutsionnoy Rossii. [Criminality and its Causes in Pre-Revolutionary Russia]. Moscow. 1980. P. 69.
20
Grabiteli //Novoye Vremya. [Robbers //New Time] February , 23. Moscow, 1889.
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The Soviet Period
After October revolution of 1917 the banking system of the country had
endured fundamental changes, which goals and contents were determined by
ideological and economical concepts of Bolshevik party that came to power. One
of the basic principles of so-called “first country of workers and peasants” was the
theory of gradual but inevitable disappearance of money and competitive market
forces on the path to socialism. Consequently, All-Russian Central Executive
Committee, dominated by Bolshevik party, adopted on December 14 (27), 1917 a
Decree according to which banking was declared a state monopoly and all private
and joint-stock banks as well as their branches were annexed to Peoples Bank of
Russian Federation that replaced pre-Revolutionary State Bank. Thus, in the country
was built a sort of a central financial institution, which main goal was virtually
restricted to such technical matters as taking on its balance of assets and liabilities of
nationalized banks.
Cutting down of free market relations in Russian economy had entailed as its
logical result substantial narrowing of credit and payment sphere. That’s why it’s
no wonder that by the end of 1919 Peoples Bank of Russian Federation practically
stopped its activity because it had nothing else to do. By Decree from January 19,
1920 it was liquidated.
Substantial limitation of banking activity subsequently had seriously minimized
opportunities for fraudulent enrichment in this area of economy. Moreover, civil war
that had started soon after the revolution, as well as active confronting against new
power in regions considerably “simplified” the criminal methods for satisfying one’s
cupidity. In the places where different kinds of fraud had been before, such violent
crimes as burglary, robbery and banditry became dominant.
New turn in bank fraud history in Russia is related to transition to so-called
New Economical Policy (NEP), that was announced in the beginning of 1921. The
requisitioning of farm produce was replaced by tax in kind, having paid which
Russian peasant was free in administration of his yield. Subsequently a need of some
economical mechanisms emerged; the need that was promptly satisfied through
adoption of necessary laws and regulations. In fact, it was a sort of economical
revolution for a country with communist ideology; it meant transition to market
economy under some government restrictions.
No wonder that one of the first steps in this direction was foundation in October
of 1921 of State Bank that was given much larger authorities than Popular Bank
which it replaced. At the same time was adopted a decree on creation of subsidiary
banks – local, specialized as well as the ones with foreign investments. By year 1925
in Soviet Union21 were 1211 banking organizations not counting credit cooperatives;
The Treaty on Formation of Union of Soviet Socialist Republics from December 27, 1922 was initially signed
by Russian Federation, Ukraine, Belarus and Trans-Caucasian Republic. Together with Declaration on Formation of
USSR the treaty was approved by the First Congress of USSR Council on December 30, 1922.
21
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752 (62 %) of credit organizations were subsidiary and 459 (38 %) were State bank
representations. As a matter of fact, subsidiary banks created along State Bank of
USSR were commercial by the essence of their activity, which was conditioned by
specifics of NEP period market relations.
Such a radical turn in economical policy of Soviet state not only revived credit
and financial life in the country but also had had its direct impact on the level and
structure of criminality. The number of economic crimes within this short period
grew drastically and bank fraud was not exception to this fact.
There are enough reasons to call the short period between 1921 and 1925 the
“third golden period of bank fraud” in the financial history of the country. Unprotected
state property and weakness of governing structures in mix with liberalization of
economical life and starvation served as a perfect background for different kinds of
economic crimes, especially for occupational fraud. During that time private capital
usually appeared through medium of state funds “pumping” into fraudster’s pockets.
Usually occupational con artists, having a position in a state body, were concluding
not bargains that would bring some profit, but rather were engaged in direct abuses,
which apparently looked as bargains. Using their occupational authorities fraudsters
of NEP period were founding different commercial structures on names of their
relatives, friends or sometimes even on their own names, and than transferred funds
from state structures to commercial organizations that were under their control.
Among other fraud schemes that had some relation to banking it’s worth mentioning
pseudo state transactions made by private investors, abuses in the fields of state
credits and debits.
The state of affairs in occupational fraud can be well illustrated by the statistical
data, according to which from private entrepreneurs, charged with economical crimes
in the period throughout 1924-1926, 90 % consisted from persons which worked
on positions in state structures up until 1921. 80 % out of persons convicted for
occupational fraud in state bodies had previous convictions.
Starting with the middle of 1920th New Economical Policy concept was swiftly
replaced by commanding methods in state administration economical relations. As
a result free market reforms in Soviet Union were blocked as hurriedly as they were
not far ago started. By decree of Council of Peoples Commissars from January 30,
1930 called “On Credit Reforms” was prohibited commercial credit – one of the
milestones of market relations. After this decree Soviet financial politics subsequently
moved in the direction of maximum restraint of any commercial initiative and strict
centralization of financial resources administration.
Some importance for the topic in matter has the fact that in 1962 all cashiers
savings offices were transferred under the jurisdiction of USSR State Bank. Previously
they were a part of Ministry of Finances structure. Thus, some objective changes in
the number and structure of bank fraud occurred at the expense of respective whitecollar crimes that accompanied payments and other cashiers office services, provided
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for clients. In comparison to any other types of bank fraudulent acts, that we must say
were quite a few, the number of scams related to the mentioned field was relatively
big.
Generally, all Soviet banks of the historical period between the end of New
Economical Policy (1930) and perestroika (1985) can be best described as financial
institutions that completely fit the system of commanding economical ideology
which reigned in USSR until its collapse. Banking operations were strictly regulated
by detailed instructions which are considered as the very top of elaborate soviet
bureaucracy; the entire banking activity in fact turned into extremely meticulous
supervising of all served organizations and institutions constraining any possible
initiative. Soviet banks tended to control the whole productive process including
supervision of raw material accumulation and consummation, salary payments,
financial resources circulation, investment funds formation and spending. In other
words, soviet banking system had all the features to perfectly fit and serve the needs
of communist economic ideology that did not leave any space at all for free market
mechanisms in the financial field.
It is no wonder that under these circumstances there were very few opportunities
to use banking for fraudulent enrichment. With exception of the universally most
vulnerable payments and other cashiers services sector, as a whole, soviet banking
system did not have much trouble because of this kind of economic crimes. Statistical
data from period in question demonstrates that fraud per se was a relatively rare
phenomenon. According to statistical data, in 1990 general coefficient for all kinds of
fraud in Soviet Union was 11,3 on 100 000 of people, which was 60 times lower than
in such criminogenically successful country as Germany and 3 times smaller than
even in Japan, the world’s most well-doing against criminality country22. The new
turn in the history of bank fraud in Russia is related to market economy transition
which followed the 1991 collapse of Soviet Union. This chapter is still in progress;
mainly refers to the nowadays situation and thus requires a separate analysis….
Conclusion
The history of banking business development in Russia is a good demonstration
of the fact that any economical reforms or innovations that have some relation
to banking business, inevitably bring out fraud issue. Of course, this principle is
associated only with changes that have a liberal, towards-free-market character. The
more economical freedom is given in a society, the more opportunities for fraud
appear, and vice-versa, straightening of economical liberties reduces the number of
fraudulent crimes. Today, it looks undisputable even for ex-Soviet space countries
that although market economy is far from being ideal, it is the only vital alternative for
Kriminologhia. [Criminology] Ed. by N.F. Kuznetsova and G.M. Minkovskiy. BEK Publishing. Moscow, 1998.
P. 321.
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moving forward. So, the chief problem for new independent countries to determine
whether these reforms should be operated swiftly, spontaneously, by so-called “shocktherapy” scenario which inherently entails mass fraud and other white collar crimes
but instead faster incorporates capitalist economical mechanisms; the second way
is gradual and requires to the certain extent state control. Thus it’s less painful for
population but instead takes much more time. Throughout its history Russia has been
always closer to the first approach. All three “golden periods” of bank fraud – first
years of Russian banking emerging, Alexander’s II financial reforms period as well as
New Economical Policy times – lacked a well thought step-by-step transformational
mechanism that could have made them less painful for economical integrity of the
society and less prolific in terms of fraudulent criminality.
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SITUATION OF THE BUDGETARY
CREDITOR IN THE INSOLVENCY
PROCEDURE
Lilia ŞARGU1
Ana ILANA2
Summary
An efficient insolvency system, facilitating the return of the debtor to
normal activity after successful restructuring and supporting the recovery of
the receivables by the creditors, is an essential factor for the growth of the
market economy and for the creation of jobs, by setting the rules distributing
the risk of bankruptcy in a predictable manner. At the same time, the insolvency
facilitates the settlement of the conflicts between multiple creditors, as well as
the elimination of the inefficient companies from the economy, thus allowing
for the new companies to penetrate the market.
The insolvency system also has other divergent functions, such as:
allowing for the “saving” or reorganization of a business encountering
temporary financial difficulties, but is worth being saved, since the
reorganization procedures often become important during the financial crisis
periods, when the economy is already affected by this global phenomenon.
Although the regulatory base in itself is extremely important (and, at the
same time, complex, as it combines the material and procedural norms), its
implementation by the courts, insolvency specialists, banks and society in
general is however, in essence, much more important.
Key words: budgetary receivables, insolvency, budgetary creditor
JEL Classification: K33, K12, F53
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he recovery of the amounts due to the state budget from the debtors in
insolvency must be at the same time an essential requirement of the
system regulating the insolvency. In the Republic of Moldova, the Insolvency Law
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no. 632/XV on 14.11.2001 was repealed, being replaced with the Insolvency Law
no. 149, which suggests three fundamental purposes the insolvency has, i.e.: (i)
maximizing the total amount distributed to the creditors, shareholders, employees and
other stakeholders. The company concerned is thus to be reorganized or restructures,
sold or liquidated – each of these options may be chosen if it proves it can generate
maximum efficiency; (ii) Rehabilitation of the sound businesses and liquidation
of the poor ones; (iii) simple and predictable prioritization of the receivables. The
creditors whose credits are guaranteed shall be paid first. Thus, the credit institution
may be consolidated and the credit costs can be significantly reduced.
In the definitions stipulated under art. 2, the Law 149/2012 makes no distinction
between the budgetary creditor and the private one. Thus, in the preamble, the definition
of the creditor is limited to “creditor – a natural person or legal entity holding rights of
receivables on the assets of the debtors, who can ma make the proof of its receivables
against such assets, as stipulated by this law. However, there is also the definition of the
“fiscal obligation”– which is the obligation to pay taxes, fees and make other payments
to the national public budget, in the manner and conditions provided by the tax law;
The state may act through a representative – relevant Ministry of Finance through
the Tax Agency at the offices of the debtor – as a creditor, as may any other private
creditor, employee or creditor holding receivables resulting from a binding agreement.
According to art 11 point 2) letter d) in the Law no. 149/2012 regarding the
insolvency in Moldova State, the extent of the obligations for payment to the state
budget provided by law is also taken into account in establishing the grounds for
insolvency.
However, the lawmaker establishes certain special conditions for the budgetary
creditor, i.e. art 142 (2) concerning the verification of the receivables stipulates that
“the budgetary receivables resulting from an enforcement document against which
an appeal is not file within the deadlines provided by special laws shall not be object
of verification”.
The insolvency law classifies the creditors in groups (or classes) starting with
article 191, stipulating that, when the rights of the participants to the restructuring
procedure plan are to be established, there are: (a) secured creditors class; (b) class of
the budgetary creditors with third and fourth rank receivables; In these conditions,
(according to art. 162), considering that the law allows for the debtor to conclude
a transactions with the participants to the insolvency process (for the rescheduling or
postponement, or total or partial remission of the debtor’s obligations) at any moment
in the insolvency process examination process, it is mandatory for the transaction to
be concluded – when the third and fourth rank unsecured creditors are obliged to
accept the transaction with such conditions as to re-establish the solvency of the
debtor – the representatives of the creditors having fiscal (budgetary) receivables
included.
As concerns the creditors classes, the lawmaker establishes a hierarchy
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in enforcing the collection of the receivables. Thus, from the collected amounts, the
insolvency process expenses shall be paid first and the obligations related to these
amounts. Then, the unsecured credit shall be divided in ranks and paid according to
the following priority: (1) debts related to injury or death;  (2) debts related to the
employees’ salaries (3) debts related to the credit granted by the Ministry of
Finance (principal, interest, commitment commission, risk fund), the domestic
and foreign loans secured by the state, the taxes and other payment obligations
to the national public budget; (4) amounts related to the reimbursement (payment)
of the debts to the material reserves of the state; (5) other unsecured credit which is
not of lower rank; (6) the unsecured credit of lower rank falling under the following
classes: a) interest rate related to the receivables of the unsecured creditors,
calculated after the proceedings are initiated; b) fines, penalties and other financial
(money) sanctions, as well as those arising from the failure to execute the obligations
or from the inadequate execution thereof; c) receivables arising from the debtor’s
provision of free of charge services;   d) receivables related to the reimbursement of
the working capital loans and/or of the loans granted by a shareholder or member of
the debtor or of other related or dependent parties involved in such receivables; e)
salaries of the persons mentioned under art. 247.
The unsecured receivables shall be paid according to their rank. The receivable
of the next rank are enforced after the full enforcement of the receivables under the
previous rank. If the amounts to be collected are insufficient, the distribution of the
assets within the same rank shall be pro-rata.
Even if the lawmaker somehow confers a preferential regime to the budgetary
creditor, the possibility for the budgetary receivables to increase is eliminated by the
provisions of art.75 (4) in the law, which states that, when the insolvency proceedings
are initiated, the calculation of the payments (interest, commitment commission, risk
fund and penalty) related to the credit granted by the Ministry of Finance, as well as
of payments from the state budget for the account of state guarantees is suspended.
In the Romanian legislation, for example, the budgetary receivables are
considered a preferential class, distinct from the secured or unsecured class. Before
the enactment of the Law 85 in 2014, the Law 85 in 2006 allowed for the update of the
budgetary receivables to include the accessories that could be calculated even after
the insolvency proceedings had been initiated. Before the amendment, art. 122 1 in
the Fiscal Procedure Code stipulated that, for the fiscal receivables occurring prior or
after the initiation of the insolvency proceedings no interest and delay penalties are
due after the initiation of the insolvency proceedings. However, after the enactment
of the GO 29/2011, the art. 122 1 was amended, stipulating that “in the case of the
taxpayers against which the insolvency proceedings have been initiated, for the fiscal
receivables occurring prior or after the initiation of the proceedings, interests and
delay penalties are due according to the law regulating such proceedings”.
A new element introduced by the Law no. 85/2014 concerning the insolvency
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in Romania is that the fiscal inspection bodies shall make the tax inspection and
issue a tax inspection report within 60 days after the publication of the notification
referring to the initiation of the proceedings in the IPJ (Insolvency Proceedings
Journal). The budgetary creditors may file a supplement to the request for acceptance
of the initial receivables, if this is the case, for the budgetary receivables identified in
the tax inspection report issued after the initiation of the proceedings, but which refer
to the prior activity of the debtor.
The legal provisions concerning this fiscal inspection are quite ambiguous,
since they provide for the proof of notification submitted to the fiscal body as concerns
the initiation of these proceedings to be attached to the request for the initiation of the
insolvency proceedings filed in court. There is no sanction stipulated for the failure to
comply with this requirement. The sanctions referring to the rejection of the request
or to the refusal of the right to submit a reorganization plan, as provided by art 67 in
the Law 85/2014 referring to the insolvency in Romania do not apply. At the same
time, the court must announce that the request has been filed by any creditor, within
48 hours thereafter, as well as to communicate such request to the competent fiscal
bodies at the place of the debtor are located.
The role of a fiscal inspection is to establish the reality of the debts to the
state. Apparently, the state is advantaged. But this is only apparently. Insolvency is
characterized by the speed the proceedings are expected to encounter, but also by
the pre-eminence of the activity reorganization to the detriment of the bankruptcy.
According to the law, the company in insolvency must declare it to the court and
request the initiation of the proceedings within 30 days. The request to open the
insolvency filed by the debtor is urgently taken into consideration, within 10 days,
but is conditional of the prior notification submitted to the fiscal bodies as concerns
the opening of the insolvency proceedings. This is because the insolvency must
be declared as soon as possible, immediately after its occurrence, as to take early
measures for recovery and avoidance of bankruptcy. The recovery is always more
profitable, both for the creditors, from the point of view of the recovery level, and
for the state, since it keeps the jobs and, more important, keeps the taxpayer within
the economy.
Starting from these considerations, since the initiation of the proceedings
is conditional of a tax inspection – which lasts long, especially in the case of the
large companies with a complex activity – the chances of the companies to recover,
which are low, are undermined. Even the notification of the court, followed by the
possibility to supplement the recovery (after the completion of the list of creditors) is
a preferential situation for the budgetary creditor. A prior condition thereof is, in our
opinion, an unjustified limitation of the right of free access to justice for the insolvent
company. At the same time, the success of a judicial reorganization, in the current
conditions of the global economy, relies in many cases on the element of surprise
related to its initiation. Or, many times, a fiscal inspection lasts long. Thus, since the
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filing of the request for the initiation of the proceedings until the completion of the
fiscal inspection, it is very likely for the company that is object of such proceedings
to see its chances of reorganization reduced to zero (the creditors cut the commercial
credit, the suppliers having reserved the rights of property on the goods request for
their return, etc.).
Besides, the insolvency law provides for the obligation to file a request for
the initiation of the insolvency, within 30 days after the debtor finds it is insolvent.
The insolvency is easy to identify by the company or by the court. This is why the
lawmaker has provided for the obligation to file the request and to judge it fast, as
to maximize the chances for reorganization. Speed is the essence of the insolvency
proceedings.
Carrying out the tax inspection prior to the company’s request for insolvency
is in breach of both the principle of fast judgement and of the principle of the preeminence of the reorganization against bankruptcy, At the same time, it has no
practical importance in establishing whether there is an insolvency situation or not.
Insolvency is a state of fact which can be relatively easy established by the receiver
(as it happens now in practice) by the accounting records of the company (balance
sheet, statements of account and cash book).
Thus, the legislation in Moldova adopting the obligation of the tax inspection
prior to the initiation of the proceedings may not be a very good measure, as it may
delay the initiation of an insolvency proceeding to benefit from all advantages.
However, we think it useful for the fiscal inspection to be carried out AFTER the
initiation of the insolvency proceedings, as to give the possibility to include the tax
obligations established as a result of the fiscal inspection in the list of receivables,
even after its completion.
Conclusion
It is well known that the courts competent for the settlement of the insolvency
situations have to deal with a lot of such cases. Besides, the insolvency cases
themselves involve a lot of procedures and court documentation, all these leading to
a longer period for the closure of the insolvency files.
Thus, according to the statistical data and having analysed the regulatory
impact (AIR) related to the new draft of the insolvency law, presented in August 2011
by the Ministry of the Economy in the Republic of Moldova, in 2009 CAE had 1095
civil law suits, of which 522 were related to insolvency. Considering that the court
consists of only one judge, we may say that each judge, individually, has to deal with
an extremely high number of files.
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SEVERAL COMMENTS ABOUT
THE LEGAL CONTENT OF THE
RIGHT TO HAPPINESS, AS AN
INDIVIDUAL RIGHT
Mădălina Virginia ANTONESCU, PHD
Abstract
In a century characterized by technological progress and a shift of
attention from human being to the mechanic, technical part of civilization, a
century marked by a powerful advance of transnational corporations within
the framework of economic globalization and implicitly, a century marked
by the ascent of a global vision about profit and free global market, where
even the human being is assimilated with a merchandise or with a consumer,
the human rights field is continuingly developing and enriching with new
directions of juridical research and regulation. The present paper is trying to
analyze, by starting from understanding the concept of happiness as a human
right, which are the material elements (the concrete rights connected directly
to the human life and body, to the ecosystem in which the individual is living)
and the spiritual elements, composing the complex content of such right from
the “last generation” of human rights.
Key-words: right to happiness, human rights, subjective rights, ius cogens
Introduction1

W

e consider the right to happiness of the human being to be one of the most
complex rights, extremely difficult to quantify within the qualitative and
qualitative parameters of the material world, as well as of the legal field. To analyze
The present article is merely a personal opinion of the author and it does not involve any other natural person or
legal entity. All the rights over the present text are reserved. Quoting from the present text is made by mentioning
the author and complete source. Paper presented at the International Conference “European Culture of Human
Rights. The right to happiness”, at the Dimitrie Cantemir University, Bucharest, RO, 11-14 december 2014.
All rights reserved.
1
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such right from a legal standpoint, as well as to attempt to adjust the concept of
”happiness” to the legal field, thus, the process of turning a philosophical concept
such as ”happiness” into a right (of the individual, as well as of the people), entails
taking the entire legal field to a subtle level of understanding and acceptance of the
spiritual side of the human life, thus generating the acceptance of the spiritual side of
the human civilization, of the organization social-political systems.
The analysis of happiness as a ”right” is entails adopting a post-materialistic
premise, a premise of re-spiritualization of human life, from the day-to-day details
to the meaning of life itself. As a philosophical concept, the definition of happiness
also includes an aspiration of the human being to reach new horizons of life quality
and creativity, as well as to benefit from an improvement in his/her spiritual
level of understanding the world. Happiness entails and intersects, in a mutually
fertile dynamic, with the other great philosophical concepts, depending on which
the existence of the individual as a person and the existence of the individual in
a collectivity, up to the functioning manner of the large political-social structures
(state, empires, boroughs, metropolises, nations, ethnic groups, peoples etc.): justice,
love, freedom, beauty, virtue, truth, harmony (from which peace derives).
If currently the legal doctrine is preoccupied with identifying and defining
a right to happiness of the individual, as well as of the peoples, the legal science
as a whole (starting from the elevation and development of the human rights field)
will be preoccupied in the 21st century with the legal transformation and definition
of the great philosophical concepts (truth, virtue, harmony, good, justice, beauty,
love) as rights of the individual and of the peoples. This effort to adjust the legal
field to subtle concepts, fundamental for the human existence and for the human
civilization generates new doctrine legal currents, towards the second half of the
21st century, opposing a technical and materialistic approach (which have become
forms of postmodern barbarity, i.e. forms of refusing the individual the possibility
to connect to the superior, subtle dimension of his/her existence2. Post-materialism,
re-spiritualization3, including rigorous fields such as legal sciences will come with
options and solutions for an improved functioning of the world, which cannot be
obtained using the current versions of postmodernism (here, the philosophical and
scientific orientation of today’s man towards the material, technical or consumerist
dimension of the world).
If currently the legal doctrine is interested in defining a right to happiness,
why wouldn’t it be interested in the future in making ambitious efforts to elevate
the field of human rights, by introducing and defining new rights, starting from the
2
George Colang, Adela Gavrilescu, Portretul omului contemporan. Barbarul, Minerva Publishing House, 2011,
Bucharest, pp.40-47.
3
For example, Jasmuheen’s work Vindecare armonioasă și Calea Nemuritorilor, For You Publishing House, trans.
Daria Vasilescu, 2005, Bucharest. Similarly, Joseph Murphy’s work Descoperă puterea cosmică din tine, Deceneu
Publishing House, Bucharest, 2008. Similarly, Greg Braden’s work Matricea divină, For You Publishing House,
trans. Laura Cristiana, Bucharest, 2007.
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great philosophic and religious concepts of the human existence: the right to truth,
the right to love, the right to beauty, the right to virtue, to right to a harmonious
living, the individual right to peace and to live in a non-conflict regional and
international political environment? Only thus we can guarantee that the future
generations shall live on a healthy, renewed and clean planet, in harmony with
the other people and creatures on the planet, with the planet itself. Only this way
the future generations can be guaranteed the chances to have an unpolluted
civilization, which is not based on irrational consumption, a civilization which has
effectively reached a level of maturity (spiritual, not only technological).
These great rights would represent the key stone of the Pantheon, for the entire
field of human rights, as existing in the current stage of development, illustrating a
sublimation of the said key stone, by incorporating the spiritual dimension of the
human rights and by incorporating the great philosophical concepts defining the
human ontos, as well as the human civilization as a whole.
The right to happiness has a legal content, which is related not only to the
nation-states, in their relation to the human beings (irrespective of them being
citizens of the said states or not), the other actors in today’s globalized world (large
banks and international financial institutions, international organizations and clubs
or groups with direct global impact on the main directions of the world, large
transnational corporations4, large religious cults which, according to certain authors,
form true soft- empires, ever since the pre-modern world5) observing the so-called
predominantly material rights (right to health, right to life, right to physical and
psychological integrity, right to have a home/shelter, individual right to enjoy a clean,
unpolluted, renewed environment, right to a decent living etc.), as well as observing
the rights with mainly spiritual or non-material content lato sensu (the individual
right to education, the right to culture, the right to freely form one’s personality, the
right to free opinion, religious freedom, freedom of expression, the right to marry at
nubile age and to form a family, the right to participate in the political life, the right
to elect and be elected, human dignity and freedom, the right to form trade unions
and to be affiliated to a trade union etc.)
In addition, the right to happiness can be analyzed from the legal standpoint,
not only from the perspective of individual rights of the person, but also from the
perspective of collective rights (of the peoples), the researcher being able to discover
certain interesting legal aspects, concerning the legal content of this complex right.
Since transnational companies have become, according to the doctrine, “new power centres, at international
economic level, in the world based on the capitalist ideology”, they are “set up in structures parallel to the state
structures, developing their own policies, with interests that can be delimited from the interests of the country of
origin, with standalone, autonomous activity, beyond the control of the authorities, in the countries where they act”.
For further details, see Ilie Șerbănescu’s work Corporațiile transnaționale, Politică Publishing House, Bucharest,
1978, pp. 164-166.
5
David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie și
cultură, translated by Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Polirom, Iași,
2004, pp. 462-472.
4
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1. Individual Dimension and Collective Dimension of the Right to
Happiness
The right to happiness is a complex right, not only from the viewpoint of its
legal content, as we will attempt to demonstrate in the following sections, but also
from the perspective of its subjects.
Thus, the right to happiness can be amended in the international, regional or
national legal documents, as a right exclusively concerning the human being, as a
subject of internal law (as citizen of the respective state), or the human being as an
universal subject (as a person, in which case, the political relation of citizenship,
with the state is surpassed, returning to its essence, that of human right, and
thus referring to a universal value of protection of the individual, by the entire
international community). At this point, we envisage the universal dimension of
the human rights, from which the exception of humanitarian intervention derives6,
as well as the responsibility to protect7 - as two exceptions from the principle of
sovereignty of states and from the principle of non-intervention in the internal affairs
of the states). It must be considered that the international contemporary law does
not acknowledge the individual as a subject of international law, being an exclusive
right of the states (as the state is the creator of the international legal regulations,
subject to its sovereignty, as well as the recipient of this regulations, also subject
to its free and sovereign will to accept them)8. In relation to the state (considered to
be the original sovereign and full subject of international law), the individual is not
considered subject of international law.
However, we must take into consideration that, due to the tendency of the
human society, overall, to evolve towards a globalized society, which functions on
the basis of a set of rules, common regulations (true transnational legal systems)9, the
field of human rights included (certain authors discuss a universal culture of human
rights10 or a universal religion of human rights, in the same sense of transnational
system of regulations and rules, regarding the human being and the related protection,
in relation with the states11), we consider that there will be a expansion tendencies in
Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, translator Anca Irina Ionescu, Universal
Dalsi Publishing House, Bucharest, pp. 241-243.
7
Also see Francis Fukuyama, Construcția statelor. Ordinea mondială în sec. XXI, translated by Mihnea Columbeanu, Antet XX Press Publishing House, 2004, s.l. pp. 102-106. A real “obligation occurs, self-assumed by the
great powers, in the field of international relations, i.e. the obligation to intervene “for reasons related to defending
the human rights” (devoir d’ingérence), considered “a new form of imperialism” by a part of the doctrine. See Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Dalloz, Paris,
2006, pp. 292-293.
8
Ion Diaconu, Tratat de drept internațional public, vol.1, Lumina Lex Publishing house, Bucharest, 2002, pp.
397-398, 499.
9
Philippe Moreau Defarges, La Mondialisation, PUF, Paris, 2004, pp. 85-106.
10
Idem, quoted op., pp. 97-98.
11
Adrian Năstase, Drepturile omului, o religie a sfârșitului de secol, IRDO, Bucharest, 1992, pp.15-16.
6
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the field of human rights, also covering the relation between the human being and
the global actors. Therefore, the current basic legal relation, between the human
being and the nation-state, will be surpassed, relation in which, at international
legal level, the nation-state structure takes precedence over the individual, opposing
the principle of state sovereignty, in an absolutist sense, when a state fails to fulfil its
engagements, in the field of human rights, in relation to its citizens12.
Thus, contemporary international law will have strong competition in the
occurrence of other alternate rights (such as the transnational right, the global
ecological right, the global corporate right or the cosmopolitan right)13, which will
introduce global actors in the legal equation (large transnational corporations, in
order to involve them in the reconstruction of human civilization and of the terrestrial
ecosystem, which they have seriously damaged, sometimes with irreparable
consequences, through their activity aimed exclusively at obtaining profit)14, as well
as the individual (also for increasing the responsibility of states and global actors,
in relation to the individual). Moreover, we consider that the terrestrial ecosystem,
through its special representatives, at regional, international and even national level,
with the special ability to represent the individual rights, will be considered one of
the global actors of the post-postmodernism world, of the post-corporate and postcommunist world, to be more specific.
The rights of the nature, of the planet, as a unique and fragile ecosystem, in
relation to which the states, the global actors (firstly, the corporations), but also the
human beings have precise responsibilities, will be protected by special institutions,
which will represent a reforming, dynamic, involved part of the current UN system.
Concerning the basic legal relation between the individual and the state,
relation which, from the standpoint of the contemporary international law, shifts the
focus on state, failing to provide the human being with a comparable legal status
(because, in our opinion, the underlying premise is erroneous, i.e. the premise that the
human being inherently lacks sovereignty, while the state has sovereignty through its
functions), we consider that the second half of the 21st century will see a development
of the doctrine tendencies to re-analyze this legal relation, starting from its premises.
Thus, the concept of individual sovereignty will be brought into discussion, as a
premise for the acknowledgement of the individual as a subject of transnational law
(in an age in which transnational law will be a strong competitor, with its regulations
and institutions, of the current international law, designed for the Westphalian world
Jean-Francois Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, LexisNexis Litec, Paris, 2005, pp. 303304.
13
Georg Schwarzenberger, The Dynamics of International Law, Professional Books Limited, Milton Trading Estate, Oxon, UK, 1976, pp. 110-115.
14
Currently, from the standpoint of the contemporary international law, it is considered that large corporations (referred to as “transnational companies” by the doctrine) are neither subjects, nor quasi-subjects of international law,
which results in an essential lacuna in the contemporary international law, which is left behind, at the level of the
20th century (illustrating a society of climactic states), in relation to the composite global society of the 21st century.
Also see Ion Diaconu, quoted op., pp. 502-503.
12
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and which fails to fulfil the necessities of protection and increasing responsibility
amongst the global actors, in the globalized world of the 21st century). In addition, the
individual-state-transnational corporation relation, the terrestrial ecosystem-statecorporation/group of corporations relation, the terrestrial ecosystem-international
community-individual will be discussed and re-analyzed.
The re-analysis of the legal relations, fundamental for the configuration of the
future type of human civilization and of the future legal level of protection of human
rights will result in a fundamental transformation of the contemporary international
law, in the sense of its adjustment to the global society and to its realities. On the other
hand, in the post-consumerist world, the responsibility for taking care of the planet,
of the terrestrial ecosystem will be distributed to everyone15, from the individual to
the corporation and the state, thus resulting in real content of the concept of durable
development16.
Given the globalization of the human society, starting with the second half of
the 21st century, the field of human rights will focus on the idea of true universality
of human rights, therefore it will no longer be necessary to prove a concrete violation
of legal engagement, by a state, in this field (in relation to the individual); instead, the
behaviour of the respective state will automatically be compared to the transnational
system of common law, regulations and legal rules concerning the human rights, as a
system that governs the functioning of the global society, in its entirety.
At this point, we must make the distinction between the international society,
based on the contemporary international law, which will continue to function in the
second half of the 21st century, and the society on the rise, called “globalized” (legal
standpoint included, here), in which human rights do not represent an exception in
relation to the principle of sovereignty of states, but the underlying norm of the society
(universal legal culture of the human rights, which the states will be compelled to
take into consideration, in order to define a civilized legal behaviour, based on the
legal regulations and standards of the globalized society17)
Considering the right to happiness, we must take into consideration all the
doctrine developments specified above, i.e. the occurrence of a transnational law, of a
cosmopolitan law, of a global ecologic law, of the law systems which are alternatives
to the contemporary international law, with innovative approaches regarding the
role of the individual in the global society of the 21st century. The right to happiness,
as an individual right, acknowledged only for the person, cannot be exercised in an
harmonious and unified manner, in the absence of protection granted by the states,
by certain global actors (according to certain strongly consolidated legal systems of
transnational protection, in relation to what exists at international level, as a relation
An example of post-consumerist legal view can be found in the phrasing of a paragraph, in the Preamble to the
EU Charter of Fundamental Rights (paragraph 6): “Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with
regard to other people, to the human community and to future generations.”
16
Marie-Claude Smouts et alii, quoted op., pp. 128-129.
17
Ion Diaconu, Drepturile omului, IRDO, Bucharest, 1993, pp.27-30.
15
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entailing generation of responsibility at the level of the states, not the corporations)
to the terrestrial ecosystem.
On the other hand, the right to happiness of the human being cannot be fully
and essentially exercised, in a consumerist civilization of irrational and chaotic
exploitation of the planet’s resources, with no responsibility assumed towards the
terrestrial ecosystem and the future generations. Therefore, we consider that it is
essential to connect the right to happiness to the concepts of durable development,
of durable human security, of transnational security, of ecological security – with
direct reference to the rights of nature. The right to happiness must not regarded
in an egotistical manner, as a right of the individual to do whatever he/she pleases
(including activities which are harmful for the environment), but a as a right
connected to the responsibility to protect the environment and the right of the other
to happiness, in order to live peacefully and harmoniously among the individuals and
human communities.
In relation to the corporations, the right to happiness of the individual also
includes his/her right to a clean, unpolluted and non-exhausted environment18,
therefore the corporations, as subjects of transnational law or of a future globalcorporate law, should observe it, as part of their legal obligation to observe the right
to happiness, in its individual dimension, and the individual concrete rights, related
to it and included in the complex content of the individual right to happiness.
Similarly, construed as a collective right (known by the peoples – in the current
international law, we are talking about peoples fighting for independence – as well
as by nation-states, as subjects of international law19), the right to happiness would
entail increased legal responsibilities for the states, for the international community,
as well as for the global actors (especially large corporations).
Considering the abovementioned principles, we consider that it is not sufficient
to amend the right to happiness as an individual right, instead it is necessary to provide
a complex and comprehensive definition of the right to happiness, which takes into
consideration both its double legal content (material and spiritual) and the scope of
its subjects (person, as well as peoples, construed as communities with a collective
anima, meaning which is close to the trans-temporal concept of “ancestry”).
2. A Material Legal Content of the Right to Happiness
Before attempting to provide a legal definition of the right to happiness, we
consider that it is necessary to identify the elements in its content. We consider a
perspective on happiness transcribed as much as possible in legal terms, avoiding
relating to other humanist fields, which would hinder rooting in the strict scope of
the legal field. As soon as we accept the legal premises of the right to happiness,
18
19

Marie-Claude Smouts et alii, quoted op., pp. 128-129.
Ion Diaconu, Tratat, quoted op., pp. 474-475.
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considering the concept of “happiness” to be a legal one, due to the evolution of
human societies, towards mature social-political organization models, advanced
not only from the technological viewpoint, but also from the spiritual viewpoint, it
becomes easier to identify the elements forming the legal content of this right.
Thus, we consider that, the following rights are included in the elements
forming the preponderantly material dimension (or with direct reference to life,
the individual, the body and the needs of the individual):
- The right to life of the individual (a person cannot be happy if that person’s
life does not exist or if said person is deprived of life, because life in itself and on
this rich planet is a premise for the happiness of the human being). People are born
not to live in need and without means, in misery and war20, but to live in prosperity,
in peace and harmony with the surrounding world, as demanded by the standards
of an advanced global society. As a consequence, religious or laic fundamentalist
societies, totalitarian societies, which show disdain for the life of the human being,
which practice martyrdom or collective executions, for various pretexts, irrespective
of the said pretexts, are not societies which ensure happiness for their people, since
happiness is connected to life itself, as a value, not to the executions of peers. Such
societies are seriously damaged, being subject to failure, to civilization regress; they
do not represent civilizations in themselves and they cannot create civilizations
(which, in their deep, pure sense, must be based on the universal values of peace,
good, life, love, harmony, beauty, justice and virtue).
- The right to freedom and dignity of the individual (in human societies, which
have reached high standards of civilization maturity, technology is no longer used to
infringe upon the human rights, to control and enslave, for various purposes – such as
the wish for power, the thirst for money, by exploiting the labour of peers – the people,
but to facilitate and increase the level of comfort, in day-to-day life, without damage
to the physical and psychological integrity of people, or to the terrestrial ecosystem.
Similarly, happiness cannot be reached in technologically advanced societies,
which deprive (under the pretext of the society’s need for security) the individual
of freedom and, even worse, treat the individual in an undignified manner, ignoring
the intrinsic rights of the individual, as a human being21. Therefore, the happiness
of the human being cannot be reached or achieved in totalitarian societies, which
ignore the uniqueness, the personality of the human being and the intrinsic nature
of his/her rights, treating people like slaves or animals. Thus, happiness is closely
related to free societies, based on observing the human rights, in their entirety and
complementariness. A uniform level of happiness of the human beings and human
communities cannot be achieved in technologically mature societies (but spiritually
fallen or in societies disconnected from the human rights, observing one right to the
disadvantage of another, or ignoring other rights – for example, a state of happiness
20
21

Preamble to UDHR, alin.2.
Also see Ion Diaconu, Drepturile omului, IRDO, Bucharest, 1993, pp. 118-122.
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of the human being cannot be reached, in a society that observes the right to labour,
but fails to observe the right to trade union affiliation, the right to strikes, the right to
labour protection, freedom of expression, free opinion, the right to health, the right
to labour safety, freedom or dignity of the individual, since we are talking about
societies in which labour is no longer seen as a right of the individual, becoming
instead a form of slavery, of human exploitation). In addition, societies practicing
slavery, in various forms (including sexual slavery), irrespective of the pretext
(sometimes, the free nature of the democratic world is used as a pretext), are societies
marked by civilization degradation, incapable of enabling the achievement of a state
of happiness, either at individual level, or at general level, considering arbitrarily that
the pleasure of some is superior to the happiness of others and unjustifiably mistake
the state of pleasure for the state of happiness.
- The right to physical and psychological integrity of the individual (by
correlation, the societies practicing torture, societies where punishments or inhumane
treatments, degrading for people, are applied, irrespective of the pretext, be they
religious or laic societies, are models of societies marked by degradation, which are
also prone to failure, being incapable to provide people with a state of happiness and
harmony, in relation to the surrounding world).
- The right to a decent standard of living22. A society where a decent standard
of living is not ensured for the human beings, in relation to the highest international
standards of economic development – because we are heading towards a globalized
society, which exceeds the atomization among nations –, cannot contribute to the
creation of a state of happiness for the human beings forming it and overall. The
impoverishment of the population, the drop in the living standard, exploitation of
human labour, low incomes, the need to emigrate to other countries, in order to
secure the means of survival, the lack of jobs and professional opportunities in a
country are factors directly connected to the drop in the level of happiness, for the
people on the respective territory.
- The right to have shelter. It is a fundamental human right, representing the
material content of the right to happiness since, in a global society based on the
consumerist and capitalist model, there is a risk that the state cannot ensure this right
for the human beings in less developed countries, confronted with wars, chronic
poverty, hunger or pandemics, with massive migration of people, expulsions or forced
movement of people. In addition, it is a right that must also be ensured by the states
and by the international community (through international institutions, authorized to
handle this matter) and in case of major cross-border calamities, which exceed the
management power of the states, individually.
The Preamble to the Universal Declaration of Human Rights mentions “highest aspiration of the common people” and the “advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from
fear and want”. UDHR, proclaimed by the UN GA, through Resolution 217A (III), December 10th 1948, refers in
this paragraph to a definition of the state of happiness of the human being, based on the freedom of opinion and
expression, as well as the right of the individual to safety and a decent living.
22
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- The right to be sheltered from hunger and thirst. This fundamental human
right is also directly connected to the exercise of the right to happiness, since on a
planet with exhausted resources and confronted with the perspective of global food
crises or water penury, not only the states, but also international institutions to which
the states are legally subordinated, global actors – such as corporations and banks –
this right must be ensured.
- The right to healthy, balanced and nutritious food. The right to happiness
cannot be ensured for the human beings if they are obligated to consume expired
food, with additives harmful for the human body, polluted with harmful fertilizers
or coming from genetically modified cultures, with long-term effects on the human
body that have not be tested sufficiently.
- The right to health. This complex right, formed in turn of several rights (from
the right of the consumer to be informed on the food and drugs he/she buys, on their
effects, to the right of the human being to enjoy a healthy lifestyle, unpolluted with
radiations, unaffected by artificial magnetic fields23, unaffected by stress, or the right
to enjoy a clean and unpolluted environment), also adds concrete content to the right
to happiness24.
- Environment protection. The right to happiness of the human being and of
any human society is directly connected to the degree of protection of nature, with
the renewal of the terrestrial ecosystem, exhausted by a deeply harmful consumeristcapitalist behaviour. The right of nature to be treated by the human being, by the
states, by the global actors like a living organism (not like an object that must be
used and discarded); we consider that this right is correlated to the human right to
happiness and that it will receive the appropriate attention, by adequate amendment,
at international and regional level, during the second half of the 21st century. In
addition, this right will be connected to the concepts of durable development, of
human and global ecologic security, thus preventing the irrational and irresponsible,
deeply egotistical and primitive manner in which the states and corporations currently
treat nature, from a consumerist perspective.
In addition, the state of happiness of the human being, in the legal sense and in
relation to the set of human rights already amended in the international documents,
also depends on the public authorities and decision-making bodies truly having the
Because in a society with a high level of home appliance use, the multitude of home appliances used by a person,
day-to-day, causes an important perturbation of his/her natural magnetic field, thus resulting in diseases and stress.
See Jasmuheen- op. cit., pp. 234-235.
24
Being able to identify some special definition of the health state, depending on the historical ages. In the postmodern age, the age of strongly urbanized societies, polluted and industrialized, health is defined as “the state of the
human body, in which all the physiological, mental and emotional functions are normal”. WHS defines health as “a
state of complete physical and mental wellbeing, of social wellbeing, not of mere absence of diseases and infirmities”. Health also entails “the human capacity to create harmonious relationships with peers and the capacity of the
postmodern individual to adjust to and act in his/her own life and work environment, specific to the civilization level
of his/her society”. See Octavian Popescu, Dreptul la sănătate și sănătatea acestui drept, IRDO, Bucharest, 2007,
p.27.
23
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capacity to ensure other rights, correlated to the rights above, in general:
- The individual right to freedom and safety: this right refers to the authorities
creating a type of society that combines in a harmonious manner the state of personal
freedom with the state of public safety, so that the individual is protected from any
public disturbance situation, chaos, rebellion, public conflict lato sensu, which
might damage one’s rights and, as a consequence, threaten his/her happiness. To
this end, the individual state of happiness is seen as a state of enjoying the comfort
provided by a technologically advanced society, completing and directly related to a
state of public non-conflict. In certain types of societies marked by the tendency of
technological degradation, the state of technological comfort of the postmodern man
is conditioned by the public authorities, on the citizens accepting a disproportionate
degree of ensuring of “the state of public safety”. More specific, from the viewpoint
“of ensuring a state of public non-conflict”, situation which entails the risk of turning
the entire society into a totalitarian society, where the rights of the human being
become formal, without content, reduced to a simple sequence of words, on a piece
of paper.
- Respect for the private and family life, respect for the domicile and secret of
communications, protection of personal data: these rights as well, which improve the
standard of civilization in a human society, contribute to the achievement of a general
state of happiness for the human being, in the sense that the authorities respect a
an intimate space of the person, necessary for a comfortable living, sheltered from
control and, therefore, from power abuse from the public authorities of a society.
In this sense, the task of the public authorities is to ensure and protect the state of
happiness of the citizens, on the territory under their jurisdiction, not to create power
abuse situations, which affect the privacy of the human life. The societies that are
based on observing the value of privacy, born from the perception of the human
being as a person, therefore as a unique being, are societies with a mature civilization,
which treat the human being with dignity and respect for his/her freedom.
- The freedom and dignity of a human being concretely create his/her right to
privacy, prohibiting in societies with a high level of civilization, that the human being
be treated like an animal (as he/she is treated in totalitarian/fundamentalist countries
or in countries marked by technological barbarity25, in the postmodern sense of the
term, which disregard the human being and refuse his/her access to a private life,
to privacy, forcing him/her to live under permanent, inadequate conditions of “life
in common” or in “Big Brother” societies, spying on the person, with the aid of
technological instruments, in all aspects of life, deeply degraded societies, incapable
to offer the human being the state of happiness).

25

George Colang, Adela Gavrilescu, quoted op., pp. 69-71.
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3. A Spiritual Legal Content of the Right to Happiness
The right to happiness can also be interpreted, from the legal standpoint,
through the elements composing the preponderantly spiritual dimension (though it
is very difficult to set exact limits between the so-called material rights and spiritual
rights, within its content)26. We consider that the state of individual happiness,
implicitly the exercise of the right to happiness also depends on benefiting from
certain rights and liberties of the human being, such as:
- Freedom of thought, conscience and religion (starting from the premise of
the intrinsic general freedom of the individual, who cannot be obligated to adopt
opinions, religions with which said individual does not agree). This fundamental
freedom, acknowledged for the human being, is one that must be used to reach a state
of harmony in a society, by cultivating a spirit of tolerance and peaceful coexistence
among people, in order to avoid the occurrence of laic or religious fundamentalism
and, implicitly, to avoid changing the state of general happiness of the society and
people. By virtue of acknowledging his/her quality as a unique, creative, rational
individual, the human being is happy under the condition that he/she is free to express
himself/herself and have his/her own opinions and beliefs, without the latter being
harmful for other people and their values. The public authorities of a society which
is so mature from the civilization viewpoint must contribute to achieving the state of
harmony among the people, by implementing the principle of non-discrimination in
the treatment of people, based on convictions, opinions and beliefs.
- Freedom of information and expression. In the same way, the individual state
of happiness and the state of happiness of a society also depend on the attention paid
to the fundamental value of “truth”, implicitly on providing people with correct,
complete and prompt information on the events and surrounding reality, avoiding the
manipulation of people through information and information technology.
- Freedom of arts and sciences. However, the state of happiness of a human
being must be correlated with the other universal values (harmony, beauty), therefore
these freedoms (the artistic freedom and the freedom of scientific research) must
not be used to deteriorate the environment, the human being, in order to cause
Titus Lucretius considered that a sine qua non condition of happiness is “the lack of any form of suffering, of any
disquiet, of any fear”, from which certain concrete rights can be extracted for the human being (the right to physical
and psychological integrity, the right to property, the right to safety and freedom, the right to life and health etc.).
Thus, this Latin thinker (99-55 B.C.) considers the right to happiness as being “a natural right of the human being”,
the problem lying in identifying the ways and means to acquire this right, i.e. to achieve happiness”. According to
Lucretius, happiness is “a purpose in life”, being acquired through “serenity, through complete serenity of the soul”.
From here, we can identify, in the context of globalized postmodern societies, strongly affected by pollution, by
industrialization, aggressive urbanization (a living far from nature, under stress and in harmful conditions), certain
rights that may be included in the content of the right to happiness: human rights related to labour protection and
security, right to health (including the obligations of the employers to protect the individual from a stressful environment), the human right to a peaceful existence, in communion with nature, the individual right to an unpolluted
tranquil environment (the noise of the large cities or electromagnetic, moral and phonic pollution causing postmodern stress). See Dumitru Mazilu, Drepturile omului. Concept, exigențe și realități contemporane, Lumina Lex
Publishing House, Bucharest, 2000, pp.32-33.
26
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suffering to the human being, to degrade or humiliate the human being, to exploit
the environment and the human being, to find excuses for abuses against the human
being and the environment.
- The right to education, the freedom to choose one’s occupation, the right to
labour. The right to happiness cannot be conceived without ensuring real access to
an education in the spirit of universal values (respect and tolerance for the other, love,
harmony, beauty, purity, virtue, truth, good, justice) and without education in the
spirit of respect for the terrestrial unique and fragile ecosystem. Societies practicing
an education based on cultivating hatred against the other, intolerance, extreme
positions of all kinds, consumerism, irrational exploitation of the planet, disdain
for the planet and for the needs of the future generation, a propensity for conflict,
vice construed as freedom to do anything, without responsibility, are degenerated
societies, which cannot offer an authentic state of happiness to the individual.
- The right to property and protection of intellectual property. The right to
happiness cannot be ensured, from this perspective, in case of infringement upon the
rights of the human being, derived from property over goods and over his/her artistic
creations (intellectual property).
- The right to asylum. Societies practicing collective expulsions, movement
of human beings to states where they would be harmed (being subjected to death
penalty, torture, other forms of punishment or inhuman or degrading treatments) are
not societies capable to offer these people the possibility to exercise their right to
happiness..
- Non-discrimination, equality between sexes. Societies where human beings
are discriminated against on the basis of various criteria (age, gender, social origin,
ethnic origin, language, religion, race, colour, genetic traits, convictions, political
opinions or opinions of any other nature, wealth, birth, disability, sexual orientation,
national minorities), as a consequence of the failure to observe the uniqueness
of the human being and of his/her personality, are intolerant societies, therefore
disharmonious societies, with a propensity for promoting a state of conflict among
the human beings. As a consequence, these types of societies cannot offer the human
beings the right to happiness, as they practice hatred, intolerance, atomization of
society and control through hatred and disdain for the human being.
- Cultural, linguistic, religious diversity. Totalitarian or fundamentalist
societies, which violate the right to a cultural and national identity of the people, the
freedom to build their personality, based on their convictions, cannot be societies that
ensure the exercise of the right to happiness, of the human beings. It is dangerous to
amend the idea of mandatory happiness, in the form and in the sense given by the
public authorities, in such a society (fundamentalist, totalitarian, i.e. an intolerant
society, focusing on a certain model of understanding reality and the role of the
human being in this reality), with severe impact on the human rights, sometimes
resulting on the elimination of these rights. These societies are dystopias, built on the
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penitentiary model, self-proclaiming their happiness, societies in which the human
beings receive “happy treatment”, which is, however, not based on the material and
spiritual needs of the human being and on the free will; instead such treatment is
based on the perverted understanding of public authority. In this context, happiness
has a perverted sense, a mandatory, forced sense, which is harmful for the human
being and for his/her rights, being in effect a state of unhappiness, overlain with the
pattern of a totalitarian or fundamentalist, profoundly deformed society.
- Solidarity, social security and social assistance, family protection. The state
of happiness of the human being, in the context of a given society, can be ensured
through measures of social protection, required to maintain a level of decent living.
Such rights contribute to obtaining a minimum standard of harmony (required
to ensure a preliminary state of happiness, in disharmonious societies by patter
(consumerist, competitive, capitalist), in which the ultimate value is a disharmonious
value, created artificially (chasing profit, acquiring capital by any means).
- Environment protection. Again, we mention that the right to happiness cannot
be ensured for the human being if the intimate, deep relation between the human
being and the terrestrial ecosystem is ignored. The human being is not an element
separate from the planet he/she inhabits, but a deeply integrated element. Therefore,
advanced societies, from both the technological and spiritual viewpoint, must focus
on achieving a comprehensive state of happiness and on observing and making efforts
to renew nature, efforts that the human beings must assume (exceeding the egoistic
definition of happiness, moving on to a sense of plenary happiness, which includes
the environment): the human being cannot be happy in the absence of a healthy,
clean, renewed nature, which is able to provide inspiration, relaxation, joy of living.
In addition, the right to happiness can also be analyzed in relation to the real
access of the human being, as a citizen, to the public life of the democratic political
society, in which the human being is included, i.e. from the standpoint of political
rights (real assurance of the right to elect, the right to be elected in a public position,
the right to a proper administration, the right to have a career in public administration,
the right to continuous professional training – here, in public administration – the
right to be part of non-profit organizations, such as associations and foundations/
in civil society, the right to free association and expression of political opinions, the
right to petition public institutions, the right to have access to documents of public
institutions).
The right to happiness is also connected to the individual right to circulate
freely and to stay freely on the territory of countries different from the country of
origin, to meet and respect other civilizations, different from the civilization to
which the individual belongs by birth, as well as the individual right to benefit from
diplomatic and consular protection, in a state different from the state in which the
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individual is a resident.
The state of happiness of the individual also depends on obtaining justice
in the society in which the individual lives; it is necessary to deeply explore the
indissoluble connection between happiness and justice, between happiness and
truth. Thus, societies in which justice is not equal for all, societies with corruption
at a chronic level, where injustice and discrimination among people are a practice,
cannot be societies with a mature civilization or societies where the human rights are
observed (in this case, the rights referring to the relation between the human being
and justice); therefore, they cannot be societies able to ensure a state of happiness for
the human being. In the absence of justice, as well as in the absence of other values
fundamental for the deep understanding of the human being (such as beauty, truth,
good, virtue, harmony, love), it is not possible for the human being to reach a state
of happiness..
Societies in which, in case the rights and freedoms of a person are violated, the
said person does not have an efficient way of action, before a legal court, in which the
person does not have the right to a fair and public trial, within a reasonable period,
before an impartial and independent legal court, constructed by law beforehand, in
which the person does not have the right to be counselled, defended or represented,
in which the person does not receive efficient legal assistance – unless the respective
person has sufficient resources to ensure actual access to justice, - societies in which
the person is not presumed not guilty and has no right to be defended, while the
principle of proportionality and legality of crimes and punishments is not observed,
nor is the individual right not to be judged and punished twice for the same crime,
are not societies capable of ensuring the state of happiness for the human beings, in
connection to the value of justice.
Conclusions
The right to happiness is a right included in the category of corollary-rights
for the entire field of human rights, being included in the category of last generation
rights, which cannot be defined by the doctrine as strictly economic rights, strictly
cultural rights, strictly personal rights or strictly political rights.
The right to happiness is a complex right, entailing both a series of rights, with
reference to the material reality and the individual, and rights with reference to the
subtle, unseen aspects of life, which allow an individual to enjoy plenitude and life
on this planet.
The right to happiness is difficult to define from the legal field standpoint,
because it refers to a subtle state of the human being, of constant assertion of one’s
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creative potential of unique and complex being. The state of happiness must be
analyzed in relation with the other universal values, with which happiness is inherently
connected (such as truth, good, beauty, virtue, purity, generosity/selflessness, justice)
which fulfil the human existence on this planet, as a whole.
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LEGISLAŢIA CULTELOR ÎN
PERIOADA COMUNISTĂ: ANUL 1948
RELIGIOUS LAWS DURING
COMMUNIST TIMES: 1948
Paul AELENEI1
Abstract
Along with the changing of the Romanian monachist regime and coming
the communists to power, the legislation needed to be brought up to Russian
legal standards, from that respective period. As regards the legal regime of
cults, this suffered radical transformations, according to the Stalinist model,
aiming among other things, to replace by any means, the religion with the
Marxist atheism. In this sense will take drastic measures, both in terms of
enacting laws and their application. The purpose of this article is to present
a comparative analysis of the legislation of cults from communist-era, namely
the 1948 legislation and the legislation from the monarchist period, in which
I will try to highlight the similarities and differences between them, and the
effects that new laws had on society.
Keywords: Romanian, legal regime of cults, Marxist atheism, communist-era,
Russian legal standards.
Abstract
Odată cu schimbarea regimului monarhist din România şi instalarea la
putere a comuniştilor, legislaţia trebuia aliniată la standardele juridice ruseşti,
din perioada respectivă. În ceea ce priveşte regimul juridic al cultelor din
Romania, acesta avea să sufere transformări radicale, după modelul stalinist,
urmărind printre altele înlocuirea prin orice mijloace a religiei cu ateismul
marxist. În acest sens, se vor lua măsuri drastice, atat în ceea ce priveşte
emiterea de legi, cat şi în aplicarea lor. În articolul de faţă, voi prezenta o
analiză comparativă a legislaţiei cultelor din perioada comunistă, respectiv

1

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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legislaţia din anul 1948 şi cea din perioada monarhistă, în care voi încerca să
evidenţiez asemănările şi deosebirile dintre acestea, precum şi efectele pe care
noile legi le-au avut în societate.
Cuvinte-cheie: România, legislaţia cultelor, perioada comunistă, standardele
juridice ruseşti, ateismul marxist.
Constituţia Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948

A

fost prima dintre cele trei constituţii ale României din perioada comunistă
şi a înlocuit Constituţia din 27 februarie 1938. Noua lege fundamentală
a fost în vigoare până la adoptarea Constituției din 1952 şi marchează din punct de
vedere legislativ, instaurarea „democrației populare” şi, prin prevederile sale, arată
alinierea la modelul Constituției sovietice din 1938.2 Noua lege fundamentală marca
începutul noilor transformări „revoluționare”, începând cu instituituirea republicii3
şi, în consecinţă, punea în practică abolirea monarhiei. Tot prin această constituţie,
Parlamentul a fost înlocuit cu Marea Adunare Naţională4, iar România a primit
numele de Republica Populară Română.5
Textul actului este alcătuit din 105 articole, împărţite în 10 titluri şi a fost
publicat în Monitorul Oficial nr. 87 bis, din 13 aprilie 1948. În cazul de faţă, prezintă
importanţă aspectele cu privire la drepturile şi libertăţile religioase, acestea fiind
prevăzute la articolul 27.
ART. 27
    Libertatea conştiinţei şi libertatea religioasă sînt garantate de Stat.
    Cultele religioase sînt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber dacă
ritualul şi practica lor nu sînt contrarii Constituţiei, securităţii publice sau bunelor
moravuri.
    Nici o confesiune, congregație sau comunitate religioasă nu poate deschide
sau întreţine instituţii de învăţămînt general, ci numai şcoli speciale pentru pregătirea
personalului cultului sub controlul Statului.
    Biserica ortodoxă-română este autocefală şi unitară în organizarea sa.
    Modul de organizare şi funcţionare a cultelor religioase va fi reglementat
prin lege.
Reproducere din Constituţia Republicii Populare Române din 1948, publicata
în M.Of. nr. 87 bis/13 apr. 1948.
Dragos Ghitulete, Cum au schimbat Constituţiile faţa României, in Revista 22,
http://www.revista22.ro/cum-au-schimbat-constitutiile-fata-romaniei-29161.html, accesat la 07.10.2015
3
Constituția Republicii Populare Române din 1948, publicată în Monitorul Oficial, nr. 87 bis/13 apr. 1948, Titlul I.
4
Ibidem, Art. 37.
5
Ibidem,Titlul I.
2
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Libertatea conştiinţei şi libertatea religioasă
Prevederile art. 27 din primul alineat, garantează libertatea conştiinţei şi
libertatea religioasă, dar mai mult la nivel teoretic. Din alineatele următoare, putem
constata că se puneau deja bazele unor viitoare îngrădiri din partea statului, prin care
acesta îşi sporea controlul asupra cultelor.
Organizarea şi controlul cultelor religioase
La cel de-al doilea alineat, se precizează că instituţiile religioase sunt libere
să se organizeze şi pot funcţiona liber „dacă” ritualul şi practica lor nu sunt contrarii
Constituţiei, securităţii publice sau bunelor moravuri. Cuvântul „dacă”, evidenţia
necesitatea unui control sporit din partea statului, pentru ca acesta să se asigure că
instituţia de cult respectivă, prin ritualul şi practica sa, nu este contrară în primul
rând Constituţiei. Această prevedere nu era deloc întâmplătoare. Constituţia stătea la
baza noului stat comunist, care promova ateismul şi care, ca ideologie, era diametral
opusă cu doctrinele religioase.
În ceea ce priveste referirea la securitatea publică, ar putea fi interpretată pe de
o parte prin prisma prozelitismului agresiv, care, uneori, dădea naştere unor conflicte
între membrii cultelor. Nu este pentru prima dată când statul încearcă să prevină
astfel de evenimente. Dacă aruncăm o privire atentă asupra legilor din perioada
monarhistă, vom vedea mai multe măsuri legislative, luate de către stat în acest sens.
Pe de altă parte, amintim că unele culte aveau diverse legături cu reprezentanţi
din afara ţării. Acesta nu era un fapt tocmai plăcut pentru noile autorităţi, atât din punct
de vedere ideologic cât şi informativ. De exemplu, atât cultul romano-catolic cât şi
cel greco-catolic, aveau relaţii în afara ţării, cu Vaticanul. Cultele neo-protestante
aveau legături în Occident, în special în Germania sau cu „imperialiştii” din Statele
Unite. Cultul mozaic avea legături în toată lumea şi în special cu Israelul. Cultul
musulman, de asemenea, avea şi el legături în Turcia şi în lumea arabă. Această
situaţie nu era pe placul autorităţilor comuniste, care aveau o orientare pro-rusă şi
care doreau să ermetizeze blocul comunist.
Alineatul respectiv şi mai ales formularea „dacă ritualul şi practica lor nu sînt
contrarii Constituţiei, securităţii publice” prevesteau cumva şi unele evenimente
imediate şi inevitabile. Spre exemplu, reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române, prin
trecerea forţată în rândul acesteia a Bisericii Române Unite în 21 octombrie 1948,
cu ocazia împlinirii celor 250 de ani de la Unirea cu Roma din octombrie 1698, nu a
fost nicidecum pe placul clericilor uniţi. Dimpotrivă, au existat cazuri de clerici care
au refuzat unirea şi au făcut slujbe în clandestinitate.6 Câteva zile mai târziu, în zilele
6

Ioan Scurtu, Istoria Romanilor de la Carol I la Nicolae Ceaușescu, Editura Mica Valahie, 2012, p. 122.
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de 26 si 27 octombrie 1948, au fost arestaţi toţi cei sase episcopi greco-catolici,
respectiv Ioan Suciu, Valeriu Frenţiu, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Vasile Aftenie,
Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu.8
Serviciile de informaţii, respectiv Siguranţa şi mai târziu Securitatea, au acuzat
în repetate rânduri Biserica Greco-Catolică de „agitaţie antisovietică”, de „rezistenţă
şi nesupunere” şi că era una dintre „citadelele reacţionarismului”.9
Problema nu trebuie neglijată nici din punct de vedere informativ. În anii ce
aveau să vină, mai multi clerici, în special protestanţi şi catolici, aveau sa fie suspectaţi
şi urmăriţi de serviciile secrete, fiind suspecţati de legături cu Occidentul. Dealtfel,
trecerea Bisericii Romane Unite la Biserica Ortodoxă Română nu a avut neapărat
cauze dogmatice sau istorice. Dimpotrivă, putem crede că „motivul fundamental
pentru care Biserica Greco-Catolică din România, în anul 1948, era scoasă în afara
legii, era ruperea legăturilor cu Occidentul”.10 Cel mai elocvent şi mai apropiat
exemplu în plan temporal este „procesul grupului de spioni în slujba Vaticanului”11,
care a avut loc în perioada 10-17 septembrie 1951.
În rechizitoriul întocmit de către procurori, erau aduse acuzații de
genul: „trădare şi complot în slujba Vaticanului şi a centrului de spionaj italian”,
„agenţi ai spionajului americano-englez, crimă de uneltire contra ordinii economice
şi sociale, infracţiunea de înlesnire de trecere frauduloasă a frontierei, instigare,
complicitate, deţinere de aur şi valute”.12
În altă ordine de idei, observăm, în textul de lege, că singura referire expresă
la un cult este făcută la Biserica Ortodoxă Română. Motivele nu sunt deloc
întâmplătoare. Din punct de vedere religios, ortodoxia românească era compatibilă
ierarhic, dogmatic şi liturgic cu cea rusă.
Mai mult decât atât, trebuie menţionată chiar încercarea Bisericii Ortodoxe
Ruse de a colabora şi chiar de a controla Biserica Ortodoxă Română. În acest sens,
din dorinţa de a cunoaşte mai bine situaţia din teren şi de a-şi întări legătulile cu
ierarhii B.O.R., în perioada mai - iunie 194713, Patriarhul Alexei al Moscovei s-a aflat
în România, unde împreună cu Patriarhul Nicodim, a vizitat numeroase mânăstiri
7

Ibidem, p. 121.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, ,,Procesul unui grup de
spioni în slujba Vaticanului” din 10-17 septembrie 1951, http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=evenimente/pro_memoria/procesul_unui_grup_de_spioni_in_slujba_vaticanului_1951, accesat la 07.10.2015.
9
Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente şi mărturii, Polirom, Iaşi, 2003, p. 68.
10
Destinul dramatic al Bisericii Greco-Catolice din România în perioada regimului comunist!,
http://actualitateairl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1673:ziarul-actualitatea-irl-destinuldramatic-al-bisericii-greco-catolice-din-romania-in-perioada-regimului-comunist&catid=50:religie&Itemid=71,
accesat la 07.10.2015.
11
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc , Procesul unui grup de spioni în slujba Vaticanului, din 10-17 septembrie 1951, http://www.iiccr.ro/index.html?lang=ro&section=evenimente/
pro_memoria/procesul_unui_grup_de_spioni_ in_slujba_vaticanului_1951, accesat la 07.10.2015.
12
Ibidem.
13
Ioan Scurtu, Biserica o institutie la cheremul dictatorilor, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/
biserica-o-institu-ie-cheremul-dictatorilor, accesat la 07.10.2015.
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şi biserici din Moldova, Muntenia, Transilvania, Banat si Oltenia. De asemenea, în
1948 a avut loc la Moscova o conferință a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe din
ţările socialiste, la care au participat reprezentanţi din Uniunea Sovietică, Bulgaria,
România14.
Din punct de vedere al numărului de credinciosi, Biserica Ortodoxă Română
era cea mai mare şi mai importantă instituţie de cult din ţară. În ceea ce priveşte
latura administrativă, Biserica Ortodoxă Română era instituţia de cult cel mai bine
structurată şi organizată, iar instituţiile statului o puteau controla mult mai uşor.
De asemenea, spre deosebire de celelalte culte, Biserica Ortodoxă Română
a avut întotdeauna un caracter patriotic, naţional, uneori chiar naționalist, dacă ne
referim la relaţia unor clerici cu Mişcarea Legionară.
Învăţământul religios
La cel de-al treilea alineat, este abordată problema învățământului religios. Se
interzice dreptul cultelor de a înființa instituţii de învățământ şi, prin urmare, cultele
vor putea deține numai şcoli speciale doar pentru pregătirea personalului cultului,
dar şi acestea numai sub controlul statului. În consecinţă, statul dobândea monopolul
asupra învăţământului din întreaga ţară.
Acest alineat deschide calea unor noi măsuri care vizau învăţământul în
general şi învăţământul religios, în special. Câteva legi, printre care şi Decretul
nr.175 din 1948, pentru reforma învăţământului, aveau să aducă lămuririle necesare
cu privire la acest alineat. Noul regim avea nevoie de membri educați după ideologia
comunistă, iar școala publică era prima treaptă în acest proces educațional.
Ei considerau că tineretul trebuie educat în „spiritul patriotismului socialist”,
al „noilor valori” al „moralei proletare” şi al „învățăturii marxist-leniniste”, în scopul
creării „omului nou”. Înainte de revoluția din 1917, Lenin scria: „E nevoie de forţe
tinere. Eu aş zice că merită să fie pur şi simplu împușcați pe loc cei ce-şi permit să
spună că nu se găsesc oameni. [...] Trebuie să recrutăm tineretul pe o scară mai largă
(...) fără să ne temem de el”.15
Școlile confesionale nu numai că nu susțineau comunismul, ba mai mult de
cât atât, îl şi combăteau. Așadar, distrugerea învăţământului religios era o prioritate
pentru noul regim. Eliminarea orelor de religie din şcoli, precum şi a materialelor cu
caracter religios, gen icoane, cărţi de religie, cruci sau alte simboluri religioase făcea
parte din planul sus menţionat. Comunismul bazat pe ateismul materialist, nu putea
fi construit cu oameni religioși. Era nevoie de „oameni noi”, cu o mentalitate nouă,
„revoluţionară”. Clădirile, terenurile şi bunurile confiscate de la culte serveau noului
proces educaţional.
Alineatul de faţă va servi câteva luni mai târziu ca bază legislativă pentru
Ibidem.
V. I. Lenin, Scrisoare către A. A. Bogdanov şi S. I. Gusev şi Către S. I. Gusev, în V. I. Lenin, Despre tineret, ediţia
a II-a, Bucureşti, Editura Politică, 1963, pp. 149-155.
14
15
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Decretul nr. 176 din 2 august 1948, pentru trecerea în proprietatea statului a bunurilor
bisericilor congregațiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru
funcţionarea şi întreținerea instituţiilor de învățământ general, tehnic sau profesional.
Deosebiri şi asemănări cu Constituţia din 1923
În comparaţie cu Constituţia din 1923, noua constituţie aduce modificări
semnificative atât ca număr, cât şi ca importanţă. În cea dintâi, putem observa
importanţa pe care statul o acorda religiei şi cultelor, chiar prin numărul de alineate
din art. 22, ce face referire la religie şi culte.
Dacă în 1923 art. 22 din Constituţie16 preciza că „statul garantează tuturor
cultelor o deopotrivă libertate şi protecțiune întrucât exerciţiul lor nu aduce atingere
ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor de organizare ale Statului”, în actula
constituţie, statul acorda organizarea şi libera funcţionare a cultelor17, cu condiţia ca
ritualul şi practica lor să nu fie „contrarii Constituţiei, securităţii publice sau bunelor
moravuri”.18
În Constituţia din 1923, „Biserica creștină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt
biserici româneşti”. În cea comunistă, nu numai că această precizare lipsește, dar
Biserica Greco-Catolică nici măcar nu mai este amintită. Motivul este simplu: soarta
acesteia era deja pecetluită şi câteva luni mai târziu avea să fie scoasă în afara legii.
De asemenea, lipsesc precizările cu privire la alegerea mitropoliţilor şi
episcopilor, la modul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi
reglementarea chestiunilor canonice şi spirituale ale acesteia.
Asemănarea între cele două articole constă în faptul că, Biserica Ortodoxa
Romană este autocefală şi avea o organizare unitară.
Deosebiri şi asemănări cu Constituţia din 1938
În Constituţia sus menționată, prevederile referitoare la libertatea conştiinţei
sunt prevăzute la art. 1919. Observăm şi aici o reducere a numărului de alineate, de
la 10 câte erau în Constituţia din 1923, la 6 alineate. Lipsesc alineatele care făceau
referire la alegerea mitropoliţilor şi episcopilor şi la legile ce priveau organizarea
Bisericii Ortodoxe Române.
Restul precizărilor sunt aproape identice cu cele din Constituţia anterioară.
Prin urmare, asemănările şi deosebirile dintre Constituţia din 1938 şi cea din 1948
sunt aceleași cu cele menționate în subcapitolul anterior.

16
17
18
19

Constitutia României din 1923, publicat în Monitorul Oficial nr. 282/29 mar. 1923.
Cf. Art. 27 din Constitutia Republicii Populare Române din 1948, publicata în M.Of. nr. 87
Idem, Art. 27, alin. (2).
Constitutia României din 1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 48/27 feb. 1938.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

145

UNIVERS JURIDIC
Denunțarea Concordatului cu Vaticanul
În iunie 1948, statul român a denunțat Concordatul cu Vaticanul. Acesta
fusese semnat în 1927 și intrase în vigoare, doi ani mai târziu. Tratatul era un act
care reglementa funcționarea Bisericii Romano-Catolice pe teritoriul României
şi prevedea dreptul exclusiv al Papei de a crea, desființa, modifica dieceze, adică
episcopii. În afară de aceasta, mai dădea şi dreptul papei de a numi episcopi în țara
noastră. Negocierea tratatului fusese făcută prost, iar statul român putea interveni
foarte puțin în chestiuni legate de organizarea internă a Bisericii Romei.20
De-a lungul timpului, dar mai ales imediat după semnare, concordatul
a fost criticat virulent în special de către ortodocși, acesta fiind considerat ca
anticonstituțional, antipatriotic, tulburător al păcii confesionale, excepţional
de privilegiator exclusiv pentru cultul catolic şi cu totul nedrept faţă de Biserica
Ortodoxă.21 Denunțarea tratatului era utilă pentru viitoarele măsuri care vizau
punerea Bisericii Romano-Catolice sub controlul statului şi făcea necesară înlăturarea
protecției oferite de Concordat.22
Denunțarea Concordatului nu a fost făcută la voia întâmplării, ci a fost
pregătită printr-o lungă campanie de presă calomnioasă, menită pe de o parte să
pună într-o lumină proastă acţiunea Sfântului Scaun în România, iar pe de altă parte
să discrediteze autoritatea reprezentanților săi.23
La redactarea textului de lege, autorităţile comuniste au evitat să folosească
termenul de „Sfântul Scaun”, acesta fiind înlocuit cu substantivul „Vatican”.
Explicaţia constă în aceea că regimul de la Bucureşti, bineînțeles fiind în acord cu cel
sovietic, dorea să atragă atenţia că recunoștea doar calitatea de stat a Vaticanului. În
acest mod, autorităţile încercau să nege şi să împiedice orice jurisdicţie instituţională
asupra bisericii din R.P.R..24
Textul care a materializat ruperea tratatului, este următorul:
„Denunțarea Concordatului Concordatul încheiat între România şi Sfântul
Scaun în 10 mai 1927, precum şi acordurile şi convențiile ce au urmat aplicării
aceluiași Concordat, se denunță cu data publicării prezentei legi. La aceiaşi dată
încetează aplicarea Concordatului, a acordurilor ulterioare. Se abrogă legea din
12 iunie 1929 pentru ratificarea Concordatului, la fel cu legile de ratificare a
convențiilor sau acordurilor ulterioare”.25
Din punct de vedere procedural, denunțarea tratatului a fost făcută în mod
Cristina Diac, La limita legii: Biserica romano-catolică în timpul comunismului, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/limita-legii-biserica-romano-catolic-n-timpul-comunismului, (accesat la 25.10.2015).
21
Cezar Tăbârnă, Istoria creştinismului (CMXXXV): Concordatul cu Vaticanul (V), 01 Aprilie 2008, http://ziarullumina.ro/istoria-crestinismului-cmxxxv-concordatul-cu-vaticanul-v--59733.html, (accesat la 31/07/2015)
22
Cristina Diac, op.cit.
23
Sergiu Stoica, Eparhia greco-catolică de Lugoj în anul 1948, Editura Primus Oradea, 2009, p.69.
24
Şerban Tucuş, Varia catholica. Studii de istorie şi eclesiologie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
1998, p. 105
25
Monitorul Oficial, anul CXVI, Partea I A, nr. 164, luni 19 iulie 1948, p. 5964.
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unilateral şi fără nici un preaviz. Această măsură încălca atât prevederile tratatului
cuprinse la art. 23, cât şi regulile elementare, ce trebuiau respectate în relaţiile dintre
două state. Motivarea autorităţilor comuniste cu privire la adoptarea măsurii de
denunțare unilaterală, s-a referit la necesitatea de a respecta „principiul egalității şi
libertăţii cultelor religioase”, formulă care era prevăzută în textul Constituţiei votate
în luna aprilie 1948, de Marea Adunare Naţională.26
După denunțarea Concordatului şi după ani de contestări a acestuia, reacţia
reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române nu a întârziat să apară. Aceştia, lăudând
guvernul pentru că a săvârşit un act atât de înțelept şi curajos, şi-au exprimat
mulțumirea pentru că, în cele din urmă, a fost înlăturată o monstruoasă nedreptate,
prin aceasta fiind restabilită libertatea şi egalitatea cultelor.27
Patriarhul Justinian Marina declara satisfăcut cu privire la ruperea acestui tratat
că, „interesele politice urmărite de Vatican sunt străine spiritului însuşi al credinței
noastre creștine, astfel că patriarhii şi reprezentanţii bisericilor ortodoxe au ţinut să
salute cu bucurie hotărârea guvernului Român de a înlătura definitiv posibilitatea de
imixtiune a papalității, în treburile interne al Republicii Populare Române”.28
Ruperea tratatului producea mai multe efecte în avantajul comuniștilor. În
primul rând, limita influența Vaticanului în România. În al doilea rând, consolida
puterea statului în raport cu cele două biserici ale Sfântului Scaun, introducând
Biserica Romano-Catolică sub controlul autorităţilor de la Bucureşti. Un alt efect
era izolarea cultelor de Occident şi precizăm aici faptul că se aduceau acuzaţii
Vaticanului, cum că „ar fi un factor de sprijin al blocului anglo-american”.29 Mai
departe, pregătea desființarea Bisericii Române Unite şi alipirea acesteia în mod
forţat la Biserica Ortodoxă Română.
Legea învăţământului - Decretul 175 din 3 august 1948
În 1948 a avut loc reorganizarea învăţământului românesc, după model
sovietic, în spiritul noii ideologii, având drept scop formarea de cadre necesare
pentru realizarea „măreţelor idealuri socialiste”.
În acest sens, s-a trecut la sistemul de învățământ rusesc, înlocuindu-l pe
cel autohton, format între cele două războaie mondiale şi considerat ca fiind „un
sistem modern de instrucţie şi educaţie, în mare parte inspirat din sistemele francez
şi italian”.30
În prima fază, a avut loc naționalizarea învăţământului şi laicizarea acestuia.
Prin urmare, şcolile confesionale au trecut în proprietatea statului, iar laicizarea
Stanciu Stoian, op.cit, p. 19.
Teodor V. Damşa, Biserica Greco-catolică din România în perspectivă istorică, Timişoara, Ed. de Vest, p. 239
28
Ibidem, p. 240.
29
Sergiu Stoica, op.cit, p.75.
30
Eugen Toma, 60 de ani de la reforma învăţământului, Publicat in Romania Libera, 11 septembrie 2008, http://
www.romanialibera.ro/aldine/history/60-de-ani-de-la-reforma-invatamantului-134099, (accesat la 24. 10.2015).
26
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învăţământului avea să înceapă cu îndepărtarea simbolurilor religioase din şcoli,
respectiv a icoanelor şi cărților de rugăciuni.
În cele din urmă, educația religioasă a fost eliminată din şcoli şi a fost făcută
doar de către biserică, în măsura în care s-a mai putut face. Aşadar, religia, ca
disciplină de studiu, a rămas în afara şcolii, până în 1990 când, începând cu anul
şcolar 1990-1991, a fost reintrodusă ca obiect de studiu prin ordinul nr.15052/1990,
emis de către Ministerului Învăţământului şi Științei.
Textul de lege a fost emis de Marea Adunare Naţională, fiind alcătuit din
5 capitole şi 39 de articole. Cel de-al doilea capitol a fost împărţit în 5 secţiuni.
Decretul a fost în vigoare de la 03.08.1948 până la 01.09.1968, fiind înlocuit de
Legea nr. 11/1968.
Textul de lege prevedea că învăţământul public este un drept egal pentru
toţi cetăţenii ţării, „fără deosebire de sex, naţionalitate, rasă sau religie”.31 El este
organizat exclusiv de Stat „pe baze democratice, populare şi realist-ştiinţifice”.32
Expresia „baze realist-stiinţifice” nu era nimic altceva decât „un eufemism
pentru a masca intenţia propagării ateismului de tip comunist în rândurile copiilor.
Ordinele privind înlăturarea manifestărilor şi simbolurilor religioase din şcoli au
fost transmise Ministerului Învăţământului de conducerea superioară comunistă”.33
Cel de-al treilea alineat al art. 1 prevede că „învăţământul public este laic” şi
nu face altceva decât să clarifice şi să întărească alineatul anterior.
Scopul legii era înlăturarea „neştiinţei de carte”34, educarea tinerilor „în
spiritul democraţiei populare”,35 formarea de noi specialişti, „pe baze ştiinţifice, care
să corespundă nevoilor consolidării democraţiei populare şi construirii societăţii
socialiste”.36 Noutatea pentru învăţământul românesc, consta în faptul că, începând
din clasa IV-a elementară, a fost obligatorie predarea limbii ruse.37
În cadrul celui de-al cincilea capitol, se află art. 33, care vizează învăţământul
religios. Acesta prevede că „actualele facultăţi şi şcoli de învăţământ superior vor
fi restructurate, conform prezentei legi. În acest scop, se vor putea desfiinţa catedre
inutile, altele vor putea fi raţionalizate, după necesităţi, sau se vor crea catedre noi”.38
Un prim efect al acestui articol este acela că, în anul 1948, a fost desființată
Facultatea de Teologie din Suceava, care funcționase anterior la Cernăuți. Pe lângă
aceasta, au mai fost desființate încă patru Academii Teologice din Ardeal şi Banat.
De asemenea, au fost desfiinţate şi seminariile teologice ale eparhiilor din Muntenia
şi Moldova.39 În continuare, legea prevedea că, restul şcolilor confesionale sau
Decretul 175 din 3 august 1948, publicat in Monitorul Oficial nr. 177 din 3 August 1948, art.1, alin. (1).
Ibidem, art.1, alin. (2).
33
Icoanele au fost scoase din şcoli şi in 1948, Romania Liberă, 27 februarie 2007, http://www.evz.ro/icoanele-aufost-scoase-din-scoli-si-in-1948-431993.html, (accesat la 24. 10.2015).
34
Decretul 175 din 3 august 1948, publicat in Monitorul Oficial nr. 177 din 3 August 1948, art. 2, lit.(a)
35
Ibidem, art. 2, lit.(c).
36
Ibidem, art. 2, lit.(e).
37
Ibidem, art. 4, lit.(c).
38
Ibidem, art. 33.
39
Ortodoxia si Statul în Romania sub regimurile totalitare, http://www.crestinortodox.ro/religie/ortodoxia-statul-ro31
32
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particulare de orice fel, devin şcoli de Stat.40
În acest sens, putem avea ca exemplu clădirea Seminarului Teologic din
Timișoara, care, împreună cu tot inventarul, a fost trecută în proprietatea Facultății
de Medicină, facultate ce fusese înființată recent. De asemenea, în clădirea palatului
episcopal de la Oradea, care fusese evacuat în grabă, au fost cazați 1.000 de copii
greci. Aceştia au locuit în clădirea palatului episcopal, până în anul 1963. Acestea
nu au fost singurele cazuri, în total fiind închise 224 de școli de băieți, care erau
frecventate de 28. 000 de elevi, și încă 124 de școli de fete, cu un efectiv de 23.000
de eleve.41
Referitor la desființarea catedrelor „inutile”, erau vizate, în special, limbile
străine, limbile clasice, logica si bineînțeles, religia.42
În ceea ce priveşte crearea de catedre noi, schimbările erau ușor de anticipat.
Alinierea la standardele sovietice trebuie să fie în grafic. Așadar, măsurile luate de
către autorităţile comuniste au constat în aceea că, „în toate facultăţile, indiferent
de profil, se introduce studiul Istoriei Partidului Comunist (bolsevic) al U.R.S.S.,
economia politică şi filosofia marxist-leninistă, pe toată durata anilor de școlarizare.
De asemenea, în primii trei ani de facultate, se introduce studiul limbii ruse.43
În ceea ce priveşte profesorii şcolilor confesionale sau particulare care au fost
naţionalizate, legea prevedea încadrarea lor în învăţământul de Stat, „potrivit titlurilor
ce posedă şi în conformitate cu dispoziţiunile legale în vigoare, la data promulgării
legii de faţă”44. Prin această măsură, cadrele didactice deveneau mai dependente de
stat şi mai uşor de ţinut sub control.
Comuniștii erau conștienți de faptul că măsurile radicale pe care le luau aveau
să fie respinse de către populaţie şi că aplicarea lor avea să întâmpine dificultaţi. În
consecinţă, şi-au luat măsurile necesare pentru a le impune prin forţă, acolo unde era
cazul. Pentru aceasta, era nevoie şi de un suport legal. Așadar, la art. 37, era prevăzut
că persoanele care, „indiferent prin ce mijloace, vor zădărnici sau vor încerca să
zădărnicească aducerea la îndeplinire a art. 35 din legea de faţă, se vor pedepsi cu
5-10 ani muncă silnică şi confiscarea întregii averi”.45 În perioada imediat următoare,
acest articol avea să fie unul dintre cele mai aplicate şi mai cunoscute articole de lege.
La finalul textului de lege, prin intermediul art. 39, au fost abrogate o serie de
7 legi fundamentale pentru organizarea învăţământului, printre acestea numărânduse Legea pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului primar şi normal, din 27
Mai 1839, precum şi Legea pentru raporturile dintre şcoalele secundare confesionale
române şi Ministerul Instrucţiunii, din 27 August 1829.
mania-regimurile-totalitare-120137.html, (accesat la 24. 10.2015).
40
Decretul 175 din 3 august 1948, publicat in Monitorul Oficial nr. 177 din 3 August 1948, art. 35.
41
Cristina Diac, op.cit.
42
Eugen Toma, op.cit.
43
Ibidem
44
Decretul 175 din 3 august 1948, publicat iî Monitorul Oficial nr. 177 din 3 August 1948, art. 36.
45
Ibidem, art. 37.
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Decretul nr. 177 din 1948 pentru regimul general al cultelor religioase
Decretul nr. 177 din 4 august 1948 a fost emis de către Ministerul Cultelor
la data menţionată şi a fost publicat în aceeaşi zi, în nr. 178 din Monitorul Oficial.
Textul de lege este alcătuit din 62 de articole împărțite în 7 capitole, primul dintre
acestea fiind la rândul său, împărţit în două secţiuni. Decretul a înlocuit practic Legea
Nr. 54 din 22 Aprilie 1928, pentru regimul general al cultelor. De aceea, se impune o
analiză comparativă şi tematică între cele două texte de lege, pentru a putea observa
modificările legislative, făcute de noul regim comunist.
Libertatea religioasă
Prin această nouă lege a cultelor, se observă o schimbare radicală a poziţiei
statului față de biserică, comparativ cu legea cultelor emisă cu 20 de ani în urmă, în
1928. Observăm că este preluat un principiu prevăzut la art. 27 alin (2) din Constituţia
nou adoptată. Dacă în Legea cultelor din 1928, la art. 1, statul român garanta
tuturor cultelor libertate, „întrucât exercițiul lor nu atinge ordinea publică, bunele
moravuri şi legile sale de organizare”46, în decretul sus menţionat lucrurile aveau să
se schimbe substanţial. Spre exemplu, la art. 1 şi art.6, statul „garantează libertatea
conştiinţei şi libertatea religioasă” pe tot cuprinsul ţării precizând că „oricine poate să
aparţină oricărei religii sau să îmbrăţiseze orice credinţa religioasă, dacă „practicile
şi ritualul”47 sau dacă „exerciţiul ei nu contravine Constituţiei, securiţătii şi ordinei
publice sau bunelor moravuri”.48
Aşa cum am precizat mai sus, prin cuvântul/conjuncția „dacă”, se observa că
şi in art. 27, alin. (2), din Constituţia Republicii Populare Române, că funcţionarea
unui cult era condiționată de faptul că ritualul şi practica acestuia „să nu fie contrarii
Constituţiei, securităţii publice sau bunelor moravuri”49, decretul împrumutând „
formulări şi concepte din legislaţia sovietică şi plecând de la prezumţia de vinovăție
a tuturor cultelor „.50
Raporturile dintre stat şi culte
La cel de-al doilea capitol care făcea referire la raporturile dintre stat şi cultele
religioase, constatăm că atitudinea suspicioasă a statului faţă de culte şi de membrii
acestora nu se oprește. De exemplu, la art. 11 se stipulează că „delictele şi crimele
de drept comun săvârşite de şefii sau de ierarhii cultelor religioase se judeca de curti,
Legea nr. 54 din 22 aprilie 1928, publicat în Monitorul Oficial, Nr. 89 vom 22. April 1928.
Decretul nr. 177 din 1948, pentru regimul general al cultelor religioase, Monitorul Oficial nr. 204 din 3 septembrie 1948, art. 6.
48
Ibidem, art.1.
49
Constituţia Republicii Populare Române, Publicat în Monitorul Oficial nr. 87 bis din 13 aprilie 1948.
50
Eroii rezistentei anticomuniste, Nr. 40 - iunie 2015, http://www.gazetademaramures.ro/images/supplement/eroii-rezistentei-anticomuniste-40.pdf, accesat 18.10.2015.
46
47
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cu recurs la Curtea supremă” , situaţie de care în legea 54/1928 nu poate fi vorba.
Tot în cadrul acestui capitol, există prevederi cu privire la faptul că „cultele
religioase recunoscute vor trebui să aibă organizație centrală52” şi că pot fi recunoscute
„numai prin decret al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, dat la propunerea
Guvernului, în urma recomandării ministrului cultelor”.53 La art. 15 se face singura
referire expresă la un cult precizându-se că, „Biserica Ortodoxă Română este
autocefală şi unitară în organizarea sa”. Textul de lege nu menţionează, ca în legea
54/1928, care sunt cultele acceptate de stat, ci face doar referire la acestea folosind
termenul de „culte religioase recunoscute”54, lasând să se înţeleagă că acreditarea
acestora a fost făcută într-o lege anterioară.
Art. 21 aduce o noutate importantă în legislaţia cultelor. Este vorba despre
alegerea clerului şi formula de jurământ pe care viitorii slujitori ai altarului, trebuiau
să o rostească la instalarea lor în funcţie.
Şefii cultelor, precum şi mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii, superintendenţii,
administratorii-apostolici, vicarii-administrativi şi alţii, având funcţiuni
asemănătoare, aleşi sau numiţi în conformitate cu statutele de organizare ale cultelor
respective, nu vor fi recunoscuţi în funcţiune decât în baza aprobării Prezidiului
Marii Adunări Naţionale, dată prin decret, la propunerea Guvernului, în urma
recomandării ministrului cultelor. Înainte de intrarea în funcţiune, toţi acestia vor
depune jurământul de credinţă în faţa ministrului cultelor. Formula de jurământ este
următoarea: „Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om şi ca cetăţean, jur de a fi credincios
poporului şi de a apăra Republica Populară Română, împotriva dușmanilor din
afară și dinăuntru; jur că voiu respecta şi voiu face să se respecte de către subalternii
mei, legile Republicii Populare Române; Jur ca nu voiu îngădui subalternilor mei
să întreprindă şi să ia parte si nici eu nu voiu intreprinde şi nu voiu lua parte la
nici o acţiune de natură a aduce atingere ordinei publice şi integrităţii Republicii
Populare Române. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Aceasta formula de jurământ este
obligatorie şi pentru conducătorii asociatiilor civile cu caracter religios prevăzute la
art. 18. Ceilalţi membri ai clerului aparţinând diferitelor culte, cât şi președinții sau
conducătorii comunităţilor locale, vor depune înainte de intrarea lor în funcţiune,
în faţa şefilor lor ierarhici jurământul de credinţă după formula următoare: „Ca
slujitor al lui Dumnezeu, ca om şi ca cetăţean, jur de a fi credincios poporului şi de
a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor din afară şi dinauntru;
jur a respecta legile Republicii Populare Române şi de a păstra secretul în serviciul
orânduit de Stat. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”!
Ceilalţi funcţionari din serviciul cultelor religioase vor depune în faţa
autorităţilor competente de Stat, jurământul de credinţă prevăzut de art. 8 din legea
51

Decret nr. 177 din 1948, pentru regimul general al cultelor religioase (text corectat conform rectificarii aparute In
Monitorul Oficial nr. 204 din 3 septembrie 1948).
52
Ibidem, art. 12.
53
Ibidem, art. 13.
54
Ibidem, art. 17.
51
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nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului român în Republica
Populară Română.
Articolul în cauză precizează foarte clar că toți aceşti clerici „nu vor fi
recunoscuţi în funcţiune decât în baza aprobării Prezidiului Marii Adunări Naţionale”,
dar nu specifică şi condiţiile necesare pentru ca această alegere să poată fi făcută.
În formula de jurământ, găsim două expresii care trebuiesc menţionate. Prima
dintre acestea este „jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară
Română, împotriva duşmanilor din afară şi dinăuntru”, şi cea ce-a doua „jur a respecta
legile Republicii Populare Române şi de a păstra secretul în serviciul orânduit de
Stat”. Acestea aveau să se materializeze mai târziu, printr-o colaborare strânsă între
clerici şi organele de securitate.
ART.22
Cultele religioase, cu organizaţii eparhiale pot avea un număr de eparhii în
raport cu numărul total al credincioșilor. Pentru crearea și funcţionarea de eparhii,
(dioceze, superintendențe), se vor socoti în medie 750.000 de credincioși de fiecare
eparhie. Delimitarea eparhiilor și repartizarea credincioșilor pe eparhii, se vor face
de către organele statutare ale cultului respectiv şi se va confirma printr-un decret al
Prezidiului Marii Adunări Naţionale, la propunerea ministrului cultelor.
Prin intermediul acestui articol, are loc un transfer de putere de la vârful cultului
către stat. Prin intermediul Prezidiului Marii Adunări Naţionale şi la propunerea
ministrului cultelor, statul devenea cel care avea ultimul cuvânt în probleme majore
de administraţie bisericească. În acest mod, avea loc o ingerință a statului în treburile
interne ale cultelor.
Cel mai neplăcut efect a fost cel în relaţia cu Vaticanul, unde papa pierdea
dreptul de a stabili regulile în biserică şi ca urmare a acestui articol, „au fost
desființate trei din cele cinci dieceze romano-catolice (București, Satu-Mare Oradea
și Timișoara), menținându-se numai cele de Iași (pentru fostul Regat) și Alba-Iulia
(pentru Transilvania și Banat). În locul celor desființate s-au acceptat structuri
administrative bisericești de rang inferior, supuse din punct de vedere canonic
Diecezei de Alba Iulia”.55
Activitatea cultelor
Precizări cu privire la activitatea cultelor religioase recunoscute, sunt făcute în
cel de-al treilea capitol. De aici reiese subordonarea fiecărui cult față de Ministerului
Cultelor şi faptul că acesta se afla sub controlul ministerului. Instituția amintită are
dreptul de a aporoba ținerea de congrese, adunări generale,56 va putea suspenda „orice
Cristina Diac, op.cit.
Decret nr. 177 din 1948, pentru regimul general al cultelor religioase (text corectat conform rectificarii aparute In
Monitorul Oficial nr. 204 din 3 septembrie 1948), art. 24.
55
56
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hotărari, instrucțiuni sau ordonanțe, precum şi orice ordin cu caracter administrativbisericesc, cultural, educativ, filantropic sau fundațional, care ar contraveni statutelor
de organizare ale cultului respectiv”,57 va controla circularele şi pastoralele, va emite
formule de pomenire cu referire la statul roman, în cadrul serviciilor religioase şi
cărțile de ritual. 58 Astfel de stipulări, nu există în legea 54/1928 şi arată că statul, prin
intermediul Ministerului Cultelor, dorea să-şi sporească controlul asupra instituțiilor
de cult.
Patrimoniul cultelor religioase
Cultele sunt persoane juridice cu bugete proprii supuse controlului Ministerului
Cultelor59. Sunt permise contribuțiile credincioșilor60, iar subvențiile acordate de Stat
vor fi contabilizate şi controlate, conform legii contabilității publice.61 Salarizarea
clerului va fi făcută de către stat.
Articolele 36 şi 37 fac precizări la patrimoniul cultelor. La art. 36, se stipulează
că averea cultelor dispărute sau a căror recunoaștere a fost retrasă, aparține de drept
Statului.
Cu siguranță că acest articol nu a apărut întâmplător. El pregătea terenul pentru
ceea ce avea să se întâmple câteva luni mai târziu, adică unirea forțată a Bisericii
Greco-Catolice cu Biserica Ortodoxă Română. Art. 37 prevedea modul în care
bunurile unui cult trebuie să treacă în proprietatea altui cult, în funcție de numărul
credincioșilor care îşi schimbau opțiunea religioasă. Instituțiile religioase vizate erau
Biserica Ortodoxă Română, ca beneficiar şi Bisericile Română Unită şi RomanoCatolică, ca şi perdante.
Raporturile dintre culte
Acest capitol face precizările necesare cu privire la modul în care un credincios
putea trece de la un cult la altul62, relațiile cultelor religioase cu străinătatea,63 precum
şi jurisdicția acestora. În legătură cu străinătatea au mai fost făcute prevederi cu
privire la ajutoarele sau ofrandele primite din străinătate64 şi bunurile bisericești din
afara țării.65 Prevederi asemănătoare vizau cultele protestante şi cele două biserici
care aveau legătură cu Vaticanul.
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Ibidem, art. 25.
Ibidem, art. 27.
Ibidem, art. 30.
Ibidem, art. 31.
Ibidem, art. 32.
Ibidem, art. 38.
Ibidem, art. 40.
Ibidem, art. 42.
Ibidem, art. 43.
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Învățământul religios
Învățământul religios este prevăzut în linii mari la capitotlul 6, din care reieşea
că numărul instituțiilor de învățământ religios, avea să fie restrâns şi controlat strict
de către stat. Prin urmare, cultele religioase au dreptul de a-şi organiza instituții
de învățământ, dar „numai pentru pregătirea personalului cultului sub controlul
Statului”.66 Personalul urma să fie salarizat de stat.67Aşadar, cultul ortodox avea
dreptul la două institute teologice de grad universitar, iar celelate culte doar câte unul
singur.68 În cadrul legii 54/1928 exista o prevedere, la art.15, cu privire la faptul că
cultele pot înfiinţa şi conduce institute speciale pentru pregătirea clerului lor, dar nu
menționa niciun fel de restricții din partea statului. Alte detalieri în acest sens, aveau
să fie făcute prin Decretul nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului.
Dispoziții finale şi tranzitorii
La cel de-al șaptelea şi ultimul capitol al legii, sunt prevăzute poate cele mai
substanțiale măsuri ale acestei legi. Capitolul conține prevederi cu privire la desființarea
seminariilor teologice, reîncadrarea profesorilor şi drepturile absolvenților acestor
seminarii. 69 Facultatea de Teologie din Bucureşti se transformă în Institut Teologic
de grad universitar70, Bisericile şi capelele militare, cu întregul lor inventar, trec în
proprietatea parohiilor de acelaşi cult,71iar membrii clerului militar, cu cel puțin 20 de
ani de serviciu public, vor putea cere pensionarea.72 Prin intermediul art.62 şi ultimul,
este abrogată legea 54/1928.
Decretul nr. 358 din 1 decembrie 1948 pentru stabilirea situației de drept
a fostului cult greco-catolic
Decretul a fost emis de către Ministerul Cultelor şi a fost publicat în Monitorul
Oficial nr. 281 din 2 decembrie 1948. Textul de lege este scurt, conținând doar două
articole şi având în total trei alineate. A fost în vigoare până în decembrie 1989,
când a fost abrogat prin decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, emis de Consiliul
Frontului Salvării Naționale.
ART.1
În urma revenirii comunităţilor locale (parohii) ale cultului greco-catolic
la cultul ortodox român şi în conformitate cu art. 13 din decretul Nr. 177 din 1948,
66
67
68
69
70
71
72

Ibidem, art. 44.
Ibidem, art. 45.
Ibidem, art. 49.
Ibidem, art. 53.
Ibidem, art. 54.
Ibidem, art. 59.
Ibidem, art. 60.

154

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

UNIVERS JURIDIC
organizațiile centrale şi statutare ale acestui cult, ca: Mitropolia, Episcopiile,
capitalurile, organele, congregațiunile, protopopiatele, mânăstirile, fundațiunile,
asociațiunile, cum şi orice alte instituţii şi organizaţiuni, sub orice denumire,
încetează de a mai exista.
ART.2
     Averea mobilă şi imobilă aparținând organizaţiilor şi instituţiilor arătate la art.
1 din prezentul decret, cu excepţia expresă a averii fostelor parohii, revine Statului
Roman, care le va lua în primire imediat.
O comisiune interdepartamentală compusă din delegaţi ai Ministerelor:
Cultelor, Finanţelor, Afacerilor Interne, Agriculturii şi Domeniilor şi Învăţămîntului
Public, va hotărî destinația acestor averi, putând atribui o parte din ele Bisericii
Ortodoxe Române, sau diferitelor ei pârți componente.
Încă din titlul decretului se evidenţiază intenţia prezentului decret: desfiinţarea
Bisericii Române Unite. Articolul 1, vizează desfiinţarea instituţională a susmenţionatei, în timp ce art. 2 se refera la patrimoniul acesteia, la intrarea în posesia
acestuia, bineînțeles întâietate având statul roman, „care le va lua în primire imediat”.
Expresia subliniată anterior, evidenţiază graba cu care autorităţile comuniste, acţionau
în vederea desfiinţării acestei instituţii.
Al doilea beneficiar al patrimoniului a fost Biserica Ortodoxă Română, iar
pentru împărțirea acestuia, la alin. (2) se prevede că împărțirea bunurilor va fi făcută
de către o comisie interdepartamentală compusă din delegaţi ai mai multor ministere.
Desfiinţarea prin lege a Bisericii Române Unite, nu a avut totalmente efectul
scontat şi în practică. Chiar dacă nu mai exista o ierahie şi o organizare clară,
după cum era de aşteptat, mulţi preoţi uniţi au refuzat unirea cu Biserica Ortodoxă
Română. O parte dintre aceştia şi-au urmat crezul şi „au părăsit parohiile sau au intrat
în diferite funcţii civile, dar au continuat viaţa lor spirituală şi activitatea clandestină
între credincioşii greco-catolici rămaşi fideli (...). Deşi prigoniţi şi urmăriţi, preoţii
au rămas credincioşi Bisericii Greco-Catolice”73. Clandestinitatea acestora avea să
dureze până la căderea comunismului în România, când Biserica Română Unită,
avea să fie repusă în drepturi, prin Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989.
Decretul nr. 358/1948 încheia planul autorităţilor comuniste prin care Biserica
Română Unită, trebuia să fie desfiinţată. Sergiu Stoica, în cartea sa „Eparhia grecocatolică de Lugoj în anul 1948”74, prezintă acest plan evidenţiind într-un mod clar şi
succint, deciziile, etapele şi evenimentele care au stat la baza acestuia.
–La 18 iulie 1948 Statul Român abrogă Concordatul cuVaticanul;
–La 3 august se desfiinţează şcolile confesionale, care devin proprietatea
statului român;
73
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Alexandru Ratiu, Persecutia Bisericii Romane Unite, in Buna-Vestire, Roma, 1974, An XIII, nr.3-4, p. 66-67.
Sergiu Stoica, op.cit, p.67-68.
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–La 4 august regimul cultelor stabileşte minimum de 700.000 de credincioşi
pentru o dieceză;
–La 3 septembrie apare Decretul prin care este „depus” Episcopul Ioan Suciu
de la Blaj. Totodată se suprimă alariile preoţilor;
–La 18 septembrie sunt „depuşi” Episcopii: Valeriu Traian Freniu, Alexandru
Rusu, şi Ioan Bălan. Mai rămân Iuliu Hossu şi Vasile Aftenie;
–La 1 octombrie 1948 Biserica Ortodoxă organizează o adunare generală a
clerului greco-catolic la Cluj, apoi una la Bucureşti, unde sunt aduşi mai mult cu
ameninţări 38 de clerici;
–Între 27 – 28 octombrie au fost arestaţi toţi Episcopii Greco-catolici: Valeriu
Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Iuliu Hossu, Ioan Suciu, Vasile Aftenie.
Iar de la Romano-catolici au fost ridicaţi Augustin Pacha, Anton Durcovici, Josef
Schefler şi Monseniorul Vladimir Ghica;
–A urmat desfiinţarea mănăstirilor de călugări şi de călugăriţe;
–La 1 decembrie 1948 a fost emis Decretul de desfiinţare a Bisericii GrecoCatolice.
Reprodus din: Sergiu Stoica, Eparhia greco-catolică de Lugoj în anul 1948,
Editura Primus Oradea, 2009, p.67-68.
Nu ştim dacă emiterea acestui decret a fost făcută în mod intenţionat sau nu,
pe data de 1 decembrie 1948. Cert este faptul că ţinta lui a fost reîntregirea Bisericii
Ortodoxe Române. Important de menţionat este faptul că, în acea zi se împlineau 30 de
ani de la Marea Unire, când pe lângă alte provincii, avea loc revenirea Transilvaniei la
patria mamă. În mod simbolic, are loc în acea zi şi reîntregirea ortodoxiei româneşti.
Concluzii
Putem observa cu uşurinţă că legislaţia cu privire la domeniul cultelor din anul
1948 era una anti-religioasă şi încerca să deschidă calea ateismului.
Noile reglementări puneau bazele unor viitoare represiuni din partea statului.
Se putea observa că regimul comunist se pregătea să guverneze ţara prin forţă,
intimidare şi teamă.
Noile reglementări erau de inspiraţie sovietică şi încercau să îngrădească
drepturile şi libertățile cultelor, să sporească controlul statului asupra acestora şi
în acelaşi timp să creeze condiţii pentru introducerea ateismului ca politică de stat.
Drepturile religioase erau doar pe hârtie, iar libertatea religioasă era încălcată prin
imixtiunea brutală a statului, în treburile interne ale cultelor.
Denunțarea Concordatului nu a avut motive dogmatice sau istorice, ci doar
politice. Desființarea Bisericii Române Unite a fost una abuzivă şi a fost făcută în
baza unui plan bine întocmit.
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DIMITRIE CANTEMIR, ARTIZAN
AL RĂZBOIULUI DIN UMBRĂ
DIMITRIE CANTEMIR, ARCHITECT
IN SHADOW OF THE WAR
Conf. univ. dr. ing. Gabriel I. NĂSTASE
Jurnalist Bogdan Paul A. PĂPĂDIE
Rezumat
Dimitrie Cantemir - fost domn al Moldovei (martie-aprilie 1693 şi
1710-1711), lingvist, scriitor, istoric, filosof, muzicolog, compozitor, mare
cărturar umanist al spaţiului cultural românesc şi primul român membru al
Academiei de Ştiinţe din Berlin, personalitate de prim rang ce a pus bazele
Academiei Rusiei. Ceea ce se ştie mai puţin despre Dimitrie Cantemir este că
acesta s-a remarcat ca unul dintre spionii de marcă ai perioadei de la finele
Renaşterii. Controversele pe tema că a spionat sau nu pentru Rusia continuă
chiar şi în ziua de astăzi.
Cuvinte cheie: spionaj, diplomaţie, independenţă, domnitor, regim, centralizat,
domnesc
Summary
Dimitrie Cantemir, was prince of Moldavia (March - April 1693 and
1710-1711), linguist, writer, historian, philosopher, musicologist, composer,
great humanist scholar of Romanian cultural space and the first member of the
Romanian Academy of Sciences in Berlin, leading personality who founded
the Russia Academy. What we know less about Dimitrie Cantemir it is he
was noted as one of the trademark pawns of the late Renaissance period. The
controversy on whether or not he spied for Russia continues even today.
lordly

Keywords: espionage, diplomacy, independence, ruler, regime, centralized,
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Spionajul, arma secretă a diplomaţiei

D

imitrie Cantemir - fost domn al Moldovei (martie-aprilie 1693 şi 17101711), lingvist, scriitor, istoric, filosof, muzicolog, compozitor, mare
cărturar umanist al spaţiului cultural românesc şi primul român membru al Academiei
de Ştiinţe din Berlin, personalitate de prim rang ce a pus bazele Academiei Rusiei.
Ceea ce se ştie mai puţin despre Dimitrie Cantemir este că acesta s-a afirmat ca
unul dintre spionii de marcă ai perioadei de la finele Renaşterii. Controversele
pe tema că a spionat sau nu pentru Rusia continuă chiar şi în ziua de astăzi. Cu toate
acestea, făcând o reflecţie realistă a situaţiei geo-politice şi strategice a vremii, se
poate spune cu certitudine că marele patriot moldovean nu a spionat în favoarea
vreunei puteri străine, ci doar în favoarea poporului său. Argumentul constă în
chiar principalele idei politice ale lui Dimitrie Cantemir, care erau strict legate de
lupta împotriva jugului otoman, precum şi lupta pentru formarea în Moldova a unui
stat autoritar domnesc, care să înlocuiască formula statului nobiliar. Aceste idei sunt
cuprinse în tratatul încheiat la Luţk, între Moldova şi Rusia lui Petru cel Mare (16821725), în 1711, care prevedea independenţa statului moldovenesc şi stabilirea
unui regim centralizat domnesc, sub garanţia Rusiei.
În acelaşi an (1711-n.a.), Rusia a încercat să-şi alipească Moldova, tot aşa
cum a făcut cu Ucraina în 1654. Figura centrală a acelui proiect a fost nimeni altul
decât Dimitrie Cantemir, considerat pe nedrept de unii istorici ca agent secret al
Rusiei încă din anul 1700. Această percepţie eronată este dată de faptul că, timp de
10 ani, Dimitrie Cantemir a interacţionat (la Constantinopol, Istanbulul de azi) cu
diplomatul şi agentul rus Piotr (Petru) A. Tolstoi. Diplomatul rus ar fi declarat ulterior
că, în 1710, Dimitrie Cantemir a fost încadrat oficial în serviciul de spionaj al Rusiei,
având misiunea de a afla toate detaliile legate de pregătirile de război cu Turcia, cât
şi despre relaţiile imperiului otoman cu ţările europene. Mai mult, conform sarcinilor
trasate de ţarul Petru cel Mare, Dimitrie Cantemir ar fi dezinformat voit Înalta Poartă
în privinţa intenţiilor militare ale Rusiei.
Anii următori, atât ante cât şi post domnie, au arătat cum totul fusese planificat
în cele mai mici amănunte de către marele patriot român. Astfel, în schimbul ajutorului
financiar necesar pentru obţinerea tronului Moldovei, Dimitrie Cantemir a promis
rușilor că, dacă va deveni domn al Moldovei, imediat după începerea războiului rusoturc, se va alia cu Rusia. Fidel cuvântului dat, după 5 luni de domnie în Moldova,
la 13 aprilie 1711, Dimitrie Cantemir semnează, cu țarul rus, Petru I, o înțelegere
secretă care declanșa procesul de intrare a Moldovei în componenţa Rusiei.
După ce ruşii au fost înfrânţi de turci în lupta de la Stănileşti pe Prut (18-22
iulie 1711), se ajunge la tratatul de pace de la 23 iulie cu Turcia, prin care Rusia se
obliga să restituie Cetatea Azov, să demoleze o serie de cetăţi de la hotarul Ucrainei
şi să plătească o despăgubire de război Turciei. Dimitrie Cantemir, pe care turcii îl
solicitaseră în mod special, a reuşit să scape din zona frontului în caleaşca ţarinei,
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nimeni alta decât cea care avea să devină, după decesul lui Petru I, Ecaterina I a
Rusiei, rămasă în istorie ca „Ecaterina cea Mare”.
De la „beyzade” şi paşă, la cneaz
Interesant este cum Dimitrie Cantemir, numit de către sultanul Ahmed al IIIlea, paşă cu trei tuiuri (ceilalţi domni aveau două tuiuri), este şi omul care a conceput
„Kitab-i-musiki” („Cartea muzicii”). Scrisă în limba turcă, lucrarea cuprinde un
studiu aprofundat al muzicii otomane laice şi religioase, fiind primul sistem de
notaţie muzicală al muzicii otomane. Cartea a fost scrisă de Dimitrie Cantemir într-o
perioadă când era contemporan cu Johann Sebastian Bach. Datorită acestei lucrări,
Dimitrie Cantemir a intrat în istoria muzicală a Turciei ca fondator al muzicii laice
şi cunoscător al celei religioase sub numele de „Cantemiroglu - fiul lui Cantemir”.
Primul turcolog şi arabist din lume şi primul care a tradus Coranul, a ajuns să fie
unul dintre cei mai înfocaţi adversari ai Imperiului Otoman. Interesant, deoarece
„beyzade” (din lb. turcă - fiu de domn, prinţ) Dimitrie Cantemir, începând cu anul
1688, de la vârsta de 15 ani, va trăi în capitala Imperiului Otoman unde, deşi avea
statutul de ostatic la curtea sultanului, a beneficiat de numeroase privilegii printre care
posibilitatea să-şi continue învăţătura la Academia Patriarhiei constantinopolitane.
Reîntors la Iaşi, devine coparticipant la domnia tatălui său, iar la moartea
acestuia, în martie 1693, va fi ales domn de marii boieri. Sultanul Ahmed al II-lea
(1691-1695), plătit de Constantin Brâncoveanu - Domn al Ţării Româneşti (16881714), nu îl va recunoaşte şi îl va impune după numai trei săptămâni la tron pe
Constantin Duca.
A fost o nouă mare decepţie a lui Dimitrie Cantemir faţă de Înalta Poartă şi,
poate, momentul care l-a convins să facă orice pentru a reveni pe tronul părintelui
său, chiar dacă a trebuit să se îndeletnicească cu una din cele mai vechi meserii din
lume, spionajul!
Având strânse legături cu diplomaţii Marilor Puteri europene, care i-au
încurajat şi susţinut interesul pentru literatură şi ştiinţe occidentale, Dimitrie
Cantemir a realizat valoarea şi puterea de schimb a informaţiilor discrete şi
secrete. Mai mult, având acces aproape total la stilul de viaţă turcesc şi cunoscând
bine liderii corupţi ai acestui mare imperiu, Dimitrie Cantemir avea serioase
îndoieli cu privire la viitorul statului otoman, astfel că şi-a îndreptat atenţia şi
speranţele către puterile Europei creştine. Posesorul unei inteligenţe sclipitoare,
Dimitrie Cantemir avea să profite ulterior din plin de informaţiile deţinute, obţinute
la Constantinopol, ajungând unul dintre cei mai buni prieteni şi consilier personal al
lui Petru cel Mare al Rusiei, care l-a răsplătit cu numeroase domenii şi l-a investit cu
înaltul titlu de „Principe Serenissim” al Rusiei (1 august 1711), adică cneaz. Dar să
nu anticipăm...
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Moştenind abilităţile Cantacuzinilor
În 1699, Dimitrie Cantemir se însoară cu Casandra, fiica lui Şerban
Cantacuzino - Domn al Ţării Româneşti (1679-1688). Regretatul domnitor muntean,
cunoscut şi ca Şerban Vodă, s-a remarcat ca unul dintre promotorii spionajului,
pe care l-a folosit fără reţinere în lupta împotriva Imperiului Otoman. Nutrind
speranţa de a scăpa de suzeranitatea Porţii, dar neputând interveni direct în lupte,
domnul Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino, şi cel al Moldovei, Gheorghe Duca
(septembrie 1665 - mai 1666, prima domnie în Moldova, noiembrie 1668 - 10 august
1672, a doua domnie în Moldova, noiembrie 1678 - 25 decembrie 1683, ocupă tronul
Ţării Româneşti, noiembrie/decembrie 1674 - 29 noiembrie 1678, a treia domnie în
Moldova), au ales calea unor iniţiative informative, de spionaj şi chiar a sabotajului
(înlocuirea ghiulelelor din tunuri cu paie), acţionând, ca să folosim o terminologie
modernă, ca „agenţi dubli”. Astfel, Şerban Vodă a mijlocit circulaţia curierilor
imperiali habsburgici, dar şi a informaţiilor, înștiințându-i pe austrieci, într-un
moment deosebit de critic din asediul Vienei (1683), că turcii nu mai au resurse
să continue.
Tot în familia soţiei sale Casandra, cea a Cantacuzinilor, Dimitrie Cantemir
va avea un sprijin nesperat în persoana stolnicului Constantin Cantacuzino (16551716), fratele lui Şerban Vodă Cantacuzino, care a fost unul dintre cărturarii vremii
ce s-au implicat în acţiuni informative, devenind conducătorul a ceea ce poate
fi considerat primul serviciu de acest fel din Ţările Române. Printre activităţile
desfăşurate la „Cancelaria secretă”, pe care a organizat-o la Curtea Veche, se numărau
primirea agenţilor care aduceau informaţii din diferite ţări, redactarea, traducerea,
dar şi „deschiderea” corespondenţei secrete. De altfel, stolnicul a conceput şi un
„cifru”. Palatul de la Mogoşoaia găzduia adesea întâlniri secrete cu trimişi străini,
uneori travestiţi, care apoi erau îndrumaţi să plece pe drumuri tainice. O abilitate
deosebită a stolnicului era aceea de a obţine informaţii de la interlocutori străini fără
ca aceștia să-şi dea seama (modern - „exploatare în orb”), mai ales în cursul unor
ospeţe stropite cu vinuri bune. Prin urmare, schimbul de informaţii dintre Dimitrie
Cantemir şi unchiul soţiei sale va fi nepreţuit, mai ales pe perioada celei de-a doua
domnii din Ţara Moldovei. Totuşi, nu putem să facem abstracţie de modul cum,
în 1693, cu doar câţiva ani înainte să devină rude prin alianţă (1699), Constantin
„Dinu” Cantacuzino a participat din plin la jocurile de culise făcute la Înalta Poartă
de nepotul său, Constantin Brâncoveanu (domnitorul din Ţara Românească era
băiatul Doamnei Stanca, sora lui Constantin Cantacuzino şi Şerban Vodă), care va
plăti pentru mazilirea lui Dimitrie Cantemir!
Sultanul l-a dorit „iscoadă”
Însă roata istoriei se întoarce, iar lecţiile ei pot fi învăţate! Iar cum în politică nu
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există sentimente, ci doar interese, în 1710 Dimitrie Cantemir va ajunge cu ajutorul
lui Constantin Brâncoveanu, din nou, domnitorul Moldovei, obținând confirmarea
Porţii Otomane la 14 noiembrie. Dimitrie Cantemir era considerat de către otomani
un supus fidel, având o neclintită credinţă faţă de Poartă. Cei 22 de ani petrecuţi,
cu mici intermitenţe, la curtea sultanilor turci, educaţia primită, opera sa ştiinţifică
şi filosofică, precum şi participarea sa la unele expediţii militare turceşti, au fost
argumente solide ce l-au determinat pe însuşi sultanul Ahmed al III-lea (1703-1730)
să decidă înscăunarea acestuia pe tronul Moldovei. La ceremonia de investire (când
a fost „uns” ca Domn al Ţării Moldovei) ce a avut loc la Iaşi, în noiembrie 1710, a
participat sultanul personal, ceea ce constituia un act de apreciere deosebită la adresa
principelui român, care, în acelaşi timp, evidenţia şi importanţa pe care Imperiul
Otoman o acorda Moldovei. Şi cum nimic nu este gratis în lumea Puterii, Dimitrie
Cantemir va avea totodată misiunea de a-l ţine sub supraveghere şi a înlesni
prinderea lui Constantin Brâncoveanu, bănuit că ar avea planuri să treacă de
partea ruşilor, în eventualitatea tot mai probabilă a unui conflict armat între
sultan şi ţar.
Părerea unanimă a istoricilor este că dezastrul din 1697 de la Zenta – una
dintre cele mai semnificative înfrângeri din istoria turcilor, la care Dimitrie Cantemir
participase în anturajul vizirului –, l-a impresionat şi i-a scăzut respectul faţă de
valoarea militară a otomanilor. Prin urmare, în ciuda tuturor aparențelor şi nutrind
speranţa că a sosit momentul ieşirii de sub tutela Imperiului Otoman, Dimitrie
Cantemir va trece de partea rușilor, luând parte la războiul ruso-turc. Deşi alegerea
a fost corectă, domnitorul moldovean urmărind independenţa ţării sale, în cele din
urmă s-a dovedit că pariul său n-a fost cel mai inspirat, Moldova căzând într-o robie
otomană şi mai cruntă după înfrângerea de la Stănileşti pe Prut (18-22 iulie 1711).
Ulterior, Dimitrie Cantemir va avea mari regrete faţă de faptul că nu a
reuşit să organizeze un serviciu domnesc special de „olăcari” (curieri), prin care
informaţiile să circule cu repeziciune între aliaţi. Este şi motivul pentru care, deşi
avea sarcina expresă de a opri armatele otomane la Dunăre, oastea lui Petru cel Mare
a plecat cu aproape o lună întârziere din Ucraina de azi, ruşii fiind convinşi că turci
nu vor porni la drum mai devreme de luna mai. Dar au făcut-o în prima decadă a
lunii aprilie!
„Spionul” Cantemir a dorit reeditarea Unirii de la 1600!
La vremea respectivă, spaţiul carpato-danubiano-pontic era râvnit de imperiile
vecine: Otoman, Habsburgic şi Rus. Este şi motivul pentru care Ţările Române au
fost teatrul unor invazii ale puterilor vecine şi al unor confruntări armate între imperii.
Pe cale de consecinţă, s-a constituit un pluralism statal românesc, ce a fost
un obstacol în calea islamizării Europei centrale şi de vest, fapt ce a permis
evoluţia civilizaţiei occidentale în condiţii prielnice.
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De aceea, problema fundamentală pentru Principatele Române a fost cea a
păstrării identităţii lor naţionale şi politice. Transilvania a fost integrată în Imperiul
Habsburgic, în anul 1689, actul integrării fiind recunoscut de turci 10 ani mai târziu.
Moldova şi Valahia deţineau un „statut distinct în cadrul unor relaţii speciale cu
Imperiului Otoman”, pe baza „capitulaţiilor”.
Acestea erau un fel de tratate, specifice epocii, dictate de Înalta Poartă prin
care, în schimbul unui tribut (un gen de „taxă de protecţie”), statele româneşti se
bucurau de un regim de favoare prin care îşi păstrau autonomia internă, iar imperiul
se obliga să garanteze integritatea lor teritorială.
După cum bine remarca reputatul general de brigadă (r) Mihail Ţăpârlea,
Vicepreşedinte al Asociaţiei Europene „Dimitrie Cantemir”, Austria şi Rusia îşi
coordonau eforturile pentru stăvilirea islamizării Europei, încercând să-i alunge pe
turci din zonele ocupate. Lor li s-au alăturat, de multe ori, statele creştine oprimate
de către turci. Franţa acelor vremuri, temându-se de expansiunea Rusiei, în cele
mai multe situaţii, era solidară cu Poarta. Aceste tendinţe de stăvilire a avansării
islamului către Centrul Europei erau socotite de Principate ca fiind ocazii
favorabile pentru emanciparea lor de sub suzeranitatea turcească.
În aceste condiţii istorice, Dimitrie Cantemir şi Moldova au devenit
actori importanţi în confruntarea dintre cele două imperii: Otoman şi Ţarist.
În conjunctura creată, Moldova şi Ţara Românească, cum scriam şi anterior, au
profitat din plin de rivalitatea marilor imperii şi de lăcomia de teritorii a acestora,
transformând obţinerea de informaţii într-o artă a comerţului, un fel de bursă sau
bază de date. Folosind aceste informaţii, Ţările Române au reuşit să evite mai multe
invazii şi să-şi păstreze fiinţa naţională.
Dimitrie Cantemir n-a făcut nici el excepţie de la armele de tărie ale
ţărilor mici, inteligenţa şi informaţia. Animat de scopuri nobile, naţionale, realiste
şi raţionale, Dimitrie Cantemir a trecut la elaborarea unui plan politic de
eliberare a Ţării Moldovei, plan ce se fundamenta pe o pregătire îndelungată şi
o mare diversitate de informaţii. Planul a avut la bază informaţii obţinute din
lumea diplomatică şi politică a vremii, din teren (acolo unde agenţii Moldovei şi
confraţii din diferite state europene culegeau date importante), toate conducând
la o amplă şi exactă analiză geostrategică, care lua în calcul raportul de forţe
între marile puteri ale epocii. Să recunoaştem, în ecuaţia geopolitică a vremii,
Moldova nu putea să se menţină ca stat de sine stătător fără protectoratul unei mari
puteri. Excluzând status quo-ul Moldovei de a fi sub suzeranitate otomană, eruditul
Principe a studiat câteva alternative posibile, luând în calcul celelalte două imperii
din proximitate (cel habsburgic şi cel ţarist), precum şi regatele Poloniei şi Ungariei,
care ar fi putut reprezenta opţiuni pentru protectoratul necesar conservării vieţii
statale a Moldovei.
Luând în calcul forţa şi perioada de ascensiune imperială, Dimitrie Cantemir
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a avut de ales între Imperiul Habsburgic şi cel ţarist. Referitor la protectoratul
habsburgic, cum bine defineşte Mihail Ţăpârlea, Dimitrie Cantemir a propus ca
teritoriile unite de Mihai Viteazul să formeze, sub conducerea sa, un singur stat
în cadrul imperiului, în centrul european. Propunerea nu a fost agreată de domnul
Valahiei, Constantin Brâncoveanu, ce se temea de pierderea privilegiilor date de
domnie, şi nici de Imperiul Habsburgic. În aceste condiţii, singura sa opţiune viabilă
rămânea varianta rusă.
Mai mult, relaţiile de colaborare şi chiar de prietenie cu P. A. Tolstoi,
ambasadorul rus la Constantinopol, personaj extrem de influent şi artizan al
politicii orientale a lui Petru cel Mare, au cântărit greu în luarea deciziei. Acesta
i-a dat asigurări că Rusia va sprijini Moldova în demersurile sale de emancipare şi
neatârnare. Prin urmare, era firesc ca Dimitrie Cantemir să opteze pentru Rusia, care,
potrivit promisiunilor lui Petru I, consfinţite în tratatul ce avea să fie încheiat la Luţk
(1711), asigura menţinerea identităţii statale a Moldovei. De aici şi aprecierile unora
că relaţiile dintre Dimitrie Cantemir şi ambasadorul rus au fost acţiuni de subminare
prin spionaj a otomanilor, iar savantul român este catalogat eronat drept spion rus.
În concluzie, marele savant, cărturar şi om politic, considerat pe bună dreptate
la acea vreme „cel mai mare principe al ultimilor 1000 de ani”, l-am numit pe Dimitrie
Cantemir, n-a fost vreodată spionul cuiva, adică al nimănui, ci doar artizanul
folosirii armei spionajului în încercările sale de a crea un stat moldovenesc
puternic, modern şi independent.
Acesta a avut cunoştinţă despre metodele de culegere a informaţiilor, folosite
la acea vreme în Occident şi Orient, fiind un pod al cunoaşterii şi interferenţei şi
în acest domeniu, iar cu inteligența-i şi aplecarea spre studiu recunoscute chiar de
contemporanii săi, prin analiza şi sinteza informaţiilor obţinute din diferite surse
(cărţi, diplomaţi, învăţaţi, boieri, oşteni), a folosit acest demers şi în slujba ţării sale.
Marele patriot român Dimitrie Cantemir a dovedit, şi în calitatea sa de vizionar,
cum spionajul devine pe zi ce trece cea mai importantă armă şi resursă a unui stat,
fără de care o ţară este ca un surdo-mut şi orb în vâltoarea nemiloasă a vieţii.
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REALIZAREA UNEI POLITICI
COMUNE ÎN DOMENIUL NUCLEAR –
REALITATE SAU DEZIDERAT?
CREATING A COMMON POLICY ON
NUCLEAR ENERGY - FACT OR GOAL?
Lect .univ. dr. Ionuţ CIUTACU1
Drd. Elena TUDOR2
Abstract
The use of nuclear energy rose the problem of unfolding nuclear
activities regulation and the role that international organisations can have
in this domain. Therefore, the states have increased colaboration in this
field, establishing many international organisation and enacting a lot of
conventions. Nevertheless, reality demonstrated that they became ineffective,
a omogen nuclear policy being difficult to rich at international level.
Key words: nuclear law, international organisations from the field of nuclear
energy, peaceful use of nuclear energy, EURATOM, International Atomic Energy
Agency, Nuclear Energy Agency, civil liability for nuclear damage

1. Cercetările ştiinţifice înregistrate în secolele XIX şi XX ca urmare
a descoperirii efectelor razelor X de către profesorul german Roentgen3 şi a
radioactivităţii uraniului de către Henri Bequerel4 au reprezentat paşi importanţi în
afirmarea fizicii atomice ca ştiinţă autonomă. Ele au demonstrat posibilitatea anumitor
elemente din tabelul lui Mendeleev de a emite radiaţii provenite dintr-o sursă de
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, ionutciutacu@yahoo.com
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A. Romer, Nepotolitul atom, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 11.
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A. Sanielevici, Curs de radioactivitate, Universitatea „C. I. Parhon” Bucureşti, 1950/1951, p. 3; C. C. Tudose, Fizică
atomică şi nucleară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 164.
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energie înmagazinată5. Din acest moment, oamenii de ştiinţă din întreaga lume au
încercat să afle modul în care le puteau folosi. Rezultatele au fost contradictorii,
fiindcă cercetările au demonstrat că energia nucleară poate avea nu numai efecte
pozitive6, ci şi efecte negative asupra mediului înconjurător, vieţii și sănătăţii omului.
2. Faţă de aceste realităţi, cooperarea în domeniul activităților nucleare
devenea o necesitate. În consecință, au apărut instituţii specializate – Euratom
(1957), Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (1957, Viena, în cadrul
Organizaţiei Naţiunilor Unite) sau a Agenţia pentru Energie Nucleară (1958, Paris, în
cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) –, care au contribuit
la elaborarea şi adoptarea normelor juridice aplicabile acestui domeniu. În plus, și
alte organizații (Comitetul Maritim Internaţional) și instituții (Organizația Maritimă
Internațională), al căror domeniu de reglementare se putea suprapune desfășurării de
activități nucleare, au procedat la adoptarea unor convenții cu un obiect asemănător.
Am fi putut menţiona şi alte organizaţii internaţionale. Nu am făcut-o, pentru
că numărul acestora nu ar fi evidenţiat importanţa activităţilor nucleare la nivel
internaţional şi preocupările manifestate, ci am fi subliniat faptul că în acest domeniu
nu există unitate de gândire şi acţiune, iar consensul în materia adoptării normelor
juridice internaţionale este greu de realizat, din cauza intereselor contradictorii ale
statelor. Din acest motiv, vom prezenta doar câteva idei în legătură cu unele dintre
organizaţiile implicate în utilizarea energiei nucleare şi soluţiile care ar trebui
adoptate.
3. În primul rând, vom prezenta Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi câteva
dintre organele pe care aceasta le-a înfiinţat în vederea reglementării activităţilor cu
caracter nuclear și monitorizării acestora: Comisia de Drept Internaţional, Agenţia
Internaţională pentru Energie Atomică7 și Organizația Maritimă Internațională.
Comisia8 a fost înființată printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU, adoptată
în anul 1947. Ea a apărut pe fondul necesității modernizării dreptului internațional,
atât de necesar în contextul în care multe dintre normele sale erau exprimate în
forma nescrisă a obiceiului juridic. Acest lucru a fost subliniat prin dispozițiile art.
1 din Statutul ei, care prevedea că rolul său este de a promova dezvoltarea dreptului
internațional și codificarea acestuia9. Cu alte cuvinte, activitatea Comisiei avea să se
manifeste în materia codificării normelor existente, precum și în scopul identificării
și reglementării unor noi domenii. Însă activitatea de codificare este greoaie, dovadă
în acest sens fiind cele două Proiecte de articole privind răspunderea statelor pentru
A. Romer, op. cit., p. 21.
Potenţialul energetic al reacţiilor nucleare, posibilitatea folosirii izotopilor în medicină, etc.
7
D. Fischer, The history of the Internaţional Atomic Energy Agency. The first forty years, The Agency, Viena,
1997, p. 9.
8
Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 174 (II)/1947.
9
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf&lang=EF (consultat pe data de
29 aprilie 2015).
5
6
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prejudiciile rezultând din activităţile neinterzise de normele în vigoare ale dreptului
internaţional10: cel referitor la prevenirea prejudiciilor transfrontaliere rezultând din
activităţi periculoase, adoptat în anul 2001, şi cel referitor la repararea prejudiciilor
transfrontaliere rezultând din activităţi periculoase, adoptat în anul 2006. În plus,
vom semnala un alt dezavantaj. Adoptarea unui proiect de convenție nu înseamnă,
neapărat, că acesta va produce, automat, efecte juridice, fapt ce nu ușurează aplicarea
normelor de drept internațional.
Agenția a fost înființată la 29 mai 1957, în vederea intensificării cooperării
internaționale în domeniul nuclear și funcționează sub egida ONU. De-a lungul
vremii, a adoptat numeroase convenții internaționale aplicabile în acest domeniu.
Inclusiv activitatea acesteia a fost marcată de interesele contradictorii ale statelor și de
lipsa de reacție a membrilor comunității internaționale față de consecințele ce puteau
decurge din desfășurarea activităților nucleare, dovadă în acest sens fiind Convenţia
comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi asupra
gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive din 5 septembrie 1997, Convenţia
privind notificarea rapidă a unui accident nuclear, Convenţia privind notificarea rapidă
a unui accident nuclear şi Convenţia privind asistenţa în caz de accident nuclear sau
urgenţă radiologică, din 26 septembrie 198611; în prima ipoteză, deși se cunoșteau
efectele negative ale deșeurilor radioactive, comunitatea internațională a adoptat cu
mare întârziere o convenție-cadru care să reglementeze acest domeniu; pe când, în
celelalte situații a fost nevoie de producerea altui accident nuclear, cel de la Cernobîl,
în urma căruia au fost adoptate cele două Convenții din 1986, cu toate că, la 28 martie
1979, avusese loc accidentul nuclear de la Three Mile Island.
Organizația Maritimă Internațională12 (OMI) este o agenție specializată a
Organizației Națiunilor Unite. Ea a fost înființată ca urmare a încheierii Convenției
privind crearea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale la Geneva,
la 6 martie 194813. Și-a început activitatea abia în anul 1959, întrucât dispozițiile
Convenției intraseră în vigoare 10 ani mai târziu, moment în care 21 de state depuseseră
instrumentele de ratificare. România este membră a acesteia din anul 1965. La lucrările
acesteia din 17 decembrie 1971 a fost încheiată Convenţia privind răspunderea civilă
în domeniul transportului maritim de material nuclear14, ale cărei dispoziții au intrat în
vigoare abia pe 15 iulie 1975.
Comitetul Maritim Internaţional (CMI) a fost înființat în anul 1897 şi este cea
mai veche organizație internaţională preocupată de dreptul maritim. Din acest motiv,
la lucrările acesteia a fost încheiată Convenția privind răspunderea operatorilor de
Monica-Elena Oţel, Răspunderea internaţională în dreptul mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009,
pp. 102-104.
11
Cele trei Convenții au fost adoptate la Viena.
12
Denumirea actuală este din 1982. Până atunci, organizația era cunoscută ca Organizația Maritimă Consultativă
Interguvernamentală.
13
http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx (consultat pe data de 29 aprilie 2015).
14
Deşi România este membru al Organizaţiei Maritime Internaţionale, nici până în prezent nu a ratificat dispoziţiile
prezentei convenţii, întrucât nu deține nave cu propulsie nucleară.
10
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nave nucleare (1962)15, care nici astăzi nu a intrat în vigoare16.
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este o

organizație internațională care îşi conduce activitatea cu ajutorul principiilor democrației
reprezentative și a economiei de piață libere. În anul 1948, la înființare, purta denumirea de
Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană, întrucât era implicată în administrarea
planului Marshall. A schimbat denumirea inițială cu cea actuală în anul 1961, dovadă că statele
din afara Europei17 puteau deveni membre ale organizaţiei. Din acest moment, Organizaţia
oferă posibilitatea statelor membre de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății18,
inclusiv prin dezvoltarea unei politici coerente în domeniul utilizării în scopuri pașnice a
energiei nucleare. În virtutea acestor considerente, membrii OCDE au căutat să găsească un
numitor comun în politica nucleară cu ajutorul Agenţiei pentru Energie Nucleară19, al cărei
rol era de a urmări dezvoltarea producției şi utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice şi
de a lua măsuri în vederea asigurării securităţii radiologice, a protejării mediului înconjurător
împotriva radiaţiilor ionizante, a securităţii instalaţiilor şi materialelor nucleare, a dezvoltării
regulilor privind răspunderea operatorilor de activităţi nucleare, a încurajării cercetării în
domeniul nuclear, a dezvoltării industriei nucleare şi a diseminării informaţiei privitoare la
activităţile din domeniul nuclear publicului20.

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) a fost instituită
prin tratatul semnat la Roma la 25 martie 1957. Obiectivul acestei organizaţii
internaţionale este de a promova utilizarea în scopuri paşnice a energiei nucleare prin
măsuri precum dezvoltarea cercetării şi asigurarea diseminării cunoştinţelor tehnice,
stabilirea unor norme unitare de securitate pentru protecţia sanitară a populaţiei şi a
lucrătorilor, garantarea, prin controale adecvate, că utilizarea materialelor nucleare
nu este deturnată spre alte scopuri decât cele cărora le sunt destinate etc.
În urma acestei scurte prezentări a câtorva dintre organizațiile internaționale,
observăm că utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare se bucură de o atenție
sporită, atât la nivel global, cât și la nivel regional. Este vorba, în aparență, doar de
importanța acestui domeniu, sau constatăm că nu există încă o politică unitară în
A fost adoptată de către Comitetul Maritim Internaţional în data de 25 mai 1962 la Bruxelles. A se vedea și Responsabilité civile. Legislations nucléaires, Agence pour L’Ėnergie Nucléaire, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 1990, p. 19; Philippe le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz,
Paris, 2004, p. 1286; Liviu-Marian Vîtcă, Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune nucleare în Buletin de
informare legislativă nr. 1/2002, pp. 11.
16
http://www.comitemaritime.org/Uploads/Publications/CMI_YBK_Part_III.pdf (consultat pe data de 29 aprilie
2015).
17
D. Marinescu, Tratat de dreptul mediului, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2010, p. 722.
18
Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Convenţia instituind Organizaţie pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică: „Scopul
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (denumită în continuare Organizaţia) va fi de a promova
politicile destinate:(a) dobândirii celui mai stabil model de creştere economică care să ofere un nivel de viaţă ridicat
în statele membre, în acelaşi timp cu menţinerea stabilităţii financiare care să contribuie la dezvoltarea economiei
mondiale; (b) de a contribui la dezvoltarea expansiunii economice în statele membre şi în ţările aflate în curs de
dezvoltare şi (c) să contribuie la dezvoltarea comerţului mondial pe baze multilaterale şi nediscriminatorii potrivit
obligaţiilor asumate la nivel internaţional.”
19
A fost înființată în anul 1958 de către Consiliul Organizației pentru Cooperare Economică Europeană, sub denumirea de Agenția Europeană pentru Energie Nucleară. A adoptat denumirea actuală în anul 1972.
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domeniul nuclear din cauza conflictului de interese de la nivel global? Se poate găsi o
soluție? Considerăm că unitatea de concepție și acțiune poate fi atinsă și vom căuta să
demonstrăm acest lucru cu ajutorul conținutului normelor juridice adoptate la nivel
regional și global.
4. Desfășurarea în siguranță a activităților nucleare necesită și un cadru
legal eficient în ipoteza producerii unui accident nuclear. Acest fapt a determinat
organizațiile internaționale implicate în reglementarea utilizării în scopuri pașnice
a energiei nucleare să adopte instrumente juridice și în domeniul răspunderii civile
pentru daune nucleare.
Din nefericire, unele dintre acestea au un regim juridic aproape identic, așa cum
se întâmplă cu Convenţia adoptată în 29 iulie 1960 la Paris asupra răspunderii civile
în domeniul energiei nucleare, cu protocoalele de modificare ale acestei convenţii21
și Convenţia adoptată la Viena din 21 mai 1963 privind răspunderea civilă pentru daune
nucleare22. După cum se observă, Agenția pentru Energie Nucleară a adoptat Convenția
privind răspunderea pentru daune nucleare în anul 1960, anterior Convenției analoge adoptate
de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în 1963, încât unele statele membre
AIEA își însușiseră dispozițiile Convenției din 196023, pe când altele pe cele ale Convenției
din 1963. Pentru a se înlătura aceste inconveniente24, pe 21 septembrie 1988, la Viena, este
semnat Protocolul comun referitor la aplicarea Convenției de la Viena și a Convenției de la
Paris25, care cuprinde reguli referitoare la aplicarea în spațiu a celor două convenții.
În plus, necesitatea îmbunătățirii situației juridice a victimei unui accident nuclear. Așa
se explică faptul că, în anul semnării Convenției de la Viena, statele membre ale Convenției
de la Paris au adoptat, la 31 ianuarie, Convenţia suplimentară Convenţiei de la Paris asupra
răspunderii civile în domeniul energiei nucleare. Spre deosebire de aceștia, AIEA a reacționat
mult mai greu, adoptând abia în 1997 instrumente juridice26 prin care era suplimentat
cuantumul despăgubirilor cuvenite victimei unui accident nuclear.

Un alt exemplu nefericit este acela al Convenției privind răspunderea
operatorilor de nave nucleare, încheiată la 25 mai 1962, la Bruxelles, sub egida
Comitetului Maritim Internațional. Nici până astăzi dispozițiile acesteia nu
au intrat în vigoare. Pentru a se înlătura acest neajuns, membrii Organizației
Maritime Internaționale au încheiat la Bruxelles, la 17 decembrie 1971, Convenția
Protocolul din 28 ianuarie 1964, Protocolul din 16 noiembrie 1982 şi Protocolul din 12 februarie 2004.
Ion M. Anghel, Francisc Deak, Marin F. Popa, Răspunderea în dreptul internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 222.
23
Potrivit preambulului Convenţiei adoptate la Paris în anul 1960, Republica Federală Germania, Austria, Belgia,
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Danemarca, Spania, Finlanda, Grecia, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Suedia, Elveţia și Turcia sunt state membre ale aceste convenții, deși, în același timp, sunt
membre ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică - http://www.iaea.org/About/ Policy/MemberStates /
index.html (consultat pe data de 29 aprilie 2015).
21
22

24

Potrivit dispozițiilor Protocolului comun, părțile celor două convenții observaseră că cele două convenții sunt analoge pe fond și că exista riscul ca una dintre părțile unei convenții să adere și la

dispozițiile celeilalte, creând dificultăți legate de aplicarea simultană a celor două instrumente juridice internaționale.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 parag. 1 din Protocol, convenția aplicabilă unui accident nuclear prin excluderea celeilalte
fiind aceea la care este parte statul pe teritoriul căruia se află instalația.
26
Protocolul de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare și Convenția
privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare, semnate la Viena, la 12 septembrie 1997.
25
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referitoare la răspunderea civilă în timpul transportului maritim de materiale
nucleare, ce reglementează și acest domeniu și atribuie Convențiilor de la Paris
și Viena referitoare la răspunderea civilă pentru daune nucleare caracter de normă
juridică de drept comun.
5. Față de cele prezentate, practica adoptării instrumentelor juridice la nivel
regional ne dă două exemple pozitive, în favoarea realizării unei politici unitare în
materie nucleară, care nu poate fi realizată decât în prezența unității de gândire și
acțiune.
Primul exemplu ce merită invocat este cel întâlnit la nivel comunitar, mai
exact adoptarea Deciziei Consiliului din 8 martie 2004 de autorizare a statelor
membre care sunt părţi contractante la Convenţia de la Paris din 29 iulie 1960
privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare să ratifice, în interesul
Comunităţii Europene, protocolul de modificare a acestei convenţii sau să adere
la acesta. Potrivit dispoziţiilor dreptului comunitar, deciziile sunt obligatorii celor
cărora li se adresează27, în speţă statelor membre ale Uniunii Europene care sunt părţi
la Convenţia privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare, cu excepţia
Austriei, Danemarcei, Irlandei şi Luxemburgului. Prin urmare, dispoziţiile deciziei
demonstrează necesitatea dezvoltării unei politici comune în domeniul nuclear, de
competența Uniunii, nu a statelor membre (s. n.), şi reprezintă rezultatul reformelor
succesive ale sistemului instituţional comunitar28; aceasta înseamnă o manifestare a
unității de concepție și acțiune în domeniul nuclear, întrucât statele membre, „care
sunt în prezent părți contractante la convenția de la Paris ratifică protocolul de
modificare a convenției de la Paris sau aderă la acesta, în interesul Comunității
Europene”, așa cum se prevedea în forma originară a art. 1 parag. 1 din Decizie.
Cel de al doilea exemplu este și mai interesant. El ne este oferit de momentul
adoptării, în anul 1960, a primului protocol suplimentar Convenţiei privind
instaurarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică29. Potrivit pct.
Art. 288 parag 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. A se vedea și Benoît Jadot, Jean-Pierre
Hannequart, Etienne Orban de Xivry, Le droit de l’environnement: aspects juridiques de la lutte contre les
pollutions et la protection de la nature, De Boeck, Bruxelles, 1988, p. 33.
28
Potrivit punctului 5 din preambulul actului comunitar, „protocolul de modificare a convenției de la Paris prezintă
o importanța specială, având în vedere interesele Comunității și pe cele ale statelor sale membre, deoarece îmbunătățește despăgubirile pentru daune provocate de accidente nucleare.”
29
În acest sens, aducem ca argument dispoziţiile art. 13 şi 14 din Convenţiei privind instituirea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
P
otrivit dispoziţiilor art. 13, „reprezentarea în cadrul OCDE, aşa cum a fost reglementată prin tratatele de la Paris şi
Roma din 18 aprilie 1951 şi 25 martie 1957, va fi definită în Protocolul nr. 1 al acestei Convenţii.”
Potrivit dispoziţiilor art. 14:
„Convenţia va fi ratificată sau acceptată de către statele semnatare în virtutea dispoziţiilor constituţionale proprii.
Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse la Guvernul Republicii Franceze, în calitatea sa de depozitar.
(...)
Orice stat semnatar care nu a depus intrumentul de ratificare sau de acceptare în momentul intrării în vigoare a
Convenţiei poate participa la activităţile Organizaţiei în condiţiile stabilite prin intermediul acordurilor încheiate
între Organizaţie şi statele semnatare.”
27
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1 şi 2 din acest protocol30, Comunitatea Economică Europeană putea fi reprezentată
la lucrările Organizaţiei, în conformitate cu dispozițiile tratatelor constitutive, ceea
ce înseamnă că instituțiile din cadrul unei organizaţii internaţionale pot lua parte la
lucrările altei organizaţii. Tocmai de aceea, având în vedere obiectivele Uniunii şi
pe cele ale statelor membre, s-a decis ca acestea din urmă să ratifice sau să adere la
protocol, în interesul primei, astfel încât dispozițiile acestuia să devină aplicabile
alături de celelalte dispoziţii ale dreptului comunitar şi să permită dezvoltarea unei
politici comune în domeniul nuclear.
6. Exemplele oferite ne demonstrează că se urmărește atingerea unității de
concepție și acțiune în domeniul nuclear. Dar poate fi realizată o politică unitară,
în condițiile în care, adeseori, interesele statelor sunt contradictorii? În orice caz,
nu brusc, dovadă în acest sens fiind terminologia juridică utilizată la redactarea
instrumentelor juridice internaționale, aflată în dezvoltare, în care conceptele capătă
noi accepțiuni, dar, treptat, o astfel de unitate se poate efectiv realiza. Cu siguranță,
acest lucru reprezintă expresia căutărilor necesare identificării unei soluții juridice
eficiente. Va fi dezvoltat modelul existent ori va fi identificat altul? Realitatea și
practica sunt cele care vor decide.

„Reprezentarea în cadrul OCDE stabilită prin Tratatele de la Paris şi Roma din 18 aprilie 1951 şi 25 martie
1957 va fi stabilită în conformitate cu dispoziţiile acestor tratate.
C
omisia Comunităţii Economice Europene şi cea a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, precum şi Înalta Autoritate a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului vor lua parte la lucrările Organizaţiei.”
30
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PE TRASEUL FLUXURILOR
ECONOMICE GEOSTRATEGICE
GEOSTRATEGIC
ECONOMIC FLOWS ON ROUTES
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1
Rezumat
Se apreciază că, în primele decenii ale secolului 21, această regiune
va deveni una dintre cele mai active din lume, rivalizând cu alte centre de
dezvoltare economică accelerată şi care va contribui substanţial la creşterea
calităţii vieţii.
Cuvinte cheie: geo-strategic, resurse de materii prime strategice, investiţii,
pieţe în expansiune rapidă, calitatea vieţii.
Abstract
It is estimated that in the first decades of the 21st century, this region
will become one of the most active in the world, competing with other centers
of accelerated economic development and will contribute substantially to
increase the quality of life.
Keywords: geo-strategic, resources of strategic raw materials, investments,
rapidly expanding markets, quality of life.
Considerații teoretice generale

P

rintre consecințele destrămării U.R.S.S. şi constituirii fostelor republici
unionale în state independente, se remarcă şi propulsarea zonei Caucaz –
Asia Centrală într-o nouă postură geopolitică având relevanţă globală.
Se apreciază că, în primele decenii ale secolului XXI, această regiune va
1
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deveni una dintre cele mai active din lume, rivalizând cu alte centre de dezvoltare
economică accelerată. Pledează în acest sens următoarele premise obiective:
- uriaşele resurse de materii prime strategice ale regiunii (petrol, gaz, minereuri,
metale preţioase, bumbac);
- stabilitatea relativă a regimurilor politice, multe dintre acestea având însă un
caracter autoritar, în ciuda persistenţei unor focare de încordare şi conflict;
- mâna de lucru ieftină şi calificată;
- angajarea unor investiţii efective, de ordinul a zeci de miliarde de dolari, de
către mari consorţii occidentale;
- crearea, pe această bază, a unor pieţe în expansiune rapidă;
- poziţionarea geografică foarte convenabilă pe ruta cea mai scurtă care
traversează întreaga masă continentală euro - asiatică, de la Atlantic la Pacific,
- existenţa unei decizii a Uniunii Europene privind deschiderea coridorului
de transporturi feroviare şi rutiere Europa – Caucaz, Asia Centrală (TRACECA),
cu traversarea pe direcţia vest – est a Mării Negre şi Mării Caspice, şi conectarea
acestuia cu marile coridoare de transporturi pan – europene.
Potrivit estimărilor experţilor occidentali, în special americani, rezervele de
ţiţei şi gaze din zona Mării Caspice vor deveni, la orizontul anului 2010, una dintre
principalele surse (alături de Rusia, Marea Nordului şi Algeria) pentru acoperirea
nevoilor energetice ale complexului economic vest şi central – european.
Treptat, resursele din zona Golfului vor fi realocate cu precădere consumatorilor
principali din bazinul Pacificului, mai ales Japoniei şi, într-o măsură crescândă, Chinei
şi altor „tigri” asiatici. Este suficient să remarcăm faptul că, la orizontul anului 2015,
toate economiile dinamice din bazinul Pacificului de vest, cu excepţia sultanatului
Brune, vor fi importatoare nete de energie.
Se estimează că producţia mondială de petrol, în baza rezervelor cunoscute, se
va plafona în anul 2011, după care va începe să scadă. Ritmul creşterii consumului
(16% între 1985 şi 1995) va crea astfel o discrepanţă tot mai mate între cerere şi
ofertă, influenţând automat nivelul preţurilor. În această perspectivă, Statele Unite,
în calitate de unică superputere mondială, şi-ar asuma rolul de „dispecer global”
în dirijarea fluxurilor de purtători de energie spre pieţele solvabile şi în menţinerea
preţurilor de desfacere în limite rezonabile.
Tocmai dintr-o asemenea perspectivă se interpretează scoaterea temporară din
circuit a unor producători real sau potenţial importanţi (Irak, Libia, Sudan) a căror
reintrare bruscă pe piaţă ar putea duce la perturbări majore în raportul cerere/ofertă
şi, deci, în sistemul de preţuri care s-a bucurat de o remarcabilă stabilitate după criza
petrolului provocată de OPEC în 1973. În special, se apreciază că Irakul, al cărui preţ
de producţie pe baril extras este extrem de competitiv, va fi „ţinut sub cheie” cel puţin
până la recuperarea investiţiilor şi generarea de profit net de către marile companii
occidentale prezente în regiunea Caspicii. În aceeaşi logică se înscrie insistenţa
oficială a SUA pentru limitarea investiţiilor occidentale în industria de petrol şi gaze
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din Iran la maximum 40 milioane dolari per proiect.
Miza politică este imensă, mai ales pentru Europa.
Epuizarea rapidă a zăcămintelor de gaze ale Olandei, reducerea ritmului noilor
descoperiri de hidrocarburi în Marea Nordului, extinderea fundamentalismului islamic
militant în nordul Africii şi a instabilităţii politice în zonele producătoare de petrol ale
Africii Negre, succesul opoziţiei grupurilor ecologiste faţă de utilizarea energeticii
nucleare bazate pe tehnologie sovietică învechită şi periculoasă (de tip Cernobâl sau
Kozlodui) va adânci şi mai mult deficitul de energie la nivel continental. S-a calculat
că, la nivelul anului 2005, Europa de vest şi centrală va trebui să efectueze importuri
suplimentare de ţiţei de peste 100 milioane tone şi de gaze în volum de peste 70
miliarde metri cubi din alte surse decât cele tradiţionale.
Se accentuează astfel dependenţa multor ţări europene, nu numai a celor din
centrul şi estul continentului, de livrările de purtători de energie având ca sursă
Federaţia Rusă. Continuând în forme modificate practicile consacrate din perioada
CAER, Rusia utilizează în forme modificate practicile consacrate pentru realizarea
obiectivelor politice proprii. În ultimii ani partea rusă a acceptat cu suspectă mărinimie
stingerea datoriilor rezultate din livrările de petrol, gaze şi combustibili nucleari, mai
ales către Ucraina, Republica Moldova, Letonia, Lituania, Slovacia şi Bulgaria, dar
şi către Austria şi landurile de est ale Germaniei, prin preluarea unor pachete de
acţiuni în sectorul energetic, inclusiv în sfera distribuţiei, asigurându-şi astfel poziţii
dominante, de control, în ramuri vitale ale economiei ţărilor respective.
Aceste elemente scot în evidenţă interesul prioritar al Occidentului faţă de
introducerea în circuitul economic mondial a resurselor din zona Mării Caspice,
având ca destinatar principal piaţa europeană. Mai ales după războiul din Golf,
componenta energetică deţine o pondere importantă în definirea interesului naţional
al Statelor Unite şi în stabilirea priorităţilor politicii sale globale. La 15 aprilie 1997,
Departamentul de Stat al SUA a înaintat Congresului, sub semnătura secretarului
de stat, un raport care precizează interesele americane specifice în bazinul Mării
Caspice şi detaliază modalităţile şi instrumentele de acţiune politică în zonă. S-a decis
constituirea unei comisii interdepartamentale speciale sub autoritatea Consiliului
Securităţii Naţionale al SUA (NSC).
Este elocvent faptul că, dintre cele şapte mari companii petroliere transnaţionale
(The Seven Sisters) cu cifre de afaceri între 50 şi 100 miliarde dolari, cel puţin
cinci sunt implicate direct cu investiţii masive în cadrul consorţiilor de explorare –
exploatare din regiune. Guvernele Marii Britanii, Franţei, Italiei, Norvegiei, Turciei
s-au angajat activ, inclusiv prin presiuni politice şi oferte generoase de finanţare,
în sprijinul obţinerii unor cote de participare mai mari pentru propriile companii
care acţionează, alături de cele americane, în regiune. Germania, deşi are o prezenţă
relativ minoră în domeniul hidrocarburilor, a dobândit poziţii puternice ca furnizor
de tehnologie modernă, în special în sfera telecomunicaţiilor.
De la începutul penetrării marilor consorţii occidentale, după 1991, pe pieţele
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din Caucazul de est şi Asia Centrală ex - sovietică s-a constatat că principala
dificultate nu rezidă în obţinerea concesiunilor sau negocierea contractelor de
explorare – exploatare şi finanţarea acestora ci în deschiderea unor rute sigure de
transport a produselor către beneficiari.
Este interesant de semnalat faptul că focarele latente de conflict etnic sau
religios din regiune, inclusiv cele cu obiective separatiste declarate, s-au activizat
subit exact în momentul în care s-a pus serios problema traversării teritoriilor
respective de către noi conducte de petrol şi gaze sau căi de comunicaţii feroviare
şi rutiere. O simplă privire pe hartă este edificatoare: războiul tribal din Afganistan,
problema naţională kurdă care afectează nordul Irakului, nord-estul Iranului şi estul
Turciei, contenciosul dintre Azerbaidjan şi Armenia în privinţa enclavei Nagorno
- Kharabakh, conflictul din Cecenia, cu extindere potenţială în Inguşetia, ambele
fiind în componenţa Federaţiei Ruse, manifestările separatiste încurajate de Rusia în
provinciile Abhazia şi Adjaria din Georgia.
Temerile, în mare parte justificate de experienţa istorică şi de analiza lucidă
a intereselor reale, privind dorinţa şi, mai ales, capacitatea Federaţiei Ruse de
a împiedica sau măcar de a stânjeni accesul investiţional al Occidentului în zona
Caucazului şi Mării Caspice s-au dovedit, în cea mai mare parte, neîntemeiate.
Angajarea efectivă în regiune a unor investiţii imense de către marile companii
americane şi vest-europene şi, în special, demararea lucrărilor la culoarul de transport
şi la conducta petrolieră transcaucaziană Marea Caspică – Marea Neagră relevă
faptul că interesele occidentale dispun de pârghii de presiune suficient de puternice
pe plan economic şi financiar pentru anihilarea sau, cel puţin, moderarea până la
limite tolerabile a opoziţiei ruseşti. Este edificator faptul că, în pofida împotrivirii
categorice a MAE de la Moscova, puternicul grup petrolier rus Lukoil a format o
societate mixtă cu compania americană Arco, obţinând astfel credite de finanţare
în valoare de câteva miliarde de dolari pentru cota sa de participare la consorţiile
internaţionale care operează în Azerbaidjan şi Kazahstan.
Relatări din surse diplomatice, coroborate cu analizele unor politologi,
îndreptăţesc aprecierea că pasivitatea politică relativă a Rusiei în regiune s-ar putea
explica prin existenţa unor oferte atrăgătoare pe alte planuri din partea Occidentului.
Astfel, Caspar Weinberger, fost secretar al apărării al SUA (1981 – 1987), într-un
articol publicat la 9 mai 1997 în ziarul The New York Times, face pentru prima dată
legătura între trei elemente care vizează în mod nemijlocit şi interesele majore ale
României:
- importanţa pentru SUA şi pentru Europa a accesului la resursele de
hidrocarburi din zona Caucaz – Caspica;
- avantajul strategic obţinut de Rusia, în urma unor concesii occidentale aparent
unilaterale, prin majorarea plafoanelor de trupe pe flancul sudic în cadrul negocierilor
de modernizare a Tratatului privind forţele convenţionale în Europa (CFE);
- nominalizarea candidaţilor valabili şi stabilirea calendarului în procesul
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de lărgire a NATO. În afară de federaţia Rusă, alte două puteri regionale se află în
competiţie pentru asumarea unor poziţii semnificative de influenţă, bazate pe interese
specifice: Iranul şi Turcia.
În orice ecuaţie de putere, Iranul al doilea exportator mondial de petrol,
deţinător a 15% din rezervele globale de gaze naturale şi stat riveran atât la Golf
cât şi la Marea Caspică va avea de jucat un rol important. În bună măsură, semnele
unei posibile apropieri politice între Rusia şi Iran se explică prin existenţa unor
interese convergente (strategice pentru partea rusă, tactice pentru partea iraniană) în
bazinul Mării Caspice. Pe de o parte, ambele ţări privesc cu suspiciune consolidarea
prezenţei Occidentului, în special a SUA, cu atât mai mult cu cât, în urma insistenţelor
americane, Iranul a fost exclus din consorţiile petroliere internaţionale care operează
în zonă. Pe de altă parte, ambele susţin principiul exploatării în comun a resurselor din
subsolul Mării Caspice, în contrast cu celelalte ţări riverane care se raliază concepţiei
clasice de drept internaţional privind departajarea platoului continental şi a zonei
economice exclusive potrivit liniilor mediane. Explicaţia rezidă în faptul că nici Rusia
şi nici Iranul nu dispun de mari zăcăminte dovedite de hidrocarburi în propriile zone
maritime şi nici nu au făcut până în prezent eforturi şi investiţii serioase în acţiuni de
exploatare. În sprijinul poziţiei comune ruso-iraniene se invocă acordurile bilaterale
în materie semnate în 1921 şi 1940, acorduri ce nu mai au relevanţă juridică pentru
noile state independente rezultate din destrămarea fostei Uniunii Sovietice.
Turcia se afirmă ca un jucător strategic redutabil la nivel regional, exploatând
cu abilitate atu-urile de care dispune. Dintre republicile ex – sovietice din bazinul
Mării Caspice şi Asia Centrală, numai Tadjikistanul are filiaţiuni etnice cu Iranul şi
Afganistanul, toate celelalte (cu o populaţie de circa 60 milioane) fiind de origine
turcomană, vorbind limbi asemănătoare şi împărtăşind o moştenire culturală comună
cu Turcia. Companiile turceşti au o participare substanţială la consorţiile petroliere
multinaţionale şi sunt implicate în mari proiecte de infrastructură şi construcţii în
ţările regiunii. Turcia îşi promovează cu insistenţă propriile interese în privinţa
traseelor viitoarelor conducte magistrale de petrol şi gaze, folosind şi argumentul
capacităţii limitate de tranzit a strâmtorilor Mării Negre. Pe plan politic, acordul de
cooperare strategică semnat cu ocazia vizitei recente a preşedintelui Azerbaidjanului
la Ankara (5 – 8 mai 1997), indică limpede intenţia Turciei de a-şi valorifica maximal,
în perspectiva viitorului imediat, potenţialul de influenţă şi acţiune.
Din punctul de vedere al Chinei, zona Caspică este mai puţin relevantă, pe
termen scurt, sub aspectul importului de hidrocarburi, întrucât principalele zone
consumatoare se află încă în est, pe coasta Pacificului. Deschiderea căilor feroviare
şi rutiere prin Kazahstan este văzută în această perspectivă ca având o importanţă
imediată pentru integrarea în circuitul economic internaţional a provinciilor mai
puţin dezvoltate din vestul Chinei.
Pe termen mediu şi lung însă, operaţionalizarea Drumului Mătăsii, care va
permite tranzitarea neîntreruptă de mărfuri pe cale terestră din vestul europei până
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pe litoralul estic al Chinei, la Shanghai, este considerată drept un obiectiv strategic
de primă mărime. Interesul major al Beijingului în această privinţă a fost confirmat
recent de surse diplomatice chineze, care au menţionat că, pe măsura creşterii
nevoilor de energie în regiunile din vestul Chinei, apare probabilă legarea lor prin
conducte de ţiţei şi gaze, mai ales, cu marii producători din Asia Centrală. Există
indicii că investitorii japonezi iau în considerare cu seriozitate posibilitatea racordării
exploatărilor de hidrocarburi din Kazahstan la conducta care leagă bazinul petrolier
Tarim din vestul Chinei de regiunile consumatoare de pe coasta de est. Importurile
de ţiţei ale Chinei au crescut dramatic în următorii ani, de la 17 milioane tone pe an
în 1995 la 40 milioane în anul 2000 şi la peste 100 de milioane în 2010.
Statele bogate în resurse din marea regiune a Caucazului şi Asiei Centrale nu
au întârziat în a conştientiza importanţa lor evidentă în cadrul jocului mondial de
putere şi au tras concluziile necesare pentru majoritatea avantajelor lor competitive
şi pentru utilizarea poziţiei lor geo – strategice recent dobândite în scopul promovării
independenţei lor politice şi dezvoltării economico – sociale moderne. În grade
diferite, potrivit condiţiilor specifice, aceste ţări şi afirmă autonomia de decizie faţă
de vechiul centru de putere de la Moscova şi încep să-şi clădească o nouă solidaritate
regională, bazată pe interese comune reale.
Realinierile la nivel regional, în zona Caucazului, au, în acest context, o
semnificaţie aparte din punctul de vedere al intereselor de perspectivă şi priorităţilor
de acţiune ale României.
Se constată o apropiere progresivă, pe multiple planuri, pornind de la interesul
comun de valorificare a traseului transcaucazian Marea Caspică – Marea Neagră,
între Azerbaidjan (ţară musulmană) şi Georgia (ţară preponderent creştină). În
condiţiile menţinerii focarului de conflict din Nagorno – Kharabakh, relaţiile
încordate cu Azerbaidjanul şi cele în curs de răcire cu Georgia împing Armenia (altă
ţară creştină) spre o atitudine de obedienţă mai accentuată faţă de interesele regionale
ale Federaţiei Ruse.
Deşi nu dispune de rezerve proprii semnificative de hidrocarburi sau alte
produse de importanţă strategică, Georgia are, prin plasarea sa geografică, un rol
crucial pe traseul euro – asiatic, asemănător cu rolul României pe litoralul vestic al
Mării Negre. Este interesant de semnalat că în consiliul de administraţie al Corporaţiei
Petroliere Internaţionale pentru Georgia figurează nume sonore precum James Baker,
fost secretar de stat al SUA, sau Hans – Dietrich Genscher, fost vice – cancelar şi
ministru de externe al Germaniei.
Ex- Preşedintele georgian Eduard Sevardnadze a sesizat de timpuriu imensul
potenţial al noii rute comerciale pentru consolidarea independenţei politice şi
prosperităţii ţării sale şi a acţionat cu tenacitate în acest sens. Atitudinea sa faţă de
România a fost constant pozitivă.
Poziţionarea României la coridoul economic de transport, Est – Vest (Asia
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centrală – Europa)
Transporturile sunt considerate ramură de bază integratoare pentru economie,
pentru dezvoltarea generală a ţării. Prin conectarea la reţelele europene feroviare,
rutiere, fluviale şi maritime, transporturile reprezintă ramura care se pretează cel
mai bine la integrarea, armonizarea şi uniformizarea, în structurile europene potrivit
standardelor de calitate.
Dezvoltarea transporturilor reprezintă o parte a programului general de
dezvoltare economică şi socială conform unei strategii iniţiate de preşedinte privind
poziţionarea României pe traseul fluxurilor Europa occidentală – Caucaz – Asia
Centrală.
Racordarea deplină a României la sistemul complex al transporturilor
europene reprezintă un alt element de interes pentru Preşedinţie în conformitate cu
valorificarea complexă a rolului atribuit României potrivit Hotărârii de la Helsinki,
adoptată în 1997 de miniştri europeni ai transporturilor.
De amintit în acest context că România este traversată de coridorul european şi
este un partener firesc pentru cei de pe coasta de est a Mării Negre pentru prelungirea
coridorului intereuropean TRACECA.
Perspectiva economică. România a realizat un progres semnificativ în
stabilirea unei baze legale şi instituţionale pentru o economie de piaţă operaţională.
Actualul program de reformă al Guvernului, de privatizare şi restructurare, combinat
cu politici monetare prudente au câştigat aprobarea şi sprijinul instituţiilor financiare
multinaţionale.
Se face un efort serios şi consistent pentru stoparea corupţiei şi a birocraţiei.
Legislaţia existentă este propice pentru investitori şi se iau în continuare măsuri
pentru a face România mai atractivă în ceea ce priveşte influxurile de capital străine,
directe şi de portofoliu.
Infrastructura de transport. Constanţa este cel mai mare şi mai atractiv
port de la Marea Neagră. Odată ce expansiunea actuală şi programul de modernizare
vor fi complete, va deveni al doilea port ca mărime în Europa, după Rotterdam, cu
260 de compartimente operaţionale şi cu o capacitate de mânuire a încărcăturii de
237 milioane tone pe an. În condiţiile actuale, portul poate încărca în vase până la
165.000 tdw. Este echipat cu tehnologie modernă de încărcare – descărcare (20.000
de tone în 24 de ore), are legături ferate şi mari facilităţi de depozitare, incluzând
silozuri pentru cereale şi pentru ciment. Terminale speciale cu două sensuri sunt
în întregime operaţionale pentru petrol nerafinat (24 milioane tone pe an) şi pentru
produse petroliere (12 milioane de tone pe an), completate cu un rezervor (1,7
milioane m³), pentru minerale şi cărbune, vase RO - RO pentru un trafic de 30.000
de camioane pe an, transport cu bacul, actualmente sub serviciul a două feribot-uri
operate de SNCFR, cu o capacitate de 108 vagoane pentru o călătorie, vas terminus
având o capacitate de 70.000 20/40 picioare TEU pe an. Un alt vas terminal se află
în construcţie, cu o capacitate totală de 800.000 TEU pe an. Urmărind amenajarea
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unui terminal ferry în portul georgian Poti, durata şi costurile de transport din Caucaz
către Europa centrală, prin Constanţa, ar putea fi reduse cu 40%.
Portul Constanţa este, de asemenea, poarta estică, a drumului maritim
transcontinental, coridorul de transport european numărul 7, urmând canalul Dunăre
– Marea Neagră înspre legătura Main Rhein către Rotterdam.
În următorii câţiva ani, România va fi traversată de trei importante coridoare
europene de drumuri combinate şi transport ferat: Nr. 4 (Berlin – Praga – Bratislava
– Budapesta – Bucureşti – Constanţa), cu ramuri principale la Constanţa şi Istanbul.
Existenţa aeroporturilor internaţionale, în special în Bucureşti, Constanţa şi
Timişoara, fac din România un centru pentru traficul aerian dintre Europa şi regiunea
Caspică.
Reţeaua românească de conducte de petrol şi gaze naturale este destul de bine
dezvoltată. Legături suplimentare sunt planificate în sud – est către Serbia şi în vest
către Ungaria.
Numeroase şantiere navale au din punct de vedere tehnologic capacitatea de
a construi vase până la 150.000 tdw şi de a repara, revizia şi echipamentele fiind
adecvate, practic pentru orice tip de vase de mare sau de râuri. Acelaşi lucru este
valabil pentru producţia de material rulant şi pentru activităţile de reparaţie.
Zonele libere din Constanţa Sud, Sulina, Galaţi, Brăila şi Giurgiu oferă facilităţi
în termeni foarte atractivi pentru contracte de depozitare şi activităţi de prelucrare
legate de creşterea spectaculoasă ce se aşteaptă în tranzitul de bunuri prin România.
Capacitatea de producţie şi know-how. România are o tradiţie de durată în
industria petrolieră, de mai bine de 140 de ani. Cu toate că vechile depozite cunoscute
au fost secate, România este încă unul dintre marii producători de petrol şi gaze
din Europa. Exploatări recente, pe bază concesionară, efectuate de către companii
multinaţionale au arătat rezultate promiţătoare atât pe platformele maritime, cât şi în
câteva zone din interior.
Industria de rafinare este bine dezvoltată, cu o capacitate totală de aproximativ
36 de milioane de tone pe an. Principalele rafinării sunt legate prin conducte de portul
Constanţa. România are, de asemenea, o puternică bază de fabricaţie în domeniul
petrolului şi al echipamentului adecvat, precum şi în industriile adiacente: produse
petrochimice, farmaceutice, îngrăşăminte, fibre sintetice şi fibre toarse, cauciuc, etc.
Companii române de specialitate şi-au dovedit capacitatea de a executa la scară mare
proiecte de explorare în străinătate, precum şi activităţi de marketing şi consultanţă.
Influxul de hidrocarburi din regiunea Mării Caspice va spori rolul României
de furnizor de energie pentru zona învecinată, contribuind astfel la înlăturarea unei
eventuale neînţelegeri politice în ceea ce priveşte dependenţa de o singură sursă.
Alte arii cu un potenţial de dezvoltare semnificativ orientat către export sunt:
agricultura şi produsele alimentare, designul industrial şi urbanistic, materialele de
construcţii şi serviciile de intermediere.
Investiţiile străine prioritare în domeniul transporturilor din România vizează
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în principal proiecte de modernizare în transporturi:
Mai multe proiecte privind modernizarea în transporturi sunt în curs de
derulare, dar dintre acestea se detaşează: ● investiţiile în modernizarea coridoarelor
de transport stabilite de Conferinţa paneuropeană a miniştrilor transporturilor de
la Creta şi anume coridoarelor IV, VII, IX, care străbat România; ● programul
de construcţie a autostrăzilor; ● construcţia terminalului de containere în portul
Constanţa Sus.
Deceniul următor va readuce în prim plan transportul feroviar de marfă, în
special în trafic internaţional bazat pe:
- grija pentru economisirea combustibililor clasici (fosili);
- protecţia mediului înconjurător;
- extinderea tehnologiilor de transport internodal.
România va fi intens solicitată datorită poziţiei sale privilegiate de poartă la
Marea Neagră, de pătrundere pe artera de navigaţie Dunăre şi de accesul direct la
reţelele feroviare şi rutiere de transporturi performante.
Deschiderea legăturii Europa – Caucaz – Asia şi rolul de pivot al României
aduce în atenţie un potenţial enorm pentru investiţii productive şi profitabile şi
pentru cooperare. Iată o listă experimentală de proiecte prioritare care pot deveni
obiect pentru considerări ulterioare şi pentru discuţii cu companii româneşti şi cu
autorităţile respective pentru:
● a participa la licitaţii ca ofertanţi pentru lucrări de contract cu finanţare
multinaţională sau pe bază concesionară pentru construcţia sau modernizarea unor
sectoare din autostrăzile şi căile ferate de-a lungul coridorului de transport european
pe teritoriul României;
● a se concentra asupra avantajelor oferite de zonele libere din Constanţa şi
de-a lungul cursului Dunării,
● a folosi canalul Dunăre – Marea Neagră pentru transportul de mărfuri lichide
şi solide, în aval şi în amonte până la Rotterdam;
● a dezvolta capacitatea existentă de tranzit prin conducte, cu extensii posibile
în zona balcanică şi spre Occident, prin Ungaria;
● a sprijini accelerarea privatizării în ceea ce priveşte rafinăriile româneşti,
unităţile petrochimice şi industriile adiacente;
● a examina cunoştinţele economice şi posibilităţile tehnice de a dezvolta
capacităţi producătoare de energie nepoluantă;
● orientare către export, folosind drept combustibil fracţiuni grele de ţiţei;
● a ajuta la dezvoltarea potenţialului agricol considerabil al României în
relaţie cu capacitatea de absorbţie proiectată a pieţelor FSU, Asia centrală şi Caucaz,
în special;
● a studia la dezvoltarea potenţialului agricol considerabil al României în
relaţie cu capacitatea de absorbţie proiectată a pieţelor FSU, Asia Centrală şi Caucaz,
în special;

182

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE
● a studia oportunitatea de a construi o uzină de prelucrare a gazelor în
apropiere de Constanţa, în legătură cu proiectul de instalare a unei întreprinderi de
lichefiere pe ţărmul estic al Mării Negre, tranzitul fiind asigurat de petrolierele LNG/
LPG;
● a implica companiile româneşti ca furnizori sau subcontractanţi în proiecte
actuale sau viitoare în regiunea Asia Centrală şi Caucaz.
Participarea României alături de Georgia, Azerbaidjan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Tadjilostan, Kirghistan, Kazahstan şi China ar fi utilă în ceea ce priveşte:
● modernizarea infrastructurilor pe întregul traseu; ● crearea sistemului informatic
al Drumului Mătăsii 2000; ● participarea la comercializarea serviciilor oferite de
Drumul Mătăsii.
Drumul Mătăsii face legătura între Europa şi China, regiunile meridionale din
Rusia, Caucaz şi malul occidental al Mării Caspice.
Acest coridor economic euro asiatic va genera o serie de oportunităţi economice
ce vor viza resursele de energie, transportul şi telecomunicaţiile.
În iunie 1997 în cadrul Forumului Internaţional de la Crans Montana, în
prezenţa oamenilor de afaceri, miniştri şi experţi din peste 80 de ţări a fost făcut
public Proiectul de piaţă comună transcaucaziană.
La originea proiectului se afla un grup de experţi internaţionali sprijiniţi de
Banca Mondială şi BERD (Banca Europeană de Reconstrucție şi Dezvoltare).
Realizarea proiectului va permite republicilor din Caucaz să părăsească zona
de influenţă a Rusiei.
În această situaţie Rusia va trebui să accepte tendinţa de globalizare şi să
investească în proiectele de integrare în Caucaz.
Zona Mării Caspice reprezintă, după Golful Persic şi Siberia, al treilea mare
bazin petrolifer al lumii.
Harta rezervelor de petrol ale zonei s-a redistribuit după destrămarea Uniunii
Sovietice între Rusia, Azerbaidjan, Turkmenistan şi Kazahstan.
Pentru Azerbaidjan lucrurile sunt mai complicate datorită intereselor Rusiei,
Turciei, Iranului şi SUA care se concentrează şi concură la Baku.
Conducta Baku – Novorossiisk sau altfel spus Marea Caspică – Marea Neagră,
trece pe teritoriul cecen greu de controlat de Rusia.
Interesul american în zonă se concentrează în pomparea ţiţeiului la Marea
Neagră prin Georgia, în portul Supsa sau prin construirea unei conducte prin Turcia
la Ceyhan.
Participarea României alături de Georgia, Azerbaidjan, Turkmenistan,
Tadjikistan, Kirghistan, Kazahstan şi China ar fi utilă în ceea ce priveşte: ●
modernizarea infrastructurilor pe întregul traseu; ● crearea sistemului informatic al
Drumului Mătăsii; ● participarea la comercializarea serviciilor oferite de Drumul
Mătăsii până în China.
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Obiective strategice ale României în zona Mării Caspice
Rezervele de hidrocarburi descoperite în această zonă impun pentru orizontul
de timp imediat dezvoltarea unei infrastructuri pentru:
● transportul hidrocarburilor extrase din câmpuri „onshore” şi „offshore”
aferente unei mări închise;
● transportul altor materii prime din zonă (bumbac, metale neferoase, uraniu)
precum şi a mărfurilor absorbite de viitoarele pieţe ale ţărilor respective.
Racordarea la aceste infrastructuri constituie pentru România o problemă
de interes strategic.
I. STADIUL ACTUAL
A. Hidrocarburi
1. Resurse
Principalele resurse raportate geografic la Marea Caspică sunt situate în:
● Nord: Kazahstan (ţiţei*, gaze), Rusia (ţiţei, gaze*)
● Vest: Azerbaidjan (ţiţei*, gaze), Georgia (ţiţei)
● Est: Turkmenistan (ţiţei, gaze*)
*) rezerve importante
2. Rute de transport
● Disputa Est -–Vest (China – Europa) vs Nord – Sud (Rusia – ţările Golfului)
a fost tranşată în favoarea primei ca o alternativă vitală la un posibil viitor monopol
al marilor resurse situate pe această axă (Siberia, M. Caspică, Golf)
● Principalii „jucători” în zonă sunt (în ordinea capacităţii de influenţare a
deciziilor): SUA, Rusia, Ţările Caspice, Turcia, Uniunea Europeană.
2.1. Ţiţei
● Oleoducte sigure în viitorul imediat – (figura 1):
(1) Tenghiz şi Karaciaganak (Kazahstan) – Novorossiisk (Rusia) – 27 – 67
mta* - mil. Tone/an – (Conducta „CPC”)
(2) Baku (Azerbaidjan) – Supsa (Georgia) 10 mta
(3) Baku – Novorossiisk (10 mta)
● Oleoducte în stadiul de proiect fig. 1:
(4) Baku (Azerbaidjan) – Ceyhan (Turcia)
(5) Tenghiz (Kazahstan) – Baku (pe sub marea Caspică)
(6) Odessa (Ucraina) – conducta Drujba – Polonia, Germania
(7) Burgas (Bulgaria) – Alexandropulos (Grecia)
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(8) Burgas (Bulgaria) – Vlora (Albania)
(9a) Constanţa – Trieste (Italia) – proiectul „SEEL” – via Serbia
(9b) Constanţa – Trieste (Italia) – via Ungaria

Figura 1 Marile fluxuri economice energetice
Ultimele cinci trasee au în vedere faptul că în orice din variante, pe coasta de
est a Mării Negre va ajunge o cantitate de ţiţei mult superioară celei posibile de a
fi transportată prin strâmtoarea Bosfor.
Proiectul SEEL iniţiat de Italia şi România prezintă următoarele avantaje:
● valorifică superior o infrastructură existentă;
● oferă pieţe pentru produsele rafinate şi/sau petrochimice;
● integrează funcţia de transport cu cea de aprovizionare a unui lanţ de rafinării
situate de-a lungul traseului;
● obţine un preţ competitiv de transport al ţiţeiului;
● este flexibil şi uşor adaptabil la fluctuaţiile cererii pentru că prin conectarea cu
reţelele ADRIA, DRUJBA, TAL aprovizionează rafinăriile din: România, Bulgaria,
Serbia, Croaţia, Slovenia, Cehia, Austria, Germania,
● generează stabilitate politică în zona Balcanilor şi Sud – Estul Europei;
● reprezintă pentru Europa o alternativă strategică vitală din punct de vedere
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energetic prin dezvoltarea unui coridor Sudic vis-a-vis de rutele nordice asigurate de
Rusia şi Ucraina.
Poziţia principalilor „jucători” faţă de aceste trasee în mod special faţă de
proiectul „SEEL” poate fi rezumată astfel:
SUA sprijină traseul (4) Baku – Ceyhan la care speră să atragă şi o parte din
ţiţeiul situat în Estul Caspicei printr-o conductă submarină (5).
Nu s-a exprimat clar asupra surplusului de ţiţei ce va ajunge la Novorossiisk şi
care va trebui preluat în continuare pe reţelele europene (6) – (9).
Este împotriva variantei (9a) a proiectului SEEL datorită tranzitării Serbiei.
Rusia doreşte menţinerea pe cât posibil a controlului tranzitului de ţiţei către
Vest prin atragerea unei cât mai importante cantităţi în portul SEEL. Srgumente
suplimentare. Interesele Lukoil în România, existenţa unor acorduri între Lukoil şi
ENI (Italia), sprijin tacit acordat Serbiei.
Ţările Caspice – există aici o tendinţă generală de a ieşi parţial de sub influenţa
Rusiei materializată în ordinea amplificării tendinţei după cum urmează: Kazahstan,
Turkmenistan, Azerbaidjan, Georgia.
Kazahstanul priveşte cu interes implicarea României în transportul ţiţeiului.
Pe lângă proiectul SEEL este agreată şi propunerea românească prezentată cu ocazia
vizitei mele în Kazahstan privind transportul exclusiv maritim şi fluvial pe ruta:
Marea Caspică, Volga – Don, Marea de Azov – Marea Neagră – Constanţa – Dunăre.
Turkmenistanul optează pentru transportul parţial al gazelor prin Iran către
Turcia; practică de asemenea o politică inteligentă prin preluarea sau construirea
unor centrale electrice pe gaz în Turcia, Iran, Ucraina şi încercarea de a exporta
energie electrică în loc de gaze.
Azerbaidjan este în primul rând atras de varianta turcă (4).
Georgia sprijină evident orice variantă (inclusiv SEEL) care presupune tranzitul
ţiţeiului prin Marea Neagră şi care deci îi pune în valoare poziţia sa geografică.
Turcia încearcă să preia controlul asupra ţărilor Caspice pe căi diplomatice şi
economice, folosindu-se de argumente de ordin cultural şi religios. Susţine evident
ruta (4) dar nu şi-a exprimat până acum poziţia faţă de rutele europene (6) – (9) cât
timp acestea transportă în primul rând ţiţei din Nordul Caspicei şi/sau din Ural.
Uniunea Europeană – În mod surprinzător are o prezenţă foarte limitată în
zonă. Este supusă unor atacuri susţinute din partea Turciei.
Ultima hotărâre adoptată de miniştrii de externe „ai celor 15” se referă la
necesitatea sprijinirii unor rute alternative Est – Vest pentru ţiţeiul caspic, ceea ce ar
putea constitui o bază de plecare pentru tratative vizând sprijinul acordat proiectului
SEEl.
Deciziile politice ale ţărilor amintite vor trebui să ţină seama şi de interese de
ordin comercial ale marilor companii implicate în extracţia petrolului caspic. În acest
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context câteva mari companii americane încep să se intereseze de proiectul SEEL
(Amoco, ARCO, Mobil) la care se adaugă în Europa (ENI, Lukoil). După cum se
observă lista este relativ redusă.
2.2. Gaze
gaze.

Pentru orizontul de timp 2010 Europa ar putea traversa o criză accentuată de

În momentul de faţă transportul de gaze din Turkmenistan ca principală sursă
se face numai prin gazoducte ruse în condiţii comerciale oneroase.
Se are în vedere construirea unor gazoducte pe direcţia Est – Vest dintre care
menţionăm ca importante:
(1) Turkmenistan – Iran – Turcia (proiect Shell)
(2) Turkmenistan – Turcia (cu subtraversarea Mării Caspice)
Ambele trasee pot deveni interesante pentru România dacă ne vom dezvolta
infrastructura existentă şi vom conecta la reţelele vest – europene, anticipând un
posibil traseu: Turcia – Bulgaria – România – Ungaria – Austria.
Pentru România ar fi oportună finalizarea proiectelor de construcţie a:
● gazoductului Nord – Sud (acord de colaborare Gazprom, Romgaz, Haward
Energy) care extinde conducta existentă prin România, Bulgaria, Turcia, în perspectiva
inversării sensului şi prelucrării pe această rută a gazelor din Turkmenistan şi
transportate apoi prin România către Ungaria, Austria;
● gazoductului de racordare a României cu Ungaria.
O variantă mai costisitoare dar fezabilă o constituie transportul pe mare către
România a gazelor lichefiate (LPG şi LNG)
B. Transport de mărfuri – Coridorul „TRACECA”
Variantă modernă a „drumului Mătăsii”, acest coridor poate atrage către
România viitoare fluxuri importante de mărfuri prin racordarea sa la coridorul
european „4C” (Constanţa – Arad).
O analiză realistă a traficului de mărfuri Europa – Orientul Mijlociu indică
trasee mai avantajoase sub aspectul distanţelor şi a dotărilor actuale pe rute care
pornesc din Istanbul sau Burgas. Un avantaj temporar pentru România, din păcate
nevalorificat, îl constituie dificultăţile actuale de tranzitare a fostei Iugoslavii.
Creşterea atractivităţii coridorului „4C” s-a putea realiza prin dezvoltarea
celor două capete de coridor.
● Arad – de unde se bifurcă rutele spre Salonic (4a) şi Istanbul (4b)
● Constanţa – punct de tranzit către multiple rute maritime cu destinaţia
Odessa, Novorossiisk, Poti, Samsung.
Desigur atractivitatea coridorului „4C” se va mări considerabil dacă se
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realizează obiectivele noastre legate de transportul de hidrocarburi, caz în care
Constanţa poate deveni cu adevărat, asemenea Rotherdamului, placa turnantă estică
a pieţelor de petrol.
II. POLITICI
A. Pe plan intern
1. Adoptarea de către Guvern a „Strategiei energetice a României” în corelare
cu scenariile posibile de integrare a României pe rutele caspice şi care să cuprindă
strategii sectoriale ale resurselor primare (cărbune, gaz, ţiţei) pentru ambele
componente: „upstream” şi „downstream”.
2. Crearea în subordinea CSAT a „Comisiei pentru promovarea politicii de
integrare a României în fluxul economic Marea Caspică – Europa”. Comisia ar
urma să fie alcătuită din 5 membri respectiv:
● Miniştrii de la MAE, MT, MIC, Min. Reformei
● Preşedintele executiv al Forumului „România la Răscruce”
2. Sprijinirea financiară de la buget la limita a 9 miliarde lei a elaborării
proiectelor tehnice necesare atingerii obiectivelor strategice ale politicii în discuţie
cum ar fi: Terminalul multifuncţional Poti, Proiectul de dezvoltare durabilă a portului
Constanţa (inclusiv zona liberă), Proiect SEEL, Centru de Afaceri Internaţional Arad,
etc.
3. Atragerea marilor companii străine cu interese în zona Caspică şi mai ales
a celor americane în procesul de privatizare a industriei petroliere româneşti, chiar
în condiţiile oferirii unui statut relativ privilegiat.
B. Pe plan extern
1. Dezvoltarea contactelor cu organismele internaţionale cu preocupări în zonă
(proiectele TRACECA şi INOGATE ale uniunii Europene, programele PHARE şi
TACIS, etc.)
2. Intensificarea „lobby”-ului extern prin amplificarea prezenţelor româneşti
în cursul acestui an la diferite reuniuni internaţionale susţinute financiar dintr-un
fond special creat în acest scop.
3. Sprijinirea companiilor româneşti din domeniile: exploatării, producţiei şi
transportului hidrocarburilor, construcţiilor, serviciilor, etc. de a pătrunde în zona
Caspică.
În multe cazuri prestigiul tehnicienilor români este cunoscut şi apreciat, el
trebuind urgent valorificat.
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CONCLUZII
1. România deţine atuuri majore mai ales în atragerea unor rute pentru ţiţeiul
Caspic. Ele trebuiesc valorificate acum pentru a prelua cote din „ţiţeiul timpuriu”.
2. Atragerea surselor caspice de gaze naturale depinde de modul în care vom
promova proiectul de gazoduct nord – sud prin România, Bulgaria, Turcia ca şi de
racordarea prin Ungaria la reţelele vest – europene.
3. Dezvoltarea coridoarelor de transport mărfuri şi în special autostrada „4C”
depind de creşterea atractivităţii comerciale a celor două puncte terminus: Constanţa,
Arad, precum şi de realizarea proiectului SEEL.
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Abstract
There was a moment when it seemed that the East-West dimension of the
ontology of Euro-Asian space was beginning to emerge out of its traditional
conflicting character and do something in order to bridge the gaps. This
would have been excellent, since Western Europe has finance and technology,
while Asia is rich in resources. The civilizations to be found on the largest
geophysical platform of the Earth are not contradictory and conflicting; they
are just different, by area, culture, and interests. Many of the truths that sounded
like dogmata or things which were well known and had become chronic were
ignored both by the triumphalist and the pessimist analysts. Whatever had
happened seemed to be water under the bridge. The Summit of the Eastern
Partnership in Vilnius, in the autumn of 2013, showed, however, the real face
of things. The undercurrents were revealed, frustrations became evident, the
strategic Black Sea - Baltic Sea ridge was reactivated and, consequently, the
forces, the means, the plans and the resources were re-positioned. The war
started again. Actually, it had never stopped because the war between the East
and the West is unfortunately a continuous one. Like a road without beginning,
without end, and with no exit.

Key words: strategic ridge, Black Sea, Baltic Sea, strategies, resources
Introduction

I

t was once again proven, if it had still been necessary, that the East and the
West did not shake hands, as they say, they did not sign a non-aggression
pact, and they did not create, either of facto, or of jure, any of those fundaments of
1
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trust that may have facilitated evading from their omnipresent endogenous conflicting
state that has, for centuries, been grinding resources, people and lives of the most
important civilizations of the planet to be found in this immense Euro-Asian space.
The two world wars which shattered both the East and the West, did not manage to
bring peace and quiet to either of them. On the contrary, especially through the Cold
War, which was another type of world war, whose main front also comprised the core
of Europe and Germany, they emphasized even more this conflicting state, placing
the world on the most dangerous barrel of gun powder that had ever existed on the
Earth, with the largest concentration of nuclear heads, tanks, airplanes and other
modern and sophisticated weapons, even if the world has never stopped progressing,
building, living beautifully and loving one another.
The two poles of power – the United States and the Soviet Union – have
placed again Europa in the middle, between them, like a sort of strategic safety
area, even if in this strategic game with no initial stake there has been and still is the
most important and developed part of Russia, because Russia is, undoubtedly, both
Euro-Asian and European. This bipolar configuration was actually never in a state of
security or at least one of safety. We could talk, of course, of a dynamic balance, that
is, a strategic balance, on the nuclear edge, but reality, that reality which is invisible
for the usual human eye is really dramatic…
All the countries in this Euro-Asian and Euro-Atlantic area had, each of them
according to their own possibilities, systems of forces, means, and resources in a
permanent state of combat readiness, fighter aircraft ready for take-off at any moment,
radars that were continuously sweeping the horizons, satellites that were non-stop
broadcasting images with a high resolution usually encountered only in TV studios,
I2SR systems (information, intelligence, surveillance, reconnaissance) activated,
missiles ready to be launched, with trajectories calculated precisely, immersed
submarines (therefore undetectable), ready to launch at any moment nuclear war
heads, special forces ready to act or already acting, present everywhere in the world…
There were several moments when the world was just a second away from triggering
a nuclear war, just as the case is today too… There are over ten thousands of active
nuclear warheads, with the most accurate vectors – intercontinental ballistic missiles,
cruise missiles, nuclear submarines, strategic bombers, other means (some of which
probably completely unknown to common people) etc. –, which, once triggered,
could bring nuclear winter to the Earth, completely destroying the biosphere. These
weapons and these vectors are completed by all sorts of projectiles with nuclear
cores, weapons of high precision, systems based on amplification of waves, etc.
Let us take, for instance the HAARP program (High Frequency Active
Auroral Research Program). This is a research program regarding the behaviour
of the ionosphere (especially of the atoms of ozone, nitrogen, helium, etc.) when
subjected to the bombardment with solar and cosmic radiations or high frequency
radiations (HF) and even low frequency (ELF) from the Earth. In order to do
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this, HAARP generates, through 180 antennae (their number should reach 360), a
concentrated flux of high frequency radiations (3-5 MH) which go over a distance of
600 km and heat the ionosphere in the impact zone up to 4000 degrees (while HAARP
is in progress, Aurora borealis can be seen). The reflected wave is of low frequency
(around 80 Hz), but it can be adjusted. This wave scans the terrestrial surface and the
oceans several kilometres in depth, being able to reveal even immersed submarines.
That is the reason why, a lot of researchers appreciate this program, beyond its great
scientific contribution, as a terrible weapon. A weapon which can be used by those
who own it, but also by Planet Earth on the whole. Which is, certainly, a general
truth.
Without going into details, we have to say only that the entire world – but
especially the great powers – are arming themselves. Over ten thousands of nuclear
warheads are ready to be launched and the cyber space as well as the systems using
wave-based weapons, such as HAARP, the European system of ionosphere research
etc. and the geophysical weapon have already reached performances that cannot be
even imagined by the common people. These systems, with respect to their power
and effect, may surpass even the nuclear weapon, as they do not use an energy
generated by an explosion, but the very energy of the Earth or of the universe.
1. Reactivation of an ancient ridge
In time, the East-West confrontation – in its essence being a confrontation with
geopolitical goals and geostrategic effects – was happened especially for generating
and consolidating a geopolitical nucleus, which should have been geostrategic at
the same time, called by Halford J. Mackinder3 heartland, a sort of common heart
of the two continents (Asia and Europe) which could make it possible afterwards
to constitute a continental power capable of going out into the warm ocean4 and
conquer world. It is interesting that such an idea (which actually never lacked from
the Euro-Asian space) did not gather Asian and European forces around it, but kept
them in a tense, disruptive and even conflicting state, each of the great powers of
this huge Euro-Asian area (which mattered throughout history) wishing to reach this
target of having immense continental power, but not through an union with the other,
but through conquering or destroying it.
That is why, analysing the whole range of confrontations and battles between
the key figures of this space (key figures which, we must say it again, instead of
getting together for creating the Euro-Asian, continued to fight each other for
Halford F. Mackinder, Le pivot géostratégique de l’histoire, publie par l’Institute de Stratégie Comparée dans la
revue Stratégique, http://egea.over-blog.com/pages/Mackinder_le_pivot_geographique_de_lhistoire_1904-481863.
html (accessed on 09.10.2015).
4
Both Russia and Germany had been throughout their history confined to the continental space and these frustrations of the two countries have had and still have a very complicated effect in the battles which were more or less
seen and known in the geopolitical configuration of the world.
3
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accomplishing the same objective, but not by joining, on the contrary, by destroying
each other), we can see several strategic lines (directions) of confrontation EastWest (strategic lanes or corridors), which we consider very important. They were
very important yesterday, in the age of armed invasions and conquests, and they are
as important today, in the age of globalization and of the clashes of civilizations for
power, influence, markets, and especially resources.
During the age of the three great empires (Russian, Habsburg and Ottoman),
but not only then, these strategic corridors had crucial significance (obviously, for
them) and dramatic effects on the Romanian space, space that, nevertheless, they did
not manage to assimilate or destroy, but only to use.
We identified and analysed, within the European space where and for which
most important battles of the world were fought, four main strategic corridors,
extremely significant, both for the East (especially for Russia), and for the West (that
is, for the great Western powers, especially for Germany and France, but not only).
The four strategic corridors are, from the North towards the South, the following:
- The strategic Baltic corridor;
- The strategic Central-European corridor;
- The strategic Danube corridor;
- The strategic corridor made by the Black Sea, the Sea of Marmara, the
Mediterranean Sea.
The strategic Baltic corridor starts from somewhere around Petersburg and
comprises the Baltic Sea, its shores and the Pacific opening. To Russia, even from
the moment when this great Euro-Asian power came into being, this corridor has
been extremely significant. The value of this corridors stems from the fact that it
gives Russia the possibility to go out towards the warm ocean, to monitor the Nordic
seas and the North of continental Europe, as well as a strategic maritime manoeuvre,
on exterior lines, in case of war. As it is well known, such a maneuver was already
used in the war in 1905, by the Russian Fleet of the Baltic Sea. On August 30th, 1904,
Tsar Nicholas the 2nd decided to send this fleet to Vladivostok, in the Far East. The
fleet sailed over 18,000 nautical miles, passing through the tropics, and finally went
straight into the ambush in Tushima, prepared for Japanese admiral Togo. This was
the battle in which they used for the first time the so called T-maneuver, by Admiral
Togo. We will not go into the details of this battle, one of the most interesting naval
battles of world’s history. We just need to underline the importance that the Russians
have always given and are still giving to this maritime corridor which is really vital
for such a great power as Russia. The same importance is granted to this corridor by
the West, especially the off-shore powers, the Baltic Sea being one of the ways of
penetrating the continent towards the heartland and, at the same time, of confining
Russia to continental space. Recently, this corridor became the space where North
Stream project was initiated, a pipeline through which gas from around Leningrad is
transported towards Germany.
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Once the Baltic States were separated from the Soviet Union, Russia found
it really troublesome to gain access to the strategic Baltic corridor and to establish
the connection with Kaliningrad enclave. Nevertheless, the Russians continued to
consolidate and modernize their Baltic Fleet, one of the four Russian fleets (the other
three being: the Black Sea Fleet, the Northern Fleet and the Pacific Fleet, each of
them playing a very important role in Russia’s politics and strategies, especially in
the new geopolitical and geostrategic circumstances). Estonia and Latvia are placed
in the area where this pipeline emerges from Russia. In these countries, which are
neighbors in the East with Russia, around 30-40% of the population is Russian. It is
quite likely that, in case of an open conflict East-West, in order to close this corridor
and at the same time to use it for an adequate strategic maneuver, Russia may rapidly
conquer the three Baltic states – Estonia, Latvia, and Lithuania – despite the NATO
forces deployed here.
The strategic Central-European corridor stems from somewhere in Western
Galicia, passes through the northern part of European mountain chain, with the
axis on one of the main European capitals (Warsaw, Berlin, Paris) and goes up to
Normandy. It is a sort of strategic terrestrial „boulevard” – the only one – on which
most battles between the East and the West or between the West and the East were
fought, including Napoleon’s catastrophic expedition to Russia and the two World
Wars. Russian cruise missiles, especially the ballistic ones, but also those within
different strategic and operational echelons of Russian Armed Forces, tanks and
armoured vehicles as well as groups of operative-strategic special aero-mobile,
nuclear etc. task force, target especially this corridor, in case of armed confrontation
West-East or East-West. Russian Land Forces envisage such a confrontation even
though it seems absurd nowadays. Russians consider that serious threats were issued
against their area of strategic ground and maritime safety towards the West, situated
between the Baltic Sea and the Black Sea. Thus, they will never be willing to perceive
NATO and EU extension other than as a dangerous getting closer to their borders
due to the countries belonging to the former Soviet Union, especially those situated
on this strategic ridge (Black Sea – Baltic Sea), reactivated nowadays by placing on
one side and on the other of this pivot, a NATO layout and, obviously, a Russian one.
Regardless of what is being said nowadays or will be said in the future, Russia
will always consider that as long as it will be part of this configuration, the Baltic
States, Belarus, Ukraine and Caucasian countries will form its area of strategic
security towards the West. Hence, a source of extremely serious and complicated
threats and dangers, proven by the clear attitude of the giant in the East and manifest
in Russia’s renewed arms’ race and in its already very aggressive attitude which can
be understood both as an active instance of dissuasion and as a strategic warning.
The strategic Danube corridor focuses on the Danube. It starts from Danube’s
Mouths and ends in Germany. It is a corridor adjacent to the corridor on the ground
and also to the maritime one in the South. Its importance is really significant, not
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only due to the fact that it can ensure a certain type of strategic manoeuvre in
case of war – the classical river manoeuvre – but also and especially because of
its economic functions, in the fields of transportation, logistics and hydro-technical
matters. Temporarily, Russia was forbidden access to the Danube Mouths, although
the commercial fleet of the Soviet Union was, at that time, the most powerful on the
great river. This means that Russia did not give up, out of its own initiative and will,
on the Danube Mouths. Russia merely accepted a certain reality (the implosion of
USSR), a fait accompli, hoping that Ukraine will continue being not only a mere
zone of strategic security for the descendant of the Red Empire, but also its Forward
Operating Base for the times to come.
In 1940, through a simple document, which was endorsed neither by
Moscow nor by Bucharest, the Soviet Union deprived Romania of Snakes Island,
out of strategic reasons, in order to place there a radar, in order to ensure strategic
surveillance of Danube Mouths and even straits… The fact that Ukraine took over
the frontiers imposed by the Soviet Union and accepted by the whole world does
not automatically mean that Moscow is willing to give up its access to the great
river, the second biggest river in Europe, after Volga, but the first one with respect
to its strategic importance. It is quite likely that in certain circumstances, through
a strategic-operative action, Russia might cut off Ukraine from the Black Sea (by
taking Odessa) and accomplish, through Cahul and Ismail areas on the left bank of
Chilia, and through Gagauzia, the junction with Transnistria, encircling Ukraine and
bringing it back to what it was at its beginnings (a strip of land, oriented East-West
between forested areas in the North and the moor area). This possible strike cannot
be countered by anyone with other means than starting a nuclear war between the
East and the West which – or so it seems – Russia is not afraid of.
Moreover, besides the SM 3 missiles from Deveselu, there will be, the Russians
think, a defense system against aircraft and ground actions, comprising exclusively
cruise Tomahawk missiles, which might strike Moscow. Still, recently, in their
intervention in Syria, the Russians launched, as a premiere, 26 cruise missiles from
Caspian Sea through Iran and Iraq, to hit targets of the Islamic State. Obviously, this
action was rather intended as a show of force, because Russia had available its air
force assets in Latakia which could have rapidly and easily hit these targets, at much
lower costs than those implied by launching cruise missiles. Such a missile costs
much more than a million dollars.
Russian cruise missiles were launched on October 7th, 2015, from four warships
in the Caspian Sea Fleet against 11 of the ISIS in Syria. They covered a distance of
1,500 km and hit all the targets, according to the statements made by the Minister of
Defense. The length of the flight was two hours from launching.5 They were Russian
cruise missiles 3M-14T Kaliber, of new generation, stealth, with a speed of 700-800
Russians launched 26 cruise missiles from the Caspian Sea against ISIS targets, http://www.ziaruldegarda.ro/
rusii-au-lansat-26-rachete-de-croaziera-din-marea-caspica-asupra-tintelor-isis/ (accessed on 12.10.2015)
5
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km/h, similar to the most modern variant of RGM/UGM-109E Tomahawk.
The strategic corridor Black Sea, Aegean Sea, Mediterranean Sea is the
Southern counterpart of the Baltic strategic corridor, having more or less the same
functions, but developed in more complex circumstances. We should keep in mind
that here was the place where, in 1962, the cargo ships with warheads that were to be
placed in Cuba left, generating the Caribbean Sea crisis.
Russians modernized very fast the Black Sea Fleet and they also found
immediately the occasion to use it in a real crisis, in order to test the new combat
means, the rapid reaction logistics component, with regular forces and special forces,
in cooperation with China and China and Iran, from great distance, as well as the
systems of protection through jamming or other means, some of which very modern.
Russia took the opportunity in order to get control over the Syrian Mediterranean
coast and is already massing forces and means on the strategic maritime corridor in
the South, where South Stream pipeline was going to pass, zero bearing with North
Stream in the Baltic Sea.
It is definitely not a matter of chance that two out of the four strategic
commands – that in Sankt Petersurg and that in Rostok on Don – are found at the
starting points of the two strategic maritime corridors. The other two commands
are that in Ecaterinburg (for the central area, especially for Siberia) and that in
Habarovsk, covering the Eastern part of Russia (Eastern Military Region). The
disposition of these commands (military regions as the Russians call them), probably
has as reason a way of materialization of anti-anaconda and defense policies and
strategies, facing the West, in SCO context (Shanghai Cooperation Organization).
China thus becomes a huge area of strategic security for Russia, just as Russia could
really turn into an immense area of strategic security for China. It is quite likely that,
in the future, we may witness here, following the NATO model, the development of
a vision of collective defense, of common security guarantee, of great consistency. We
should not forget that every year, the SCO member countries organize and perform common
military exercises. 6

The Russians have already started their strategic offensive, both through their
reactivation of the strategic ridge Black Sea – Baltic Sea, and through their rapid and
surprising actions in Syria, in cooperation to China, to Iran, and probably to Iraq too.
Moreover, the Russians have already stated that, in the future, they will resume their
cruising with their state-of-the-art nuclear submarines on all the seas of the world,
including the Black Sea.
Russia’s actions, in cooperation with China and Iran, are actually also
an intervention on the strategic corridor Black Sea – Mediterranean Sea, as an
offensive response to EU and NATO extension policy and as a rapid and violent
means of deterring and counteracting the Islamic offensive against the non-Islamic
civilizations. Russia struck in a powerful manner and not only for protecting Bashar
6

„Univers Strategic” no. 20/2014, pp. 260-268, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us20.pdf (accessed on 10.10.2015)
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Al-Assad, but also and especially for neutralizing the Chechen Islamists who had
come here and thus deter the Islamist phenomenon on Russian territory. Russia has
22 republics with Islamist population, in most of them being the majority as the
number of Muslims in Russia (indigenous or immigrants) being, according to some
estimates, over ten millions and growing, even if the native Muslim population
in Russia lives, as stated by those from Sputnik Agencies as an answer to some
American statistics, in a traditional Russian manner.
In other words, in the tense relations between the East and the West, Russia’s
answer was not only to limit itself to what was accomplished through the rapid and
surprising reaction in the Ukrainian crisis (annexation of Crimea and control over the
Eastern Ukraine), but it also implemented a forward strategic pillar on the strategic
corridor Black Sea – Mediterranean Sea. Could this be a strategic game with no
stakes or a complex dynamic action with uncertain effects?!
Three out of the four strategic corridors (Central European, Danube and the
maritime one in the South) have affected and are still affecting in a serious way the
Romanian area also. The reality is that this also happened in Burebista’s times and
in Decebal’s period and in the age of the empires and is still happening today. The
reasons are as follows:
1. The strategic ridge Black Sea – Baltic Sea passes closely to the Romanian
territory, affecting a significant part of the Romanian surface (North of Bucovina and
the territory between Prut and Dniester);
2.The three strategic corridors stems from the area of immediate strategic
importance to Romania, some of them even crossing Romanian land (the strategic
Danube corridor) and this is the reason why they have been keeping the country
within an area of strategic security between Eastern and Western Europe;
3. In the times of empires, the reunification of the Romanian lands within
Dacia’s boundaries was practically impossible since the Romanian territory was, in
different ways, a strategic security zone7 (a buffer zone) between these empires.
Thus, Moldova between Prut and the Carpathians was a strategic security zone
for the Russian Empire, and Wallachia was considered a sort of strategic security
zone for the Ottoman Empire. The Habsburg Empire did not have where to build
an external strategic security zone and created one inside, in the adjacent area of
the Carpathians curvature where today we find Harghita, Covasna and part of the
Mureș district. This internal strategic security zone, in which Teutons were initially
brought and then Hungarians, had mainly three important roles: to ensure strategic
flexibility in case the Habsburg (Austro-Hungarian) Empire had been attacked by
the two empires; to allow strategic maneuver on internal lines; to ensure strategic
maneuver towards the three strategic corridors, that is, towards Western Galicia,
the Danube Mouths and, through these, towards the Black Sea. Actually, among the
An area of strategic security should be wide enough to allow forwarded defense and, in this framework, the
strategic maneuver on exterior lines, but not too wide to raise extreme claims of sovereignty and independence or to
become an enemy to the respective empire.
7
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Austrian-Hungarian plans there was also a possible strike, when the time was right,
to conquer through Focșani Gate the Danube Mouths and thus attain the Empire’s
access to the Black Sea.
The first strategic swap, in case of actions towards the West, comprised the
Romanian territory between the Prut and the Dnieper, which went farther on with
that from Western Galicia and that of the Baltic States up to the Baltic strategic
corridor.
Under these circumstances, the unification of Romanian states was practically
impossible as the geopolitical interests of the three great empires did not allow it
and the Romanian states were not strong enough to impose such unification. The
imperial mindset of those times is still to be found today in a certain part of Europe,
Romania being still treated as a kind of strategic security zone between the East and
the West, both on the whole and, in some visions, as a fragmented space following
about the same coordinates as those in imperial times.
Although Romania is one of the few European countries where there is an
indestructible linguistic unity (the language spoken on the Romanian territory does
not have dialects, just regional variations of speech), an unmistakable cultural identity,
despite the dramatic history of the Romanian people, the country management is
not only extremely detrimental, but outright anti-Romanian. Although there is no
one who contests the unity of culture, of language, of territory, the very logo of
the country’s coat of arms, instead of showing the unity of the Romanian space,
suggests, by bringing in again the symbols of the old principalities, agglutination,
not unification.
2. Paradoxical reconfigurations of new geopolitical and geostrategic
paradigms
The geopolitics of the space of confluence and, at the same time, of East-West
fracture (the space which is not in the Ural Mountains, where the European continent
is conventionally separated from the Asian one, on the axis Black Sea – Baltic Sea) is
one that under the pretext of ensuring confluence, actually regenerates the separation
end even the ridge. The West is blaming that on Russia which, ever since the times
of Tsars, had envisaged a Slavic expansion towards the West, stopped, centuries ago,
by catholicizing the spearheads of pan-Slavic descent. The very existence of the four
strategic corridors (which was not mentioned in any public document, but which
results from the geopolitical and geostrategic analysis) actually shows the interest
of the East – of Russia, to be more specific – in an expansion, especially along these
corridors, towards the East, and in a forwarded defense, along the same corridors,
against the Western expansion to the East.
Certainly, grosso modo, this seems to have been more or less constantly the state
of facts throughout history. The distribution of Slavic populations on the European
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continent actually justifies this theory. Nowadays, such an expansive populationrelated concept from the Russian East is not only unbelievable, but even absurd.
Russia’s population is really insufficient for the immensity of this country’s territory,
even if Siberia and the Far East offer too harsh conditions in order to qualify as a
point of attraction from an expansionist point of view. Despite this, Russia has been
confronting Chinese immigration in the Far East and Muslim immigration around
Siberia. Yet, these are issues pertaining to Russia’s Asian part.
The extended strategic security zone of Russia is composed of its direct
neighbors and starts from the very borders of the country. Most challenges faced by
Russia do not come from the Far East or from Siberia – although these are not to
be neglected either – but from the problems it has at its borders. Russia managed,
however, to define and delineate its border with China, to create a strategic
partnership with this country and to participate actively in the Shanghai Cooperation
Organization. We might even say that Russia has never had closer relations with
China than these it has now, especially in a much larger geostrategic and geopolitical
framework such as that generated by BRICS (Brazil, Russia, India, China, South
Africa).
In order to preserve its relations to the former Soviet states, all of them
being in its unmediated strategic security zone, Russia created the Community of
Independent States that it supports and cherishes through all the possible means.
Russia’s relations to the countries in Central Asia, the former Soviet states,
continues as such, even if the zone has become part of the Muslim corridor and
consequently it has been raising a series of challenges generated by the crisis of
Muslim civilization. For instance, by buying in 2008, for a quarter of a century,
the gas from Turkmenistan, Russia dismantled the Nabucco project. Instead, it
accomplished on the Baltic strategic corridor, with predominantly German financing,
the North Stream project and is determined to accomplish (even if it has postponed
it for a while), through the Black Sea and the Mediterranean Sea, the South Stream
project meant for Italy and Central Europe.
The true issues faced by Russia are at its Western borders. Russia perceives
the extension of NATO and the EU to the East, by including the former Soviet
republics, not only as a defiance, but also as a direct threat against it and, at the same
time, as a component of a new American strategy of confining the Russian space,
certainly, not in the sense of Mackinder’s or Nicolas Spykman’s vision regarding
the concentration on rimland, by creating exterior pivots that could counteract and
confine the Euro-Asian pivot, the heartaland, but as a complex amount of economic,
financial, geopolitical and military pressures which might lead to Russia’s isolation,
to its drying out and ruin, then to breaking it into pieces and conquering this immense
space by the Occident as Brzezinski suggests in some of his works. This straight
forward and extremely aggressive attitude of the former counselor on security issues
form the White House could definitely not be enjoyed by the Russians. Moreover,
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the leadership in Moscow took a very firm stand, assuming again a very dangerous
reactive and impulsive attitude, determined by the way in which Kremlin perceives
the Western World’s attitude.
Such a perception, expressed in very clear terms by Vladimir Putin, generated
a huge effort from Russia to get arms again and to re-enter violently in a geopolitical
battle of proximity, able to ensure its general support for regaining control or at least
monitoring the unmediated strategic security space – Ukraine, Caucasus, the Baltic
States, the central Asian states – and the routes in the North. Obviously, the Russians
aim at counterbalancing and opposing the American encirclement strategy of Russia
and its controlling the transport routes and resource areas, including those in the
Arctic Ocean and in Eastern seacoasts. We believe that Russia is already prepared
to make strategic maneuvers on interior and/or exterior lines, from case to case, that
might ensure it an adequate geostrategic repositioning and even attaining strategic
superiority in certain key-areas such as those pertaining to the Black Sea, the Baltic
Sea (the entrances in the two strategic corridors) and the Arctic Ocean.
This new confrontation policy generates a new paradigm of the mosaic-warfare,
of the hybrid war between the East and the West, in which the protagonists are on
one side Russia and on the other, the United States, in the middle being the European
Union, which is itself engaged in a series of policies and strategies detrimental to
some of the Eastern states, and especially for Romania; for instance the policy of
Euro regions. Meant to contribute to the balanced development of especially the
regions left behind, this European policy complicates the intra-European relations,
encourages willy-nilly the separatist and revisionist attitudes, the loss of resources
and national territories and even the loss of sovereignty, among which that based on
inter-dependences. This seems to be just a step away from dismembering some of
the European countries, the first of which being our own country, led in a disastrous
manner in the last quarter of century by a political class incapable of understanding
Romania’s vital interests.
The Baltic issue, the Black Sea issue and, in connection to this, the Danube
Mouths issue, they are all part of the same context of re-building paradoxical
geopolitical and geostrategic paradigms. The two strategic maritime corridors are of
vital interest to Russia, both economically and militarily. The Russians have never
ceased to analyse and evaluate these corridors’ potential as barrage (regarding the
Western attempt to isolate Kremlin) and the possible ways to penetrate it. The first
offensive attitude of destroying the Baltic barrage was the building, with German
support, of North Stream pipeline. The second was moderinizing the Baltic fleet. In
the South, on the strategic Black Sea corridor, the Russians acted according to the
principle „Not an inch of land from the vital strategic interest area in the Black Sea
region is going to be conquered by NATO!” Moreover, through an extremely skillful
maneuver, they really managed to do that.
The next step would probably be regaining access to Danube Mouths and,
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through them, to the strategic corridor of Danube River. Of course, the Russians will
probably not afford to offend either NATO, or Romania, as a NATO member, but
their fight with Ukraine, which they consider to have betrayed them, can still offer a
lot of surprises.
Russia’s moves have always been decisive and determines, some of them even
on the edge, and generally speaking unpredictable. The Russians benefited a lot from
using the strategy of fait accompli, they formed alliances with the strong ones to be
strong, they held their ground as great power that, in the last century, always fell on
its feet, sharing with the great powers of the world the power of strategic decision
and always using its veto right to its own purposes.
The fact that Russia re-armed itself and passed to strategic offensive in
technological superiority and in a highly impressive allied context actually
reactivated a new Cold War, this time Romania being on the Western side, that is
on the Americans’ side, in the first strategic echelon, but completely deprived of any
means and totally unable to wage such a war. Which would mean, in completely nonacademic language, „God help us!”, with respect to our future.
The Ukrainian issue. In one of his speeches, Vladimir Putin said that Russians
and Ukrainians are actually one and the same people. Obviously, everybody knows
that this is not true, but the statement made by a political leader such as the Russian
President has its extremely worrisome significance. Russia probably expected
Ukraine to continue to be in the first strategic echelon of the Great East, that is, of the
Russian Federation, in its defense against Western expansion towards the East. Yet,
Ukraine chose another path for itself, the European way. Of course, it was its right to
choose its own path. Still, when you know you are part of the strategic security area
of a great power, you have to take into account that great power and its reactions.
Otherwise, the giant will take care to give you a hard time and even destroy you.
Ukraine, in the times of the Soviet Union, was one of the most powerful countries of
the Union, being all the time one of Moscow’s favorites and constantly benefitting
from all the possible advantages of those times. The sudden 180 degrees change of
direction and attitude generated an extremely harsh reaction from Moscow, finally
leading to the reopening of the war between the East and the West, with very serious
consequences. Many objective researchers, among which John Mearshmaier, drew
attention upon the delicate geostrategic position of Ukraine, but the lack of flexibility
of both the East and the West, finally led to the reopening of the strategic ridge we
mentioned above and to creating great war danger. The world was divided again
between two sides – some with the East, others with the West – and the truth remains,
as always, somewhere in the middle. The price paid is huge: a fratricide war in
Ukraine, the repositioning, face to face, of NATO forces and Russian forces and,
especially, the renewed arms’ race and situating on combating positions of the two
nuclear super-powers and their allies.
Redefining a viable European concept of security and defense is still to
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be expected, even if Lisbon Treaty actually sets the essential coordinates of this
domain. It seems that the recommendations of the NATO summit in Wales in 2014
that the Alliance member states should increase their military spending in the next
ten years to 2% of GDP represents an absolute priority for the Union. However,
at this moment, despite the Ukrainian crisis and the policy of sanctioning Russia,
the are other more pressing problems, such as the massive Muslim immigration,
the crisis in Greece and some issues pertaining to the adequate implementation of
internal security strategy. That is why, the participation of Union states to the solving
of the crisis in Syria and the Middle East is no longer substantial, even if the EuroAtlantic dimension remains essential for the strategic balance of this beginning of
century.
The NATO Summit in Wales blamed the crisis in Ukraine only on Russia.
NATO officials added to this crisis the danger represented by the Islamic State
and other dangers existing in the world at that moment. But not everybody agreed
on accusing only Russia for the Ukrainian crisis. John Mearsheimer, a renown
professor and one of the most prominent representatives of the neo-realistic school
of international relations school, compares in an article published in Foreign Affairs,
Russia’s attitude to that of the Occident, in the issue of Ukrainian crisis. He considers
that actually it was the West that initiated a strategy for taking Ukraine out of the
Russian influence and linking it to the strategic Western area. In order to do so,
beginning with 1991, the United States invested more than five billion dollars in
over 60 projects for facilitating a pro-Occidental attitude of Ukraine.8 And this
idea, obviously, could not be agreed on by Russia. According to John Mearsheimer,
the United States and European allies have been confronting with a vital choice:
continuing the current policy which is going to result in an exacerbation of hostilities
with Russia and the devastation of Ukraine – a lose-lose scenario – or creating a
neutral and prosperous Ukraine which does not threaten Russia, but which does not
belong to the Occident either. Yet, Ukraine, except for the separatist regions, chose
to follow a European path, while the rebel East generated a massive anti-European
and pro-East vote. In other words, Ukraine, with its ambiguous attitude of not being
completely either with the West, or with the East, was torn in two by itself: the East
with the East and the West with the West.
Georgio Gallo, in an article entitled „La crise ukrainienne: empathie et
dynamique” considers that NATO’s extension to the East is a mistake because, in
generating this process, nobody took into consideration the agreements that led to
the reunification of Germany and the subsequent geopolitical reconfigurations. In
April 2008, at the summit in Bucharest, Russia opposed categorically Ukraine’s and
Georgia’s joining the Alliance. It was the first manifest expression of a reality which,
post-Vilnius, was going to explode; moreover, Russian troops invaded Georgia in
John Mearsheimer, Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault, http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/
john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault, accesat la 14 octombrie 2015.
8
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August 2008.9
Stephen F. Cohen draws people’s attention that we are dealing with the
most dangerous confrontation between Russia and the United States, a strategic
engagement comparable to that of the Missile Crisis in 1962 in Caribbean Sea. A
direct confrontation was triggered between NATO and Russia, a new Cold War,
much more serious than the preceding one10, we can only escape from – we consider
– through the rage of a destructive war which may easily get out of control or through
the rational understanding and mutual acceptance of the other.
Pierre Van Grunderbeek believes that in this highly dangerous conflict we
are dealing with the latest challenge of Western ultra-conservative believers for
imposing the global domination of the United States. Crimea can no longer return
to Ukraine unless it is willing to start a very complicated, even nuclear war. After
all, we have to choose between the people’ right to self-determination (Art. 1 in UN
Charter) and the principle of border inviolability (uti possidetis juris)11. A clear cut
solution, according to the games theory with zero stakes does not exist.
The Muslim issue. One of the most serious issues of this age is the Muslim
problem. The Muslim immigration in Western Europe and Russia is not just a
dramatic episode of the history of this extremely numerous population, with a high
birth rate, but an extreme event with extremely dangerous repercussions. Even if
the European Union with its immense riches could deal with this strategic event
essential to the beginning of the third millennium, the integration of this extremely
numerous population in the system of European values is highly problematic, if not
outright impossible. In a somehow symmetrical manner, the same phenomenon can
be seen in the East, that is, in Russia. We have not found yet very accurate data
regarding the Muslim migration in Russia, but we know for sure that such a migration
exists. Some of the American experts believe that in Russia there are already 19 to
20 million Muslims, which would represent almost 15% of the whole population.
There are other experts who have shown that in a short interval Russia could become
a caliphate, as its population of 142 million inhabitants (out of which around 30-40
million are already Muslims) cannot assimilate such a large Muslim population with
a booming birth rate.
Sputnik Agency contradicts these exaggerated scenarios and shows that at
people’s census in 2002, in Russia, there were 14.64 million Muslims, that is, less
than 10% of the Federation’s population (in July 2015, Russia’s population was
estimated at 142.423.773 inhabitants). Pew Research Center, an American thinkthank specialized in demographic analysis, estimates that in 2030, in Russia there
Sursa: http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/151114/la-crise-ukrainienne-empathie-et-dynamiques-deguerre-de-giorgio-gallo, accesat la 14 octombrie 2015.
9

10

Stephen F.Cohen, Hérétiques contre faucons, : http://www.monde-diplomatique.fr/2014/10/COHEN/50877, ac-

cesat la 14 octombrie 2015.
11
Pierre Van Grunderbeek, La Russie, l’Ukraine, la Crimée et la bague de fiançailles, http://www.mondialisation.
ca/la-russie-lukraine-la-crimee-et-la-bague-de-fiancailles/5415269, accessed on 14 Octombrie 2015.
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will be 18.6 million Muslims, who will represent approximately 12% of the 150 de
million inhabitants from Russia, as the country’s population will be at that point.12
It is clear that here, in statistical matters, we are also dealing with an East-West
war regarding the Muslim danger, but this does not mean that in Russia there is no
Muslim issue. There are Muslims that have been living for centuries in the Muslim
republics of the Russian Federation (Chechnya, Dagestan, Ingusetia, Adigeia, Altai,
Bșcorostan, Buriatia, Kabardino-Balkaria, Karaciai-Cerchezia etc.) and immigrant
Muslims. And even if they are not all the same, but continue to be quite divided
among themselves, this massive migration in the West and the East creates one of
the most complex problems of the beginning of millennium, an ingredient that adds
gas to the fiery relationship between the East and the West.
Instead of conclusions: Quo vadis?
1. The East and the West have not reached any unity of thought or any durable
and rational understanding; they have not been able to reach that minimal conciliation
necessary to the quiet living on this Planet. On the contrary, both poles (Russia and
the United States) re-armed themselves and somehow reopened the policies and
strategies of confrontation. This seems to be the worrying reality of this beginning of
century. Certainly, if the leaders in Washington and in Moscow did not shake hands
does not mean that there is no chance they might do that in the future. Russia’s recent
actions in Syria were probably not undertaken without Washington’s knowledge, just
as probably Uncle Sam’s actions in his areas of strategic interest could not happen
without Russian understanding or tacit acceptance. There is probably consensus
among the great strategic powers regarding the destruction of the Islamic State and
eradicating the dangers it generates, even if the emergence of such an organization
could only be possible due to the sleep of strategic reason both in the East and in the
West.
2. The reactivation of the strategic ridge Black Sea – Baltic Sea constitutes the
clear expression of a reality dating centuries back, characterized by the impossibility
to connect extremes and respect geopolitical borders. Actually, such borders are
extremely fluid and perverse. They always pass through where the sudden and
conjectural reasoning of interests is triumphant, instead of the interest of sufficient
strategic reasoning. That is how, a quarter of a century after the fall of the iron curtain
and of the strategic ridge on Elba, this ridge was rejuvenated in the geographical
heart of Europe, re-making Russia hostile, annoying the United States, and taking the
European Union out of its comfort zone, compelling it to play again, despite its huge
economic and financial strength, between the two extremes, with one Euro-Atlantic
side and one European side, the role of granite pivot between the two nuclear giants.
Alexandr Latsa, Réflexions sur le péril démographique musulman russe, http://fr.sputniknews.com/french.ruvr.
ru/2014_02_05/Reflexions-sur-le-peril-demographique-musulman-russe-6550/ accessed on 09.09.2015
12
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3. While facing the effects of the financial crisis triggered on Wall Street in
2008, the European Union, terrible force of the European West, with a population
of over half a billion of inhabitants and over 17 thousand billion dollars GDP, is
compelled to accept again an immense strategic ridge, which is very dangerous and
passes through the very geographic heart of the continent. Once again the nuclear
vectors are recalculating the trajectories towards the great targets of a terrible war,
that is currently going on unknowingly but which could very easily, in no more than
a second, pass the nuclear Rubicon. Of course, everybody hopes that this time too,
reason will triumph once again, but this does not necessarily mean that the sleep of
reason has disappeared and all the world’s issues will find solutions by themselves.
The hundreds of thousands of Muslim immigrants find an extremely fragile Europe,
of course, capable of solving the great issues generated by this phenomenon, but
not capable enough for finding solutions to its internal problems, such as those
referring to internal migration, artificial and extremely dangerous depletion of
very rich countries, among which, Romania, to political and even strategic implicit
discrimination, to discrepancies, to exaggerated bureaucracy, to Euro-regionalization
and many others.
4. Russia has suddenly become a great dissymmetrical and very offensive
nuclear power, which comes out on the strategic Black Sea corridor and launches a
decisive strike against the Islamic State and the Syrian opposition, to support openly
Bashar El-Assad administration, that is, exactly the opposite of what the United
States did in the Syrian crisis by giving weapons, training, and supporting the antiAssad rebels. The Russian possible reasons go beyond the principle of sufficiency,
demonstrating that the force of this great nuclear power is totally different from that
which the same Russia combated the Chechen rebels and invaded Georgia in 2008.
5. Russia’s arming with very modern means, including twenty modern
nuclear submarines of last generation, cruise missiles, sophisticated weapon
systems, special systems of electronic warfare, especially regarding jamming, new
stealth technologies, tanks, armored personnel carriers, aircraft of 5th and even 6th
generation, endowed with hypersonic armament, some of them not introduced in
combat yet, they all present a Russia which is ready for war, but not in the sense
of triggering a conflict, but also in the sense of discouraging those who believed
that Russia could be dismantled through strategies of diversion, pressures, or all
kinds of sanctions. This new reality which actually re-opened the strategic ridge
Black Sea – Baltic Sea, is extremely dangerous for Romania. Our country is not
at all on the way of modernizing its armed forces but, on the contrary, due to the
traditional irresponsibility of those who led the country in the last quarter of century,
it destroyed its defense industry and the structures of preparing population for a
possible war effort, became extremely vulnerable, hoping that NATO will do what
we traditionally have to as full-fledged NATO members.
6. The reopening of the strategic ridge Black Sea – Baltic Sea brings to the
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forefront the policies and confrontation strategies, of dissuasion and rebuilding areas
of interest, concomitantly with reconfiguring and repositioning geopolitical and
geostrategic issues with a view to the future warfare, a hybrid warfare in the true
meaning of the word which aims at obtaining power, influence, markets, resources,
great geo-economic and geo-energetic platforms, geophysical space and geophysical
space. The war of the world has not restarted yet, because it has not ended yet, but
the forces, means, and resources which support and maintain it are careful not to go
out of their geopolitical and geostrategic determinations. This is exactly the role of
the strategic ridge in the heart of Euro-Asian civilizations – actually, in the heart of
the European civilization which will continue to work somewhere between acute
political hyper-systolic beatings and geostrategic pre-heart attack ones.
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FALIA STRATEGICĂ
MAREA NEAGRĂ – MAREA BALTICĂ
Gheorghe VĂDUVA1
Abstract
La un moment dat, se părea că dimensiunea Est-Vest a ontologiei
spațiului euro-asiatic începe să iasă din conflictualitatea ei tradițională și săși amelioreze vechile falii.2 Ar fi fost salutar, pentru că Europa Occidentală
are finanțe și tehnologie, iar Asia are resurse. Civilizațiile de pe cea mai
mare platformă geofizică a Terrei nu sunt conflictuale, ci doar diferite, prin
areal, cultură și interese. Multe dintre adevărurile cu iz de dogme sau de
lucruri știute și cronicizate au fost însă ignorate, atât de triumfaliști, cât și de
pesimiști. Ce-a trecut părea a fi bun trecut. Summit-ul Parteneriatului Estic de
la Vilnius, din toamna anului 2013, a arătat însă care este adevărata realitate.
Dedesubturile au fost devoalate, frustrările au fost reanimate, falia strategică
Marea Neagră – Marea Baltică reactivată și, ca urmare, forțele, mijloacele,
planurile și resursele repoziționate. Războiul a reînceput. De fapt, el nu a
încetat niciodată, pentru că războiul Est-Vest, din păcate, este unul de tip
continuu. Ca un drum fără început, fără ieșiri și fără sfârșit.
Cuvinte-cheie: falie, strategică, Marea Neagră, Marea Baltică, strategii,
resurse.
Introducere

Î

ncă odată s-a dovedit, dacă mai era nevoie, că Estul și Vestul nu și-au dat
încă mâna, nu au semnat încă un pact de neagresivitate și nu au creat, nici de
facto, nici de jure, niciunul dintre acele atât de necesare suporturi de încredere care
să facă posibilă ieșirea din omniprezenta lor conflictualitate endogenă, care macină
de secole resursele, oamenii și viața celor mai importante civilizații ale planetei aflate
în acest imens spațiu euro-asiatic. Cele două războaie mondiale desfășurate dramatic
între Est și Vest n-au adus nici pacea, nici unitatea, nici liniștea cuiva, ci, dimpotrivă,
General de brigadă (r) CS I dr., membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, vaduvageorge@yahoo.fr)
2
Articolul a apărut, în limba română, și în revista POLIS, http://revistapolis.ro/numar-curent/
1
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îndeosebi prin Războiul Rece, tot un război de talie mondială, al cărui front principal
trecea tot prin inima Europei și a Germaniei, au accentuat și mai mult această
conflictualitate, reașezând lumea pe cel mai periculos butoi de pulbere din câte au
existat vreodată pe Terra, cu cea mai mare concentrare de ogive nucleare, de tancuri,
avioane și alte arme ultra moderne, chiar dacă lumea nu a încetat să progreseze, să
construiască, să trăiască frumos și să iubească.
Cei doi poli de putere – Statele Unite și Uniunea Sovietică – au reașezat Europa
la mijloc, între ei, ca pe un fel de zonă de siguranță strategică, chiar dacă, în acest joc
strategic fără sumă nulă, se afla și, desigur, se află și acum cea mai importantă și cea
mai avansată parte a Rusiei, pentru că și Rusia este, în fond, nu doar eurasiatică, ci și
europeană. Această configurație bipolară nu a fost nicio clipă în vreun echilibru stabil
sau în vreo stare de securitate sau măcar de siguranță. Am putea vorbi, desigur, de
un echilibru dinamic, adică de un echilibru strategic pe muchie de cuțit nuclear, dar
realitatea, invizibilă pentru ochiul omenesc obișnuit este de-a dreptul dramatică…
Toate țările din acest areal euro-asiatic și euro-atlantic aveau, fiecare după
posibilități, sisteme de forțe, mijloace și resurse aflate în GLP (gata de luptă
permanent), avioane de luptă gata să decoleze în orice moment, radare care scrutau în
permanență orizonturile, sateliți care transmiteau non-stop imagini cu o rezoluție de
studio performant, sisteme I2SR (informații, intelligence, supraveghere, cercetare,
recunoaștere) activate, rachete pe rampe de lansare cu traiectorii precalculate precis,
submarine în imersiune (nedetectabile deci), gata să lanseze în orice secundă rachete
nucleare, forțe speciale gata de acțiune sau în acțiune, prezente peste tot în lume…
De câteva ori, lumea a fost doar la o secundă de declanșarea unui război nuclear, așa
cum dealtfel, este și acum… Există peste zece mii de ogive nucleare active, cu vectori
dintre cei mai performanți – rachete balistice intercontinentale, rachete de croazieră,
submarine nucleare, aviație de bombardament strategic, alte mijloace (unele,
probabil, complet necunoscute de lumea obișnuită) etc. –, care, odată declanșate, pot
aduce iarna nucleară pe planeta Pământ și distruge complet biosfera. La aceste arme
și la acești vectori, se adaugă proiectile de tot felul cu încărcătură nucleară, arme de
mare precizie, sisteme bazate pe amplificarea undelor etc.
Să luăm, spre exemplu, programul HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program). Acesta este un program de cercetare a comportamentului
ionosferei (în speță a atomilor de ozon, de azot, de heliu etc.) la bombardamentul
cu radiații solare și cosmice sau cu radiații de înaltă frecvență (HF) și chiar de joasă
frecvență (ELF) de pe Pământ. Pentru aceasta, HAARP generează cu ajutorul celor
180 de antene (numărul acestora trebuia să ajungă la 360), un flux concentrat de
radiații de înaltă frecvență (3-5 MH) care ajung la peste 600 km și încălzesc ionosfera
în zona de impact până la 4000 de grade (pe timpul funcționării HAARP, apare aurora
boreală). Unda reflectată este una de joasă frecvență (în jur de 80 Hz), dar care poate
fi reglată. Această undă scanează scoarța terestră și oceanele pe o adâncime de mai
mulți kilometri, putând descoperi inclusiv submarinele în imersiune. De aceea, mulți
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cercetători apreciază acest program, dincolo de utilitățile lui științifice deosebite, și
ca pe o teribilă armă. O armă în folosul cui o are, dar și în cel al planetei Pământ.
Ceea ce, desigur, este foarte adevărat.
Fără a intra în detalii, trebuie să spunem doar că întreaga lume – dar îndeosebi
marile puteri – se înarmează. Peste zece mii de ogive nucleare sunt gata de lansare,
iar spațiul cibernetic și sistemele care folosesc arma undelor, precum HAARP,
Șura, sistemul european de cercetare a ionosferei etc. și arma geofizică ating deja
performanțe care nici măcar nu pot fi imaginate de către omul obișnuit. Aceste
sisteme, ca putere și efect, este posibil să depășească chiar și arma nucleară, întrucât
folosesc nu o energie generată de o explozie, ci însăși energia Terrei sau pe cea a
Universului.
1. Reactivarea unei străvechi falii
De-a lungul timpurilor, confruntarea Est-Vest – în esența ei, o confruntare cu
scop geopolitic și cu efect geostrategic – s-a derulat mai ales pentru generarea și
consolidarea unui nucleu geopolitic și, deopotrivă, geostrategic, denumit de Halford
J. Mackinder3 heartland, un fel de inimă comună a celor două continente (Asia și
Europa) care să facă posibilă, ulterior, constituirea unei uriașe puteri continentale,
capabilă să iasă în oceanul cald4 și să cucerească lumea. Interesant este că o astfel
de idee (care nu a lipsit niciodată din spațiul euro-asiatic) nu a unit forțele asiatice
și europene în jurul ei, ci le-a menținut într-un areal tensionat, dezbinat și chiar
conflictual, fiecare dintre marile puteri din acest uriaș areal euro-asiatic (care au
contat de-a lungul istoriei) dorind să realizeze acest obiectiv al puterii continentale
imense, dar nu prin unirea cu celălalt, ci prin cucerirea sau distrugerea lui.
De aceea, analizând ansamblul confruntărilor și bătăliilor dintre pivoții
importanți ai acestui spațiu (pivoți care, repetăm, în loc să se unească pentru
realizarea unității euro-asiatice, au continuat să se războiască pentru realizarea
aceluiași obiectiv, dar nu unindu-se, ci distrugându-se reciproc), rezultă niște linii
(direcții) strategice de confruntare Est-Vest (culoare sau coridoare strategice), foarte
importante, considerăm noi, ieri, în epocile invaziilor și cuceririlor armate, ca și azi,
în epoca globalizării și a bătăliilor intereselor inter-civilizaționale pentru putere,
influență, piețe și, mai ales, resurse.
În vremea celor trei mari imperii (Rus, Habsburgic și Otoman), dar nu numai,
aceste culoare strategice au avut o importanță colosală (desigur, pentru ele) și efecte
dramatice pentru spațiul românesc, spațiu pe care, totuși, nu au reușit nici să-l
Halford F. Mackinder, Le pivot géostratégique de l’histoire, publie par l’Institute de Stratégie Comparée dans la
revue Stratégique, http://egea.over-blog.com/pages/Mackinder_le_pivot_geographique_de_lhistoire_1904-481863.
html (accesat la 09.10.2015).
4
Și Rusia și Germania au fost, de-a lungul istoriei, „îngrădite” (îndiguite) în spațiul continental, iar aceste frustrări
ale celor două țări au avut și au încă un efect cât se poate de complicat în bătăliile mai mult sau mai puțin văzute și
cunoscute pentru configurația geopolitică a lumii.

3
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asimileze, nici să-l distrugă, ci doar să-l folosească.
Am identificat și analizat, în spațiul european, pentru care și în care s-au dus
mai toate bătăliile importante ale lumii, patru mari culoare strategice, de interes
deosebit, atât pentru Est (în speță, pentru Rusia), cât și pentru Vest (în speță, pentru
marile puteri occidentale, îndeosebi pentru Germania și pentru Franța, dar nu numai).
Cele patru culoare strategice sunt, de la nord, spre sud, următoarele:
- Culoarul strategic baltic;
- Culoarul strategic central-european;
- Culoarul strategic al Dunării;
- Culoarul strategic Marea Neagră, Marea Marmara, Marea Mediterană.
Culoarul strategic baltic începe de undeva din zona Petersburgului și cuprinde
Marea Baltică, țărmurile ei și ieșirea în Pacific. Pentru Rusia, culoarul la care ne
referim a însemnat, încă de la constituirea acestei mari puteri eurasiatice, unul
esențial. Valoarea acestui culoar stă, deopotrivă, în faptul că face posibilă, pentru
Rusia, ieșirea la oceanul cald, supravegherea țărilor nordice și a nordului Europei
continentale, precum și o manevră strategică maritimă, pe linii exterioare, în caz de
război. Așa cum bine se știe, o astfel de manevră a fost deja efectuată, în războiul
din 1905, de către Flora rusească a Mării Baltice. Pe 30 august 1904, țarul Nicolae
al II-lea a hotărât să trimită această flotă în Extremul Orient, la Vladivostok. Flota a
parcurs 18.000 de mile marine, trecând prin tropice, și, în final, a intrat în ambuscada
de la Tushima, întinsă de amiralul japonez Togo. În această bătălie, s-a întrebuințat,
pentru prima dată, așa-numita manevră în T, de către amiralul Togo. Nu intrăm în
detaliile acestei bătălii, una dintre cele mai interesante dintre bătăliile navale ale
lumii. Vrem doar să subliniem importanța pe care rușii au acordat-o și încă o acordă
acestui culoar strategic maritim, de-a dreptul vital pentru o mare putere de talia
Rusiei. Aceeași importanță o acordă acestui culoar și Vestul, îndeosebi puterile offshore, Marea Baltică fiind una din căile de pătrundere spre heartland și, în același
timp, de îndiguire a Rusiei în spațiul continental. Recent, pe acest culoar s-a realizat
proiectul North Stream, o conductă care transportă, până în Germania, hidrocarburile
din regiunea Leningrad.
Odată cu desprinderea Țărilor Baltice de Uniunea Sovietică, pentru Rusia,
accesul în culoarul strategic baltic și realizarea legăturii cu enclava Kaliningrad a
devenit o problemă. Totuși, rușii au continuat să-și consolideze și să-și modernizeze
Flota Mării Baltice, una din cele patru flote ale Rusiei (celelalte trei sunt: Flota
Mării Negre, Flota Nordului și Flota Pacificului, fiecare dintre ele cu un rol foarte
important în politicile și strategiile Rusiei, mai ales în noile conjuncturi geopolitice
și geostrategice). În zona debușeului dinspre Rusia a acestui culoar strategic, se află
Estonia și Letonia. În aceste țări, care se învecinează la Est cu Rusia, în jur de 3040 la sută din populație este rusă. Este foarte posibil ca, în caz de conflict Est-Vest,
pentru a închide acest culoar și, în același timp, pentru a-l folosi în vederea unei
manevre strategice adecvate, Rusia să cucerească rapid cele trei țări baltice (Estonia,
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Letonia și Lituania), în pofida dispunerii unor forțe NATO aici.
Culoarul strategic central-european începe de undeva din Galiția
Occidentală, trece pe la nordul lanțului muntos european, cu axul pe unele dintre
marile capitale europene (Varșovia, Berlin, Paris) și ajunge până în Normandia.
Este un fel de „bulevard” strategic terestru european – singurul – pe care s-au
dus mai toate bătăliile Est-Vest sau Vest-Est, inclusiv expediția catastrofală a lui
Napoleon în Rusia și cele două Războaie Mondiale. Rachetele de croazieră rusești
și, mai ales, cele balistice, dar și cele din dotarea diferitelor eșaloane strategice și
operaționale ale Forțelor Armate ale Rusiei, blindatele și grupările de forțe operativstrategice speciale, aeromobile, nucleare etc. vizează îndeosebi acest culoar, în caz
de confruntare armată Vest-Est sau Est-Vest. Forțele Terestre ale Rusiei au în vedere
și o astfel de confruntare, chiar dacă, azi, ea pare absurdă. Rușii își văd amenințată
grav zona lor de siguranță strategică terestră și maritimă de proximitate spre Vest,
situată între Marea Balică și Marea Neagră și nu vor fi niciodată dispuși să perceapă
altfel decât ca o apropiere periculoasă de frontierele lor extinderea Uniunii Europene
și a NATO pe seama țărilor care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, mai ales
a celor situate pe această falie strategică (Marea Neagră – Marea Baltică), reactivată
azi prin dispunerea de o parte și de alta a acestui ax, a unui dispozitiv NATO și,
evident, a unui dispozitiv rusesc.
Indiferent de ce se spune și ce se va spune, Rusia va considera totdeauna, atâta
vreme cât ea va exista în această configurație, că Țările Baltice, Belarus, Ucraina, și
țările caucaziene vor alcătui zona sa de siguranță strategică esențială spre Vest. De
unde rezultă o sursă de pericole și amenințări foarte serioase și foarte complicate,
probate de atitudinea tranșantă a colosului din Est și concretizate în reînarmarea
Rusiei și în atitudinea sa deja foarte ofensivă, atitudine care poate fi înțeleasă atât ca
formă a unei apărării activ-disuasive, cât și ca avertisment strategic.
Culoarul strategic al Dunării se centrează pe fluviul Dunărea. Începe de la
Gurile Dunării și se termină în Germania. Este un culoar adiacent celui terestru și,
deopotrivă, celui maritim de Sud. Importanța lui este foarte mare, nu doar prin faptul
că poate asigura un anumit tip de manevră strategică în caz de război – manevra
strategică fluvială –, ci mai ales pentru funcțiile sale economice, îndeosebi de
transport, logistice și hidrotehnice. Temporar, Rusia a fost îndepărtată de la Gurile
Dunării, deși flota comercială a Uniunii Sovietice era, la acea vreme, cea mai
puternică de pe marele fluviu. De aici nu rezultă că Rusia a și renunțat, de bună voie
și nesilită de nimeni, la Gurile Dunării. Rusia a acceptat doar o realitate (implozia
URSS), un fait accompli, sperând că Ucraina va continua să fie nu doar o simplă zonă
de siguranță strategică pentru urmașa Imperiului Roșu, ci avanpostul sau avangarda
ei pentru vremurile care vor veni.
În 1940, printr-un simplu proces-verbal, nevalidat nici de Moscova, nici
de București, Uniunea Sovietică luase de la România Insula Șerpilor, din rațiuni
strategice, pentru a pune acolo un radar, în vederea supravegherii strategice a Gurilor
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Dunării și chiar a strâmtorilor… Faptul că Ucraina a preluat frontierele impuse de
Uniunea Sovietică și acceptate de lumea întreagă nu determină automat și renunțarea
Moscovei la intrarea în marele fluviu, al doilea fluviu european, ca mărime, după
Volga, dar primul în ceea ce privește importanța sa strategică. Este foarte posibil
ca, în anumite împrejurări, printr-o acțiune operativ strategică fulgerătoare, Rusia să
taie ieșirea Ucrainei la Marea Neagră (luând Odessa) și să realizeze, prin raioanele
Cahul și Ismail de pe malul stâng al brațului Chilia, și prin zona găgăuză, joncțiunea
cu Transnistria, încercuind pur și simplu Ucraina și reducând-o la ce a fost ea la
începuturile ei (o fâșie de teren orientată Est-Vest între zonele împădurite din Nord
și zona de stepă). Această posibilă mișcare fulgerătoare nu poate fi contracarată de
nimeni decât cu prețul unui război nuclear între Est și Vest. De care, se pare că Rusia
nu se teme.
Mai mult, pe lângă rachetele SM 3 de la Deveselu, va exista, cred rușii, și un
sistem de apărare antiaeriană și antiterestră, compus inclusiv din rachete de croazieră
Tomahawk, care pot lovi Moscova. Dar, recent, în intervenția lor în Siria, rușii au
lansat, în premieră, 26 de rachete de croazieră din Marea Caspică, prin Iran și Irak,
pentru a lovi obiective ale Statului Islamic. Desigur, această acțiune a fost mai mult
demonstrativă, întrucât Rusia avea la îndemâna aviația sa din Latakia care putea să
lovească foarte rapid aceste obiective, cu costuri mult mai mici decât cele ale lansării
de rachete de croazieră. O astfel de rachetă costă mai mult de un milion de dolari.
Rachetele de croazieră rusești au fost lansate pe data de 7 octombrie 2015,
de pe patru nave purtătoare de rachete din Flota Mării Caspice asupra a 11 ținte
ale SI din Siria. Ele au parcurs o distanță de 1.500 km și au lovit toate obiectivele,
potrivit declarațiilor Ministerului Apărării. Durata zborului a fost de două ore de la
lansare.5 Este vorba de racheta de croazieră rusească 3M-14T Kaliber, de generatie
nouă, stealth, cu o viteză de 700-800 km/h, similară celei mai moderne variante a
RGM/UGM-109E Tomahawk.
Culoarul strategic Marea Neagră, Marea Egee, Marea Mediterană este
omologul de Sud al culoarului strategic baltic, având cam aceleași funcții cu acesta,
dar mult mai complexe. Să nu uităm că de aici au pornit, în 1962, cargourile cu rachete
care urmau să fie amplasate în Cuba și care au generat criza din Marea Caraibilor.
Rușii și-au modernizat rapid flota Mării Negre și au găsit imediat și prilejul
de a o folosi într-o criză reală, pentru a testa noile mijloace de luptă, componenta
logistică de intervenție rapidă, cu forțe clasice și forțe speciale, în cooperare cu China
și cu Iranul, la mare distanță, sistemele de protecție prin bruiaj sau prin alte mijloace,
unele dintre ele foarte moderne. Cu această ocazie, Rusia controlează deja litoralul
mediteraneean sirian și își amplasează forțe și mijloace pe culoarul strategic maritim
de sud, pe unde urma să treacă și conducta South Stream, relevment zero cu North
Stream din Marea Baltică.
Revista „Univers Strategic” nr. 20/2014, pp. 260-268, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us20.pdf (accesat la
10.10.2015)
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Nu întâmplător, desigur, din cele patru comandamente strategice, două –
respectiv, cel de la Sankt Petersburg și cel de la Rostok pe Don – se găsesc chiar
la debutul celor două culoare strategice maritime. Celelalte două comandamente –
respectiv, cel de la Ekaterinburg (pentru zona centrală, îndeosebi pentru Siberia) și
cel de la Habarovsk, acesta din urmă pentru partea estică a Rusiei (Regiunea Militară
de Est). Amplasarea acestor comandamente (regiuni militare, cum le zic rușii), au,
probabil, ca rațiune, o modalitate de materializare a unor politici și strategii antianaconda și de apărare cu fața spre Vest, în context OCS (Organizația de Cooperare
de la Shanghai). China se constituie astfel într-o uriașă zonă de siguranță strategică
pentru Rusia, așa cum și Rusia putând deveni, efectiv, o zonă imensă de siguranță
strategică pentru China. Este foarte posibil ca, în viitor, să se dezvolte, aici, după
model NATO, o viziune de apărare colectivă, de garanție securitară comună, de foarte mare
consistență. Să nu uităm că, anual, țările membre OCS realizează exerciții militare comune.

Rușii au declanșat deja ofensiva lor strategică atât prin reactivarea faliei
strategice Marea Neagră – Marea Baltică, cât și prin acțiunile rapide și surprinzătoare
în Siria, în cooperare cu China, cu Iranul și, probabil, cu Irakul. De asemenea, rușii
au afirmat deja că, în viitor, vor relua patrularea cu submarine nucleare de ultimă
generație pe toate oceanele lumii, inclusiv în Marea Mediterană.
Acțiunile Rusiei, în cooperare cu China și cu Iranul, sunt, de fapt, deopotrivă,
și o intervenție pe culoarul strategic Marea Neagră – Marea Mediterană, ca răspuns
ofensiv la politicile UE și NATO de extindere spre Est și ca o modalitate de
descurajare și de contracarare extrem de violentă și de rapidă a ofensivei islamiștilor
asupra civilizației non-islamiste. Rusia a lovit puternic SI nu doar pentru a-l apăra
pe Bashar Al-Assad, ci mai ales pentru a-i scoate din luptă și pe islamiștii ceceni
veniți aici și a descuraja, astfel, fenomenul islamist de pe teritoriul Rusiei. Rusia are
22 de republici cu populație islamistă, în cele mai mute dintre ele chiar majoritară,
numărul musulmanilor din Rusia (autohtoni sau imigranți) fiind, după unele estimări,
mai mult de zece milioane, cu un trend ascendent, chiar dacă populația musulmană
autohtonă din Rusia trăiește, după cum afirmă cei de la Agenția Sputnik, în replică la
unele statistici americane, rusește.
Cu alte cuvinte, în relațiile tensionate dintre Est și Vest, Rusia a răspuns nu
resemnându-se doar cu ce a realizat prin reacția rapidă și surprinzătoare în criza
ucraineană (anexarea Crimeii și controlul Estului Ucrainei), ci și-a implementat un
pilon strategic avansat pe culoarul strategic Marea Neagră – Marea Mediterană. Joc
strategic cu sumă nulă sau dinamism complex, cu efecte incerte?!
Trei din cele patru culoare strategice (Central european, al Dunării și cel
maritim de sud) au afectat și încă afectează foarte serios și arealul românesc. Acest
lucru a existat și pe vremea lui Burebista, și pe vremea lui Decebal, și pe vremea
imperiilor, dar există și astăzi. Și iată de ce:
1. Falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică trece prin apropierea
teritoriului României, afectând o parte destul de importantă din arealul românesc
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(Nordul Bucovinei și teritoriul dintre Prut și Nistru);
2. Cele trei culoare strategice pornesc din zona de interes strategic imediat
pentru România, unele trecând chiar și prin spațiul românesc (culoarul strategic al
Dunării) și, din acest motiv au menținut (și încă mențin) țara într-o zonă de siguranță
strategică dintre Estul și Vestul European;
3. Pe vremea imperiilor, reunificarea spațiului românesc în arealul Daciei
era practic imposibilă, întrucât teritoriul românesc era, sub diferite forme, spațiu de
siguranță strategică6 (spațiu-tampon) între aceste imperii.
Astfel, Moldova dintre Prut și Carpați a fost spațiu de siguranță strategică
pentru Imperiul Rus, iar Țara Românească (Muntenia) era considerată un fel de
zonă de siguranță strategică pentru Imperiul Otoman. Imperiul Habsburgic nu a
mai avut unde să-și realizeze o zonă de siguranță strategică exterioară și a creat
una interioară, în zona adiacentă arcului Carpaților de Curbură, cam pe unde se află
astăzi județele Harghita, Covasna și o parte din Mureș. Această zonă de siguranță
strategică interioară, în care au fost aduși inițial, teutoni, apoi secui avea, în principal,
trei funcții importante: să asigure flexibilitatea strategică în cazul în care Imperiul
habsburgic (austro-ungar) ar fi fost atacat de cele două imperii; să permită manevra
strategică pe linii interioare; să asigure manevra strategică către cele trei culoare
strategice, respectiv, către Galiția Occidentală, către Gurile Dunării și, prin acestea,
către Marea Neagră.
De altfel, între planurile imperiale austro-ungare se afla și un posibil atac
fulgerător, la momentul potrivit, pentru a cuceri, prin Poarta Focșanilor, Gurile
Dunării și a asigura astfel ieșirea imperiului la Marea Neagră.
Prima rocadă strategică, în cazul acțiunilor spre Vest, cuprinde teritoriul
românesc dintre Prut și Nistru, care se prelungea, cu cel din Galiția occidentală și cu
cel al Țărilor Baltice până la culoarul strategică baltic.
În aceste condiții, unificarea statelor românești era, practic, imposibilă, întrucât
geopolitica interesul geopolitic al celor trei mari imperii nu permitea aceste lucru, iar
statele românești nu erau suficient de puternice pentru a impune o astfel de unificare.
Mentalitatea imperială din acea vreme se menține încă și azi în o parte a Europei,
România fiind încă tratată ca un fel de zonă de siguranță strategică între Est și Vest,
atât în întregul ei, cât și în unele viziuni care chiar sugerează refragmentarea acestui
spațiu cam pe aceleași coordonate din vremuri imperiale.
Deși România este una dintre puținele țări din Europa în care există o unitate
lingvistică indestructibilă (limba care se vorbește pe teritoriul României nu are
dialecte, ci doar graiuri), o identitate culturală inconfundabilă, în pofida istoriei
dramatice a neamului românesc, managementul de țară este nu doar de foarte proastă
calitate, ci chiar antiromânesc.
Deși nimeni nu contestă unitatea de cultură, de limbă, de teritoriu, însăși
O zonă de siguranță strategică trebuie să fie suficient de mare, pentru a permite apărarea înaintată și, în acest cadru, manevra strategică pe linii exterioare, dar nu prea mare pentru a ridica pretenții de suveranitate și independență
extreme sau pentru a deveni inamic pentru imperiul respectiv.
6
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logo-ul stemei țării, în loc să reprezinte unitatea spațiului românesc, sugerează, prin
readucerea în stemă a simbolurilor vechilor principate, aglutinarea, nu reîntregirea.
2. Reconfigurări paradoxale de noi paradigme geopolitice și geostrategice
Geopolitica spațiului de confluență și, în același timp, de fractură Est-Vest
(spațiu care nu se află la Munții Ural, acolo unde continentul european se delimitează
convențional de cel asiatic, ci chiar în inima Europei, pe axul Marea Neagră –
Marea Baltică) este una care, tușând confluența, regenerează, de fapt, separarea,
chiar ruptura, falia. Vestul dă vina pe Rusia care, încă din vremea țarilor, viza o
expansiune slavă spre Vest, oprită, cu secole în urmă, prin catolicizarea avangărzilor
panslavismului. Însăși existența celor patru culoare strategice (neconsemnată în nici
un document public, dar care rezultă din analiza geopolitică și geostrategică) arată,
de fapt, interesul Estului – mai exact, al Rusiei – pentru o expansiune, îndeosebi pe
aceste culoare, spre Vest și pentru o apărare înaintată, tot pe aceste culoare, împotriva
expansiunii Vestului spre Est.
Desigur, grosso modo, așa se pare că a fost de-a lungul istoriei. Distribuția
populațiilor slave pe continentul european justifică, de fapt, această teorie. Astăzi,
un astfel de concept expansiv populațional din partea Estului rus este nu numai
neverosimil, ci chiar absurd. Populația Rusiei este total insuficientă pentru imensitatea
teritoriului acestei țări, chiar dacă Siberia și Extremul Orient oferă condiții foarte
aspre pentru a reprezenta o atractivitate expansionistă din partea cuiva. Cu toate
acestea, Rusia s-a confruntat și se confruntă cu o imigrație chineză în Extremul
Orient și cu una musulmană în zona Siberiei. Acestea sunt însă probleme ce țin de
partea asiatică a Rusiei.
Zona extinsă de siguranță strategică a Rusiei. Este compusă din vecinii
direcți ai acesteia și începe chiar de la frontierele țării. Cele mai multe provocări,
pentru Rusia, nu sunt cele din Extremul Orient sau din Siberia – deși nici acestea
nu sunt de neglijat –, ci problemele de la frontierele sale. Rusia a reușit, totuși să
definească și să delimiteze frontiera cu China, să realizeze un parteneriat strategic cu
această țară și să participe activ la Organizația de Cooperare de la Shanghai. Se poate
chiar spune că niciodată Rusia nu a avut relații mai apropiate cu China decât cele de
acum. Mai ales într-un cadru geopolitic și geostrategic mult mai larg, cum este cel
generat de BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud).
Pentru a păstra relațiile cu fostele republici unionale sovietice, toate aflate
în zona sa de siguranță strategică nemijlocită, Rusia a creat Comunitatea Statelor
Independente, pe care o susține și o alimentează prin toate mijloacele posibile.
Relațiile Rusiei cu țările din Asia Centrală, foste republici unionale sovietice,
sunt destul de bune, chiar dacă zona intră în coridorul musulman și, ca urmare,
prezintă și va prezenta și în continuare o serie de provocări generate de criza
civilizației musulmane. Spre exemplu, cumpărând, în 2008, pentru un sfert de secol,
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gazul din Turkmenistan, Rusia a zădărnicit pur și simplu proiectul Nabucco. În
schimb, a realizat, pe culoarul strategic baltic, cu finanțare predominant germană,
proiectul North Stream și are în vedere (chiar dacă l-a amânat puțin), realizarea, prin
Marea Neagră și prin Marea Mediterană, cu destinația Italia și centrul Europei, dar și
în beneficiul Turciei�, a proiectului South Stream.
Adevăratele probleme ale Rusiei sunt cele de la frontiera vestică. Rusia percepe
extinderea Uniunii Europene și a NATO spre Est, pe seama țărilor foste republici
unionale sovietice, nu numai ca pe o sfidare, ci și ca pe o amenințare directă la adresa
sa și, în același timp, ca pe o componentă a unei noi strategii americane de îndiguire
a spațiului rusesc, desigur, nu în sensul viziunii lui Mackinder sau al viziunii lui
Nicolas Spykman privind concentrarea pe rimland, prin realizarea unor pivoți de
margine care să contracareze și să îndiguiască pivotul eurasiatic, heartaland-ul, ci
ca pe un complex de presiuni economice, financiare, geopolitice și militare, care să
ducă la izolarea Rusiei, la secătuirea ei, la ruinarea țării, apoi la dezmembrarea ei și
la cucerirea acestui spațiu imens de către Occident, așa cum sugerează Brzezinski în
unele din lucrările sale. Această atitudine tranșantă și extrem de agresivă a fostului
consilier pe probleme de securitate de la Casa Albă nu putea fi, în nici un caz, pe
placul rușilor. În treacăt fie zis, nu este nii pe placul europenilor, mai ales a germanilor
și chiar a francezilor, care nu doresc tensionarea relațiilor cu Rusia. Ca dovadă,
în dispozitivul NATO de pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică nu se
află forțe și mijloace dislocate din țările europene vestice, ci doar americane. Mai
mult, conducerea de la Moscova a luat o atitudine foarte fermă, asumându-și din nou
un statut reactiv intempestiv foarte periculos, determinat de modul în care percepe
Kremlinul atitudinea Occidentului, îndeosebi atitudinea americană.
O asemenea percepție, exprimată în termeni foarte clari de Vladimir Putin, a
generat un efort colosal al Rusiei pentru reînarmare și reintrare violentă într-o bătălie
geopolitică de proximitate, care să-i asigure suportul general pentru redobândirea
controlului sau măcar a supravegherii strategice a spațiului de siguranță strategică
nemijlocită – Ucraina, Caucazul, Țările Baltice, Țările Asiei Centrale – și a rutelor
Nordului. Desigur, rușii vizează echilibrarea și contracararea dispozitivului american
de încercuire a Rusiei și de control al rutelor de transport și zonelor cu resurse,
inclusiv a celor din Oceanul Arctic și din mările costiere estice. Credem că Rusia
este deja pregătită pentru efectuarea unor manevre strategice pe linii interioare și/sau
exterioare, după caz, care să-i asigure o repoziționare geostrategică corespunzătoare
și chiar realizarea superiorității strategice în anumite zone-cheie, cum sunt cele care
țin de Marea Neagră, de Marea Baltică (intrările în cele două culoare strategice) și
de Oceanul Arctic.
Această nouă politică de confruntare generează o nouă paradigmă a războiuluimozaic, a războiului hibrid Est-Vest, un război foarte amplu și foarte complicat, în
care protagoniștii sunt, de o parte, Rusia și, de cealaltă, Statele Unite, la mijloc fiind,
și de data aceasta, Uniunea Europeană, ea însăși angajată într-o serie de politici
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și strategii păguboase pentru unele dintre țările estice, mai ales, pentru România.
Politica euroregiunilor, spre exemplu. Intenționând să ajute la dezvoltarea echilibrată
mai ales a regiunilor rămase în urmă, această politică europeană complică raporturile
intra-europene, încurajează nolens, volens, atitudinile separatiste și revizioniste,
înstrăinarea resurselor și a teritoriilor naționale și pierderea suveranității, chiar și a
celei bazate pe interdependențe. De aici până la dezmembrarea unora dintre țările
europene, pe primul plan fiind chiar țara noastră, condusă în mod dezastruos în
ultimul sfert de veac de o clasă politică incapabilă de a înțelege interesul vital al
României, nu mai este decât un pas.
Problema baltică, problema Mării Negre și, legat de aceasta, problema
Gurilor Dunării se înscriu și ele în acest context al unei re-paradigmări geopolitice
și geostrategice paradoxale. Cele două culoare strategice maritime sunt de interes
strategic vital pentru Rusia, atât economic, cât și militar. Rușii nu au încetat nicio
clipă să analizeze și să evalueze aceste coridoare în termeni de baraj, în sensul
încercării de izolare, de către Occident, a se citi de către SUA, a Kremlinului în zona
continentală și de penetrare complicată americană a acestui spațiu care adăpostește,
în mare parte, resursele planatei. Prima atitudine ofensivă de distrugere a barajului
baltic a fost construirea, cu sprijin german, a conductei North Stream. A doua a fost
modernizarea Flotei Baltice. La sud, pe culoarul strategic al Mării Negre, rușii au
acționat pe principiul „Nicio palmă din zona strategică de interes vital rusesc din
Marea Neagră în mâinile NATO!” Și, printr-o manevră extrem de abilă, chiar au
reușit.
Pasul următor ar fi recucerirea accesului la Gurile Dunării și, prin aceasta, la
culoarul strategic al Dunării. Desigur, rușii nu își vor permite, probabil, să ofenseze
NATO, nici România, ca membră NATO, dar bătălia lor cu Ucraina, țară pe care o
consideră efectiv trădătoare, poate oferi încă foarte multe surprize.
Totdeauna mișcările strategice ale Rusiei au fost foarte ferme, directe și
riscante, unele chiar pe muchie de cuțit, și, în general, imprevizibile. Rușii au folosit
din plin strategia faptului împlinit, s-au aliat cu cei puternici pentru a fi puternici,
au rămas fermi în dezideratele lor de mare putere care, în ultimele secole, a căzut
totdeauna în picioare, împărțind cu marile puteri ale lumii puterea deciziei strategice
și folosindu-se totdeauna, în interes propriu, de dreptul de veto.
Faptul că Rusia s-a reînarmat și a trecut la o ofensivă strategică în superioritate
tehnologică și într-un context aliat de foarte mare anvergură a reactivat, de fapt, un
nou Război Rece, România fiind, de data aceasta, în tabăra Occidentului, adică în
tabăra americană, în eșalonul întâi strategic, dar lipsită complet de orice mijloace
și total incapabilă de a duce un astfel de război. Ceea ce înseamnă, în termeni
neacademici, pentru viitorul nostru, „Dumnezeu cu mila!”
Problema ucraineană. În unul din discursurile sale, Vladimir Putin a spus
că rușii și ucrainenii sunt, de fapt, același popor. Desigur, toată lumea știe că nu
acesta-i adevărul, dar afirmația, spusă de un lider de talia președintelui Rusiei, are
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semnificația sa extrem de îngrijorătoare. Și este normal să fie așa, de vreme e distanța
în linie dreaptă de la Kiev până la Moscova este doar de 700 de kilometri... Rusia
s-a așteptat ca Ucraina să fie, în continuare, în eșalonul întâi strategic al marelui Est,
adică al Federației Ruse, în apărarea împotriva expansiunii Vestului spre Est. Dar
Ucraina a ales alt drum, cel european. Era, desigur, dreptul ei să-și aleagă drumul.
Dar mai există un drept al dreptului când este vorba de o mare putere precum Rusia.
Când ești în zona de siguranță strategică a unei mari puteri, trebuie să ții seama de
acea mare putere. Libertatea ta va fi totdeauna condiționată de relația specială cu acea
mare putere. Altfel, colosul are toată grija să-ți facă zile fripte și chiar să te distrugă.
Ucraina, în vremea Uniunii Sovietice, a fost una dintre țările cele mai puternice
din Uniune, aflate tot timpul în grația Moscovei și beneficiind de toate avantajele
posibile ale acelor vremuri. Schimbarea bruscă, la 180 de grade, de cap compas,
a generat o acțiune extrem de dură din partea Moscovei, ceea ce a dus, în cele din
urmă, la redeschiderea războiului dintre Est și Vest, cu consecințe extrem de grave.
Mulți cercetători obiectivi, printre care și John Mearshmeier, au atras atenția asupra
poziției geostrategice delicate a Ucrainei, dar lipsa de flexibilitate deopotrivă a Estului
(Rusia) și a Vestului (SUA) a dus, în cele din urmă, la redeschiderea faliei strategice
de care vorbeam mai sus și la crearea unui mare pericol de război direct, intempestiv,
complicat și cu desfășurări imprevizibile. Lumea s-a reîmpărțit din nou în două tabere
– unii cu Estul, alții cu Vestul –, iar adevărul a rămas, ca de fiecare dată, undeva, la
mijloc. Prețul este însă imens: un război fratricid în Ucraina, repoziționarea, față în
față, a forțelor NATO și a forțelor Rusiei și, mai ales, reînarmarea și situarea din nou
pe poziții de forță a celor două superputeri nucleare și aliaților acestora.
Redefinirea unui concept european viabil de securitate și apărare se lasă încă
așteptată, chiar dacă Tratatul de la Lisabona fixează, de fapt, coordonatele esențiale ale
acestui domeniu. Termenii Tratatului sunt destul de complicați, înstufați, sofisticați,
birocrați, așa cum sunt multe dintre documentele Uniunii, semn că europenii fac
asta fără prea multă tragere de inimă, dar conceptul ca atare există. Se pare că
recomandările summit-ului NATO din Țara Galilor din 2014 ca țările membre ale
Alianței să-și sporească cheltuielile militare, în următorii zece ani, la 2 la sută din
PIB nu reprezintă o prioritate absolută pentru Uniune. Dealtfel, însăși intervalul de
timp în care trebuie să realizeze o astfel de creștere arată cât de incomod este pentru
țările din Vestul Europeni (țări care nu mai vor, pe teritoriul lor, nici un fel de război,
nici măcar unul cu gândul) un astfel de concept. În momentul de față, Uniunea
Europeană, în pofida crizei ucrainene și politicii sancțiunilor împotriva Rusiei, are
alte probleme mult mai presante, cum ar fi imigrația musulmană masivă, criza din
Grecia și unele chestiuni care țin de implementarea corespunzătoare a strategiilor
de securitate internă. Plus bătălia foarte complicată dintre cele două tabere – cea
germană a austerității și federalizării, și cea non-germană, a relaxării, dezvoltării
durabile și respectului statelor de drept. De aceea, participarea țărilor Uniunii la
rezolvarea crizei din Siria și din Orientul Mijlociu nu mai este una substanțială, chiar
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dacă dimensiunea euro-atlantică rămâne una esențială pentru echilibrul strategic al
acestui început de secol.
Summit-ul NATO din Țara Galilor a aruncat întreaga vină a crizei din Ucraina
pe Rusia. La această criză, oficialii NATO au adăugat și pericolul prezentat de Statul
Islamic și alte pericole existente la ora aceea în lume. Dar nu toată lumea a fost de
acord cu acuzarea unilaterală a Rusiei pentru criza ucraineană. John Mearsheimer,
profesor universitar renumit și unul dintre reprezentații importanți ai școlii neorealiste
a teoriei relațiilor internaționale, într-un articol publicat în Foreign Affairs, face o
comparație între atitudinea Rusiei și cea a Occidentului în problema crizei ucrainene.
El consideră că, de fapt, Occidentul este cel care a pus în aplicare o strategie pentru
scoaterea Ucrainei de sub influența Rusiei și alipirea acesteia la arealul strategic
occidental. Pentru aceasta, începând din 1991, spune profesorul american, Statele
Unite au investit mai mult cinci miliarde de dolari în peste 60 de proiecte pentru
facilitarea unui parcurs pro-occidental al Ucrainei.� Iar această atitudine nu avea
cum să fie pe placul Rusiei. După opinia lui John Mearsheimer, Statele Unite și
aliații europeni s-au confruntat și, desigur, încă se confruntă cu o alegere de răscruce:
continuarea actualei politici, care va duce la exacerbarea ostilităților cu Rusia și
la devastarea Ucrainei – un scenariu din care toată lumea va pierde –, sau crearea
unei Ucraine neutre și prospere, care nu amenință Rusia, dar care nu aparține nici
Occidentului. Calea de mijloc. Crearea și respectarea zonelor-tampon.
Totuși, Ucraina, mai puțin regiunile separatiste, a optat pentru un parcurs
european, în timp ce Estul rebel a generat un vot masiv antieuropean și pro-Est. Cu
alte cuvinte, Ucraina, cu atitudinea sa ambiguă nici pe deplin cu Vestul, nici pe deplin
cu Estul, s-a autosfâșiat. Estul cu Estul și Vestul cu Vestul. Deocamdată, situația,
acolo, se află într-o așteptare tensionată, adică pur și simplu într-o pauză de foc.
Ostilitățile se pot deschide în orice clipă, ai ales acum, când începe iarna…
Georgio Gallo, într-un articol intitulat „La crise ukrainienne: empathie et
dynamique” consideră că extinderea spre Est a NATO este o eroare, întrucât, în
generarea acestui proces, nu s-a ținut seama de înțelegerile care au dus la unificarea
Germaniei și la reconfigurările geopolitice ulterioare. În aprilie 2008, cu prilejul
summit-ului de la București, Rusia s-a opus categoric aderării la Alianță a Ucrainei
și Georgiei. Era prima expresie tranșantă a unei realități care, post-Vilnius, avea să
explodeze, Mai mult, trupele rusești au intrat în Georgia în august 2008.7
Stephen F. Cohen atrage atenția că avem de-a face cu cea mai periculoasă
confruntare între Rusia și Statele Unite, o angajare strategică de talia crizei rachetelor
din 1962 din Marea Caraibilor. S-a declanșat o confruntare directă între NATO și
Până la doborârea absolut gratuită, mai exact, gafată (deși unii susțin că intenționată și cu scop geopolitic foarte
precis: îndepărtarea sau descurajarea acțiunilor Rusiei din Nordul Siriei), relațiile Rusiei cu Turcia au fost foarte
bune, chiar deosebite. Este greu de presupus ce se va întâmpla în viitor, dar o astfel de tensiune nu poate rămâne
fără urmări. Ostilizarea relațiilor dintre Rusia și Turcia, deși ar părea cumva benefică pentru americani, devine foarte
periculoasă pentru Europeni, mai ales pentru România.
7
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Rusia, un nou Război Rece, mult mai grav decât cel precedent8, din care, considerăm
noi, nu se poate ieși decât prin furia unui război dezastruos, care poate scăpa ușor
de sub orice control, din orice înțelegere rațională și din orice atitudine de acceptare
reciprocă a celuilalt. Sperăm încă că mai există încă suficientă rațiune strategică
pentru a se preveni o astfel de escaladare ucigașă, mai exact, suicidară.
Pierre Van Grunderbeek crede că, în acest conflict extrem de periculos, aveam
de-a face cu ultima provocare a ultraconservatorilor occidentali pentru realizarea
dominației globale a Statelor Unite. Crimeea nu se mai poate întoarce însă la Ucraina
decât cu prețul unui război foarte complicat, chiar nuclear. La urma urmei, trebuie
să alegem între dreptul popoarelor la autodeterminare (Art. 1 din Carta ONU) și
principiul inviolabilității frontierelor (uti possidetis juris)9. O soluție tranșantă,
potrivit teoriei jocurilor strategice cu sumă nulă, nu există, pentru că cele două
concepte – autodeterminarea și inviolabilitatea frontierelor sunt ele însele discutabile
și… transparente la semnificație. Cazurile Kosovo și Crimeea sunt cât se poate de
concludente… Dreptul forței și cel al voinței celui ce poate să-și impună voința
domină încă lumea oamenilor…
Problema musulmană. Una dintre cele mai grave probleme ale acestei
epoci este cea musulmană. Imigrația musulmană în Europa Occidentală și în Rusia
reprezintă nu doar un episod dramatic al acestei populații extrem de numeroase, cu
o natalitate explozivă, ci și un eveniment extrem, cu repercusiuni foarte periculoase.
Chiar dacă Uniunea Europeană, cu bogățiile sale imense, ar putea face față acestui
eveniment strategic esențial pentru începutul mileniului trei, integrarea acestei
populații numeroase și foarte strâns legată de un concept religios non-european și
chiar anti-european, în sistemul valorilor europene este foarte problematică, dacă
nu chiar imposibilă. Oarecum simetric, același fenomen se produce și în Est, adică
în Rusia. Nu am găsit încă date foarte precise privind migrația musulmană în Rusia,
dar cu certitudine o astfel de migrație există. Unii dintre experții americani cred că în
Rusia există deja 19 la 20 de milioane de musulmani, ceea ce ar reprezenta aproape
15%, din totalul populației. Sunt și alți experți care arată că, în scurt timp, Rusia ar
putea deveni un califat, întrucât populația sa de 142 de milioane de locuitori (din care
în jur de 30-40 de milioane sunt musulmani) nu poate asimila o populație musulmană
atât de numeroasă cu o rată demografică explozivă.
Agenția Sputnik, contracarează aceste senarii pe care le consideră exagerate
și arată că, la recensământul din 2002, în Rusia au fost înregistrați 14,64 milioane
de musulmani, adică ceva mai puțin de 10% din populația Federației (în iulie 2015,
populația Rusiei se estima la 142.423.773 locuitori). Pew Research Center, un thinkthank american specializat în analiză demografică, estimează că, în 2030, în Rusia
vor fi 18,6 milioane de musulmani, care vor reprezenta aproximativ 12% din cei 150
Sursa: http://blogs.mediapart.fr/blog/segesta3756/151114/la-crise-ukrainienne-empathie-et-dynamiques-de-guerre-de-giorgio-gallo, accesat la 14 octombrie 2015.
9
Pierre Van Grunderbeek, La Russie, l’Ukraine, la Crimée et la bague de fiançailles, http://www.mondialisation.
ca/la-russie-lukraine-la-crimee-et-la-bague-de-fiancailles/5415269, accesat la 14 octombrie 2015.
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de milioane de locuitori ai Rusiei, cât va fi populația țării la acea dată.10
Este limpede că aveam de-a face și aici, în probleme statistice, cu un război
Est-Vest privind pericolul musulman, dar de aici nu rezultă că, în Rusia, nu există
o problemă musulmană. Sunt musulmani care trăiesc de secole, în general, rusește,
în republicile musulmane ale Federației Ruse (Cecenia, Daghestan, Ingușeția,
Adigeia, Altai, Bșcorostan, Buriatia, Kabardino-Balkaria, Karaciai-Cerchezia etc) și
musulmani imigranți. Și chiar dacă ei nu formează o apă și un pământ, ci continuă
încă să fie foarte divizați, această migrație masivă în Vest și în Est creează una dintre
cele mai complexe probleme ale începutului de mileniu. Un ingredient care pune și
mai mult paie pe foc în relația tensionată Est-Vest.
Este însă foarte posibil ca una din rațiunile pentru care Rusia a intervenit
atât de prompt în războiul din Siria, într-un mod expediționar, specific mai degrabă
conceptului american de proiecție a forței, așa cum nu a făcut-o ea niciodată în istoria
sa, vizează nu doar crearea unui cap de pod rusesc în Siria, în zona mediteraneeană
(Tartus, Latakia), ci și stabilizarea Siriei, crearea unui coridor sanitar (de securitate)
rusesc (Marea Caspică, Iran, Irak, Siria), care, pe de o parte, să limiteze conceptul
american de dominare a Orientului Mijlociu, să încercuiască Turcia, și, pe de altă
parte să genereze reîntoarcerea musulmanilor în țările de origine și demusulmanizarea
semnificativă, în acest fel, a spațiului rusesc, îndeosebi caucazian, și, indirect, a celui
european.
În loc de concluzii: Quo vadis?
1. Estul și Vestul nu au ajuns nici la unitate, nici la vreo înțelegere benefică
durabilă și rațională, nici la acea conciliere minimă, atât de necesară conviețuirii în
liniște pe planeta Pământ. Dimpotrivă, ambii poli (Rusia și SUA) s-au reînarmat
și, într-un fel, au redeschis politicile și strategiile de confruntare. Aceasta pare
a fi realitatea îngrijorătoare a acestui început de secol. Desigur, dacă liderii de la
Washington și de la Moscova nu și-au dat mâna, nu înseamnă că nu există nicio șansă
să nu și-o dea în viitor. Acțiunea recentă a Rusiei în Siria nu s-a efectuat, probabil,
fără cunoștința Washingtonului, așa cum, probabil, nici acțiunile unchiului Sam din
zonele sale de interes strategic nu s-au derulat fără înțelegerea sau acceptarea tacită
a Rusiei. Probabil că există un consens al marilor puteri strategice pentru distrugerea
Statului Islamic și înlăturarea pericolelor generate de acesta, chiar dacă o astfel de
formațiune a apărut datorită somnului rațiunii strategice și în Est și în Vest.
2. Reactivarea faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică constituie
expresia tranșantă a unei realități de secole, caracterizată de imposibilitatea conexării
extremelor și a respectării frontierelor geopolitice. De fapt, astfel de frontiere sunt,
din toate timpurile, fluide și perverse. Trec totdeauna pe acolo pe unde triumfă
Alexandr Latsa, Réflexions sur le péril démographique musulman russe, http://fr.sputniknews.com/french.ruvr.
ru/2014_02_05/Reflexions-sur-le-peril-demographique-musulman-russe-6550/ accesat la 09.09.2015
10
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rațiunea intempestivă și conjuncturală a intereselor și nu interesul rațiunii strategice
suficiente. Iată că, la un sfert de veac după căderea cortinei de fier și a faliei strategice
de pe Elba, această falie a renăscut în inima geografică a Europei, reostilizând Rusia,
agasând Statele Unite și scoțând din confortul postbelic Uniunea Europeană, obligată
să joace din nou, în pofida forței sale economice și financiare uriașe, între cele două
extreme, cu un ochi euroatlantic și cu altul european, rolul de pivot de granit între cei
doi coloși nucleari.
3. Confruntându-se cu efectele crizei financiare declanșate pe Wall Street în
2008, Uniunea Europeană, forța teribilă a Vestului European, cu o populație de o
jumătate de miliard de locuitori și un PIB de peste 17 mii de miliarde de dolari, este
nevoită să accepte din nou o falie strategică imensă, extrem de periculoasă, care trece
chiar prin inima geografică a continentului. Din nou vectorii nucleari își recalculează
traiectoriile pe marile ținte la unui război teribil, care se desfășoară tacit, dar care
poate trece foarte ușor, în doar o secundă, Rubiconul nuclear. Desigur, toată lumea
speră că, și de data aceasta, rațiunea va triumfa, dar de aici nu rezultă cu necesitate
că somnul rațiunii ar fi dispărut și că toate problemele lumii se vor rezolva de la sine.
Sutele de mii de imigranți musulmani găsesc o Europă extrem de fragilă, desigur,
capabilă să rezolve marile probleme pe care le generează acest fenomen, dar nu
îndeajuns de capabilă pentru a soluționa și problemele sale interne, cum sunt cele
referitoare la migrația internă, la sărăcirea artificială și deosebit de periculoasă a unor
țări foarte bogate, printre care se situează și România, la discriminarea politică și
chiar strategică implicită, la discrepanțele, birocratismul exagerat, euroregionalizarea
oarbă și la multe altele.
4. Rusia devine dintr-odată o mare putere nucleară disimetrică și foarte
ofensivă, care iese la un atac hotărâtor, pe culoarul strategic al Mării Negre, lovind
puternic Statul Islamic și opoziția siriană, în sprijinul interesat al guvernului Bashar
El-Assad, adică exact contrarul a ceea ce a făcut SUA în criza siriană, înarmând,
instruind și sprijinind rebelii anti-Assad. Rațiunile posibile ale Rusiei trec dincolo
de principiul suficienței, demonstrând că forța acestei mari puteri nucleare este total
diferită de cea cu care aceeași Rusie a combătut rebelii ceceni și care a invadat, în
2008, Georgia.
5. Înarmarea Rusiei cu mijloace foarte moderne, inclusiv douăzeci de submarine
nucleare de ultimă generație, rachete de croazieră, sisteme de arme sofisticate, sisteme
de război electronic deosebite, mai ales în ceea ce privește bruiajul, noișe tehnologii
stealth, tancuri, mașini de luptă și avioane de generația a 5-a și chiar a 6-a, dotate cu
armament hipersonic, unele neintroduse încă în luptă, prezintă o Rusie gata de război,
dar nu în sensul provocării unui conflict, ci în cel al descurajării celor care credeau
că Rusia poate fi dezmembrată prin strategii de diversiune, presiuni și sancțiuni de
tot felul. Această nouă realitate, care a redeschis, de fapt, falia strategică Marea
Neagră – Marea Baltică, este foarte primejdioasă pentru România. Țara noastră nu
se înscrie în nici un fel în efortul modernizării forțelor sale armate, ci, dimpotrivă,
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prin iresponsabilitatea tradițională a celor care au condus țara în acest din urmă sfert
de veac, distrugându-și industria de apărare și structurile de pregătire a populației
pentru un posibil efort de război, s-a vulnerabilizat la maximum, în speranța că va
face NATO ceea ce, în mod necesar, trebuie să facem noi, ca membrii cu drepturi și
responsabilități depline ai Alianței.
6. Redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea Baltică readuce în
prim-plan politicile și strategiile de confruntare, de disuasiune și de refacere a zonelor
de influență, concomitent cu reconfigurări și repoziționări geopolitice și geostrategice
în vederea războiului viitorului, un război hibrid în adevăratul sens al cuvântului,
care vizează puterea, influența, piețele, resursele, marile platforme geoeconomice și
geoenergetice, spațiul geofizic și spațiul cibernetic. Războiul lumii nu a reînceput,
pentru că încă nu s-a sfârșit, dar forțele, mijloacele și resursele care îl susțin și îl
întrețin au toată grija să nu iasă din determinările lor geopolitice și geostrategice.
Acesta este și rostul faliei strategice din inima civilizațiilor euro-asiatice – de fapt,
din inima civilizației europene, care va continua să bată undeva între hipersistolii
politice acute și preinfarct geostrategic.
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OFENSIVA MIGRAŢIEI ÎN EUROPA
ŞAH LA “REGINĂ” PE TABLA GEOPOLITICĂ A EUROPEI
(Fragment din cartea, în curs de apariţie, „Clipele României”)

THE OFFENSIVE OF MIGRATION
IN EUROPE
CHESS AT ”QUEEN” ON THE GEOPOLITICAL
BLACKBOARD OF EUROPE
(Fragment from the book, forthcoming, “Romanian moments”)
					Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE		
					
Jurnalist Bogdan Paul A. PAPADIE
Rezumat
Criza „refugiaţilor” sirieni s-a dovedit pe zi ce trece un alt amplu
scenariu al unor servicii secrete. Fie ele de la est sau vest, acestea au
imaginat un veritabil coşmar pentru Uniunea Europeană, iar vârful de lance
al acestora s-a dovedit agentul de influenţă al Washington-ului, nimeni altul
decât cancelarul Germaniei! Angela Merkel, spre stupoarea unei Europe
întregi, a asigurat că orice „refugiat” provenind dintr-o zonă de conflict, în
mod special din Siria, este binevenit în Germania (“Regina Europei”), unde
va fi bine primit şi susţinut pentru integrare. Ce a urmat se ştie, haosul creat
de uriaşul val de „refugiaţi”, din care doar 10% s-au dovedit a fi sirieni,
aruncând în aer graniţele europene.
Cuvinte cheie: servicii secrete, geopolitica, migratie, islamism, Europa, haos.
Summary
The crisis of Syrian “refugees” proved as days go by an ample
scenario of intelligence services. Whether from east or west, they imagined
a real nightmare for the European Union, and their spearheading proved
to be an influence agent of Washington’s, none other than Chancellor of
Germany! Angela Merkel, to the stupefaction of whole Europe, ensure that
any “refugee” from a conflict zone, especially from Syria, It is welcome in
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Germany( “Queen of Europe”), where it will be well received and supported
for integration. What followed is well known, the chaos of the huge wave of
“refugee”, of which only 10% were found to be Syrian, blowing u the European
borders.
Keywords: intelligence services, geopolitical, migration, Europe, chaos.

C

riza „refugiaţilor” sirieni s-a dovedit pe zi ce trece un alt amplu scenariu
al unor servicii secrete. Fie ele de la est sau vest, acestea au imaginat
un veritabil coşmar pentru Uniunea Europeană, iar vârful de lance al acestora s-a
dovedit agentul de influenţă al Washington-ului, nimeni altul decât cancelarul
Germaniei! Angela Merkel, spre stupoarea unei Europe întregi, a asigurat că orice
„refugiat” provenind dintr-o zonă de conflict, în mod special din Siria, este binevenit
în Germania (“Regina Europei”), unde va fi bine primit şi susţinut pentru integrare.
Ce a urmat se ştie, haosul creat de uriaşul val de „refugiaţi”, din care doar 10% s-au
dovedit a fi sirieni, aruncând în aer graniţele europene. Mai mult, securitatea impusă
de Spaţiul Schengen s-a dovedit ca şi inexistentă, zecile de miliarde de dolari investite
în securizarea frontierelor statelor membre dovedindu-se doar o mare afacere. Totuşi,
care este adevărul despre aceşti „refugiaţi”?
Conform unor rapoarte ale serviciilor de informaţii europene, adevăratele
victime ale războiului se află în prezent în taberele din Kurdistanul irakian, în sudul
Turciei şi Libanului. Sunt şiiţi, yazizi şi creştini. Aceştia au fugit de persecutii, şiiţii
fiind pur şi simplu ucişi imediat de membri Statului Islamic (alternativ: Statul Islamic
din Irak şi Levant sau Statul Islamic din Irak şi Siria, abreviat: IS, SI, ISIL şi ISIS, în
arabă: ماشلاو قارعلا يف ةيمالسالا ةلودلا / ad-Dawlat al-Islāmiyya fī’l-‘Irāq wa’shShām), femeile yazide violate, copii yazizi vânduţi în târgurile de sclavi, iar bărbaţii
fiind ucişi. Despre creştini, fie trec la Islam, fie sunt ucişi sau împovăraţi cu o taxă
numită „Jizya”.
Venind în completarea rapoartelor amintite, Witold Gadowski, un cunoscut
jurnalist polonez de investigaţie şi reporter de război, care a vizitat Siria şi Turcia
ca să documenteze Statul Islamic şi valul de migranţi care s-a pornit spre Europa, a
afirmat că şiiţii, yazizii şi creştinii sunt grupurile cele mai persecutate de pe teritoriul
Siriei şi Irakului (provinciile Diyala, Anbar, o parte din Ninive, precum şi Salah
ad Din). Aceste victime ale războiului se află de mai mult de un an în tabere, dar
nu intenţionează să migreze, iar cei care au luat în calcul această variantă au făcut
cereri oficiale pentru migrare, solicitând viză de şedere. Deloc întâmplător, fapt ce
dovedeşte o veritabilă teorie a conspiraţiei, aceşti oameni care au apelat la lege n-au
primit vreun răspuns de la oficialităţile statelor europene cărora li s-au adresat, dar în
schimb zeci de mii de tineri musulmani, care au trecut fraudulos graniţele UE au fost
acceptaţi! Ce să înţelegem? Creştinii sunt renegaţi de chiar ţările creştine?
Revenind la „refugiaţii” ce au asaltat Europa, s-a constatat că printre ei sunt
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foarte puţini creştini, foarte puţini yazizi şi foarte puţini kurzi, care suferă într-adevăr
din cauza Statului Islamic. Cei mai mulţi dintre ei sunt indivizi care şi-au putut
permite să achite 10-15 mii de dolari pentru a fi transportaţi pe „Bătrânul Continent”,
pe cale infracţională, de către mafiile turcească, albaneză şi rusă. N-au documente,
nimeni nu ştie cine sunt cu adevărat, doar că se închină la Alah! Prin urmare,
serviciile de securitate ale Uniunii au luat în calcul tot mai serios, în contradicţie
cu perfizii politicieni europeni, o veritabilă invazie a susținătorilor Stat Islamic,
misiunea acestora din urmă fiind instaurarea unui „Califat al Europei”. Se află ISIS
în spatele unui astfel de scenariu? Ar avea Statul Islamic forţa unei astfel de lovituri?
Conform ultimelor informaţii, provenite din sfera serviciilor secrete, răspunsul la
aceste întrebări este... DA!
După cucerirea de noi teritorii, practic toate graniţele Statului Islamic au
fost întărite şi sunt controlate minuţios de aşa-numitele trupe de frontieră conduse
de emirul Al-Turki. Nimeni nu se poate strecura peste frontieră, pedeapsa fiind
răstignirea, cu atât mai mult un val de zeci şi sute de mii de oameni!
Altfel, cum majoritatea veniturilor ISIS provin din contrabandă şi trafic
transfrontalier, Statul Islamic trebuie să controleze graniţele ca să aibă bani pentru
existenţă şi dezvoltare. Bugetul Statului Islamic se ridică în prezent la peste 800
milioane de dolari pe an, ISIS vânzând ilegal mai mult de 65 de mii de barili de petrol
pe zi! Toată cantitatea este cumpărată ilegal de companii iraniene şi turceşti, fiind
revândută în Europa şi în alte ţări ale lumii ca petrol turcesc sau iranian.
Pe tot cuprinsul Statului Islamic acţionează serviciile secrete ale acestei
organizaţii statale, „AMNI”, care funcţionează în conformitate cu standardele din
domeniu, astfel că ISIS îşi permite să fie în conflict cu Al-Qaeda, cu aripa armată a
acesteia din Siria, adică Frontul Jabbat al-Nusra.
Interesant, ISIS nu ar fi existat dacă din închisorile iraniene, şi mai ales
din cele siriene, nu ar fi fost eliberaţi mii de oameni care ispăşeau pedepse pentru
terorism şi jafuri, care apoi au devenit soldaţi ai Statului Islamic. Apoi, după ce, în
2003, americanii l-au învins pe Saddam Hussein, administratorul american din Irak,
Paul Bremmer şi primul ministrul Al-Maliki i-au dat afară din armată pe toţi ofiţerii
superiori, care au ajuns în cele din urmă şi ei în armata Statului Islamic, alcătuind la
această oră statul major militar al ISIS.
DE REŢINUT, Statul Islamic este condus de oameni din Irak, nu din Siria!
Mai mult, guvernul şiit al lui Al-Maliki a început persecuția sunniților. Aceasta a
făcut ca triburile sunnite să înceapă să se alăture Statului Islamic şi să se supună
califatului auto-proclamat de Al-Bagdadi. Tot Al-Maliki a dizolvat miliţia sunnită,
cea care lupta împotriva extremiştilor.
Erau peste 100 de mii oameni! Majoritatea au ajuns în forţele armate ale
Statului Islamic fiind deja instruiţi, înarmaţi şi experimentaţi. Acestora li s-a adăugat
un grup numeros de ceceni, cu o vastă experienţă căpătată în luptele cu ocupantul rus,
dar şi indivizi din Arabia Saudită, Qatar, Yemen, Emiratele Arabe Unite. Din Qatar şi
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Arabia Saudită au venit şi banii ce au ajutat la crearea „Califatului Islamic”. Dar forţa
ISIS provine, în primul rând, din modul cum este structurată organizaţia:
- îşi are propria conducere, dirijată de Al-Baghdadi, care are în subordine doi
prim-miniştri – unul în Siria şi unul în Irak – ce se folosesc doar de pseudonime de
război, nu de nume;
- ISIS nu utilizează comunicaţii telefonice sau prin satelit (a organizat un
excelent departament de curierat, orice informație fiind transmisă prin ştafete, pe
cale orală, în câteva ore, în întreaga ţară, fără riscul de interceptare prin mijloace
electronice);
- nu alcătuieşte formaţiuni militare de mari dimensiuni, trupele fiind plasate
printre civili, ceea ce face imposibile atacurile din aer şi face războiul imposibil de
câştigat prin bombardamente aeriene.
Prin urmare, conflictul cu Statul Islamic poate fi câştigat doar pe teren, acolo
unde luptă kurzii şi şiiţii, înarmaţi cu arme din epoca sovietică, în timp ce Statul
Islamic are cele mai noi echipamente americane! Deci, lucrurile se complică serios,
mai ales că ajungem din nou la valul de „refugiaţi” şi la sursa acestuia. Iar primele
indicii arată că Ar-Rakkah, capitala Statului Islamic, este cea care a dat practic drumul
acestui uriaş val necontrolat de „refugiaţi” în Europa, printre ei infiltrându-se agenţi
secreţi ai AMNI. În cadrul AMNI există un departament ce se ocupă cu asasinate şi
sinucideri controlate, care menţine comunicarea cu toată reţeaua mondială de „lupi
singuratici”, aceştia fiind pregătiţi pentru a fi „şahizi”, adică atentatori sinucigaşi.
Acest lucru este foarte periculos şi dificil, practic imposibil de detectat! Apoi mai
este şi Moscova, care se implică tot mai serios în Orientul Mijlociu şi vrea, prin acest
val de refugiaţi, să ţină Europa în şah. Iar acum ajungem la adevărul despre războiul
sirian şi interesele geostrategice, care au condus la conflictul devastator din această
până nu demult perlă a turismului, am numit Siria, şi care a permis naşterea ISIS.
Totul a debutat în 2009, cu ocazia demarării de către gigantul petrolier „Qatar
Petroleum” a unui amplu program de investiţii la zăcământul de gaze din nordul ţării,
care viza triplarea capacităţii de producţie. Dar preşedintele sirian Assad a refuzat
să semneze acordul propus de Qatar, Turcia şi Arabia Saudită, de construcție pe
teritoriul Siriei a tronsonului gazoductului menit să aprovizioneze pieţele europene,
utilizând gazele din Qatar şi Arabia Saudită.
De reținut, din Turcia, „Qatar Petroleum” utiliza vechiul traseu al gazoductului
„Nabucco”, susţinut de americani, nerentabil datorită debitului prea mic al depozitului
azer „Şah Deniz II”. În schimb, în 2010, Bashar al-Assad a finalizat negocierile cu
Iranul pentru o conductă de gaze alternativă prin Irak, direct în Siria.
Din acel moment, CIA şi serviciile aliate, cu mari interese economice în zona
arabă, au pus la punct un plan vast de destabilizare ce a dus în cele din urmă, în
2011, în Siria, la izbucnirea războiul civil. Arabia Saudită şi Qatarul au finanțat cu
peste 6 miliarde USD înrolarea, pregătirea şi înarmarea rebelilor islamiști pe care,
cu sprijinul Turciei i-a infiltrat în Siria. Din rândul acestora a apărut (şi) ISIS, care
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a ocupat apoi nordul Irakului, făcând imposibilă aprovizionarea cu gaze din Iran, a
Siriei.
Acesta este, pe scurt, contextul general al lumii contemporane, în plan
geopolitic şi geostrategic, în care îşi face debutul o forţă nouă, care nu poate fi
neglijată, şi anume STATUL ISLAMIC.
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TURCIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ.
DESPRE O NESFÂRŞITĂ ODISEE
A INTEGRĂRII EUROPENE
TURKEY AND THE EUROPEAN
UNION. ABOUT A NEVERENDING ODYSSEY OF EUROPEAN
INTEGRATION
Alina BUZĂIANU1
Abstract:
This article is trying to make a brief assessment of the current status
of play in the Turkish-European relation in the view of a long and frustrating
process of negotiations regarding a future and desired Turkish accession to the
European bloc. Past and present developments seems to define this complex
political relationship more like a failed ”marriage of convenience” and less
like a strategic alliance, or a beneficial partnership for both parties involved.
Whether Turkey will ever join the EU, as full member is still a question to be
answered. The present European and international context is a very blurry
one and with no clear hindsight whatsoever. Does the never-ending odyssey
of Turkish acknowledgment as being part of the European selective club will
eventually end? And will it end happily? Well, we must live and see.
Key words: Accession negotiations, association agreement, European Union,
Turkey, enlargement, integration, odyssey.
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negocierile pentru accederea Turciei la statutul de membru cu drepturi
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depline a reprezentat un moment istoric, fiind și astăzi considerată o mișcare pozitivă,
un pas înainte în cadrul relațiilor dintre cele două părți. Din postura de țară candidată,
Turcia își vedea astfel împlinit un vis ce dăinuia de peste 150 de ani2, încă de pe
vremea Imperiului Otoman și anume recunoașterea din partea vecinilor europeni a
apartenenței acesteia la clubul lor select. Dar lucrurile nu par să decurgă la fel de
simplu, cel puțin nu la fel ca în cazul altor state candidate devenite ulterior membre
cu drepturi depline ale Uniunii Europene.
Pentru Turcia, odiseea integrării europene a început promițător în 1959 prin
asocierea la Comunitatea Economică Europeană și a continuat în același ritm prin
semnarea în 1963 a acordului de asociere și prin acordul de creare a unei uniuni
vamale comune Turcia-Uniunea Europeană în anul 1995. Această desfășurare fericită
de evenimente a culminat cu obținerea statutului de țară candidată la accederea în
Uniunea Europeană, fapt împlinit în anul 1999 și desăvârșit în 2005, prin începerea
negocierilor de aderare.
Lucrurile păreau să evolueze într-o direcție pozitivă, dorită de ambele
părți implicate. Ceea ce începuse sub auspicii încurajatoare în timpul mandatelor
președintelui francez Jaques Chirac și, respectiv, cancelarului german Gerhardt
Schröder nu avea să continue la fel de îmbucurător3. Urmașii celor doi demnitari
menționați anterior nu vor mai manifesta același entuziasm față de acceptarea Turciei
în selectul club european, lucru pe care partea turcă îl va resimți din plin pe toată
perioada exercitării prerogativelor de către noii lideri4 ai Uniunii Europene.
Schimbarea de ștafetă la nivel decizional european va impune un nou ritm
negocierilor de aderare și anume unul de tip snail-paced5. Atât Angela Merkel, cât
și fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy s-au pronunțat de la bun început, în
numele întregii Uniuni Europene, pentru un tip de special relationship cu Turcia, mai
degrabă un fel de parteneriat privilegiat, decât un full membership. Într-o dezvăluire
făcută de site-ul Wikileaks, Jean-David Levitte, consilierul pe probleme de politică
externă al fostului președinte Sarkozy, confirma opoziția Parisului față de acordarea
statutului de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, Turciei. Afirmația
oficialului francez suna destul de frustrant pentru ambițiile europene ale majorității
musulmane turce: ”their role is best played as a bridge between the two worlds
of Europe and Asia, rather than anchored in Europe itself”. Iar Nicolas Sarkozy
Ritualul curtării Europei este mai vechi decât însăși existența Uniunii Europene de astăzi și chiar decât crearea
statului modern turc. Ceea ce poate părea surprinzător, dacă ne gândim că Imperiul Otoman a fost multă vreme inamicul tradițional al Europei și totodată a servit ca factor determinant în consolidarea identității creștine a europenilor.
3
Aylin Unver Noi, The Arab Spring: should Turkey coordinate its Foreign Policy with the European Union?,
Mediterranean Quarterly, Summer 2012, pg. 78-79.
4
Între timp unul dintre acești lideri a devenit istorie, în sensul că realegerea sa nu a mai avut loc, lucru destul de
previzibil. Este vorba despre Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, pe numele său adevărat și complet,
cel de-al 23-lea președinte al Republicii Franceze, al cărui mandat început în 2007 a sucombat iremediabil în luna
mai 2012. Astfel se prăbușea unul dintre pilonii de bază ai opoziției europene față de aderarea Turciei ca membru cu
drepturi depline al blocului european. Rămâne de văzut dacă, în aceste condiții, cancelarul Merkel va putea fi mai
ușor de înduplecat.
5
(trad. din engleză) foarte lent.
2
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a ținut să sublinieze această opoziție fățișă, prin mai multe veto-uri acordate părții
turce, blocând astfel deschiderea câtorva capitole importante din cadrul tratativelor
de negociere6. Evident, partea turcă nu a primit foarte bine această demonstrație de
forță a fostului lider european și nu s-a simțit prea bine nici când acesta a plusat,
la trecerea prin plenul senatului francez a unei legi (Armenian Genocide Bill) prin
care negarea existenței genocidului armean era considerată drept crimă. Cum era
de așteptat, relațiile turco-franceze s-au deteriorat destul de mult, iar campania
electorală a lui Sarkozy de la începutul anului 2012 nu avea să modifice prea mult
starea de fapt7. Înfrângerea lui Sarkozy și victoria în alegerile prezidențiale franceze
din luna mai 2012 a rivalului său, François Hollande a reaprins speranțele turcilor.
Dar se pare că noul lider francez are lucruri mult mai importante de rezolvat, cum
ar fi situația tot mai disperată a zonei euro, recentele atacuri teroriste revendicate de
ISIS, iar viziunea sa cu privire la apartenența Turciei la selectul club european nu a
fost încă exprimată în mod clar.
Turnura de rău augur produsă în evoluția negocierilor de aderare a accentuat
și mai mult scepticismul opiniei publice turce și, totodată, a declanșat un puternic
sentiment anti-european. S-a întâmplat astfel și un detour al noii politici externe a
Turciei către abordări mai puțin euro-centrice și americano-centrice.
Evoluțiile ultimilor ani au înregistrat, de asemenea, și o încetinire considerabilă
a turației dialogului turco-european la nivel de politică externă. Acest regres a fost
observat cu precădere cu puțină vreme înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de
la Lisabona. Ceea ce, înainte de 2009, părea a se contura sub forma unor traditional
meetings ale troicii UE8 cu reprezentanții turci, un adevărat ritual acceptat de ambele
părți, se transforma tot mai mult și mai repede într-un eveniment desuet.
În altă ordine de idei, Turcia mai avea întâlniri oficiale cu reprezentanți ai
statelor membre UE, în cadrul formal oferit de diverse conferințe interguvernamentale,
ce includeau pe agendă și discuții referitoare la aderarea statului turc la Uniunea
Europeană. Dar vremurile bune în care Turcia își alinia cuminte și ascultătoare, cu
un aer entuziast, propria politică externă la Politica Externă și de Securitate Comună
(PESC), chiar și fără a simți o necesitate stringentă de a face aceste demersuri de
bună credință (sau bună-purtare), par să fi apus de mult. În prezent, Cipru a închis
negocierile grupului european cu partea turcă pe subiectul PESC9, astfel încât, astăzi,
nu se mai poate vorbi de existența unor discuții oficiale pe această temă între Turcia
și Uniunea Europeană. Este o stare de fapt care a început și va persista probabil atâta
Idem Aylin Unver Noi, The Arab Spring...., pg. 78-79.
Fostul președinte francez a utilizat opoziția sa față de aderarea Turciei ca temă adițională a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidențiale din mai 2012.
8
Troica Uniunii Europene are următoarea componență: statul membru ce deține președinția Uniunii, țara membră
ce urmează să dețină președinția UE și secretarul-general al Consiliului, în calitatea sa de Înalt reprezentant european
pe probleme de politică externă și securitate. Troica este asistată de Comisie.
9
Animozitățile, cât și motivele stării conflictuale existente între cele două părți sunt binecunoscute și nu voi insista
asupra lor în cuprinsul acestui articol. Pentru cei interesați și pentru o aplecare mai amănunțită asupra acestui subiect
relevante sunt și o parte din lucrările menționate în cadrul bibliografiei orientative de la sfârșitul expunerii.
6
7
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timp cât la nivelul leadership-ului european nu va interveni o schimbare de viziune
și, de ce nu, de mentalitate.
Conjunctura globală, regresul înregistrat în negocierile de aderare, cât și
anumite considerații de ordin economic au creat Turciei oportunitatea de a dezvolta
și implementa relații bilaterale, și nu numai, ce cad în afara ariei de interes a Uniunii
Europene. Chiar dacă niciuna dintre părțile implicate nu par convinse de opțiunea
ruperii unei legături în care s-a investit atât timp, cât și determinare, un progres al
negocierilor, la momentul și în contextul actual, pare un efort sortit eșecului, cel
puțin sub auspiciile leadership-ului european din prezent.
De asemenea, cooperarea ivită între Cipru și Israel în domeniul explorării
resurselor de petrol și gaze naturale aflate în bazinul estic mediteraneean a avut darul
de a amplifica și mai mult tensiuni deja existente, atât între Turcia și Israel, cât și
între Cipru și Turcia. Această stare de fapt nu conduce decât la o singură concluzie
plauzibilă: cel puțin în viitorul apropiat, coordonarea turco-europeană pe teme
legate de politica externă va fi una destul de complicată, dacă nu chiar predispusă
compromisurilor nefericite.
Situația actuală a relației Turcia-Uniunea Europeană
Turcia, membră a NATO și a grupului G 20 este considerată de mediile oficiale
europene, în cele mai recente update-uri, ca fiind o țară-cheie pentru comunitatea
europeană, cu o dezvoltare economică dinamică și având un rol strategic la nivel
regional. Datele cele mai recente plasează economia Turciei pe locul al șaselea la
nivel european și pe poziția a 16-a la nivel mondial. Produsul Intern Brut al Turciei
s-a ridicat în 2011 la 1,2 trilioane de lire turceşti, echivalentul a 772,2 miliarde de
dolari, în timp ce venitul pe cap de locuitor a fost de 10.444 de dolari10. De asemenea,
economia Turciei a crescut în 2011 cu 8,5%, a doua rată de creştere înregistrată la
nivel mondial, după China11.
Acestea sunt numai câteva din evoluțiile pozitive înregistrate la nivelul
sectoarelor economice turcești, context ce i-a îndreptățit pe unii oficiali turci și pe
anumiți membri ai societății civile (cum ar fi Orhan Pamuk, laureat al premiului
Nobel pentru literatură) să afirme că, mai degrabă, Uniunea Europeană are nevoie de
Turcia, iar nu invers. Toate aceste luări de poziție au subliniat puternic contrastul între
situația economică a Turciei și cea existentă în prezent la nivelul blocului european și
în special la nivelul țărilor din zona euro. S-a mers până într-acolo încât să se afirme că
deschiderea unor noi capitole de negociere în cadrul procesului de aderare este mult
mai puțin importantă pentru autoritățile de la Ankara ca deschiderea minților liderilor
europeni, în sensul deblocării unei situații ce devine din ce în ce mai frustrantă.
După cum se știe, pentru Turcia, acquis-ul a fost împărţit în 35 de capitole. În
Date preluate din ”Turcia a fost a doua cea mai rapidă economie din lume în 2011. Pericolul de a fi pe val”, un
articol de Adina Vlad publicat în ziarul Adevărul din 3 aprilie 2012 (accesat la 10.12.2013).
11
Ibidem.
10
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prezent, 13 capitole au fost deschise şi doar unul a fost închis provizoriu. Evoluţia
în procesul de aderare, în special începând cu decembrie 2006, a arătat, din păcate,
că întregul proces tinde să fie dominat de chestiuni politice. Autoritățile turce se
recunosc stânjenite de anumite limite impuse de o serie de factori externi care nu au
nicio legătură cu procesul tehnic. Astfel că, indiferent care ar fi acțiunile părții turce,
pentru moment nu se poate atinge niciun fel de progres în dreptul a 17 capitole din
cele 20 încă nedeschise12. Rapoartele de evaluare a 9 capitole încă așteaptă aprobarea
Consiliului.
Raportul pe unul din capitole – Politică Externă, de Securitate şi Apărare –
încă aşteaptă verdictul Comisiei Europene. În consecinţă, încă nu se cunosc care
sunt criteriile de lucru (dacă există vreunul) pentru cele 10 capitole menţionate (opt
capitole suspendate din cauza deciziei Consiliului European privind implementarea
protocolului adiţional, 6 blocate de Ciprul de Sud, 5 blocate de Franţa). Prin urmare,
rămân doar trei capitole care pot fi deschise din punct de vedere tehnic: concurenţă,
achiziţii publice şi politici sociale şi de mediu13.
Angajându-se într-o pledoarie pentru revitalizarea procesului de aderare a
Turciei la comunitatea europeană, Egemen Bagiş, ministrul pentru afaceri europene,
saluta declaraţia din Raportul asupra Turciei aferent anului 2011, aparținând
Parlamentului European și pe care o considera drept un pas foarte pozitiv înspre
îndepărtarea blocajelor politice14. Capitolul energiei este unul din capitolele blocate
politic. Deşi Turcia deţine 70 la sută din resursele UE de transport al energiei, fapt ce
transformă statul turc într-un partener strategic pentru UE în acest domeniu, Ciprul de
Sud, care are unul din cele mai scăzute consumuri de energie, blochează deschiderea
acestui capitol. În acest sens, același ministru turc pentru afaceri europene concluziona
astfel: „interesele particulare ale anumitor state pot uneori pune în pericol interesele
comune ale uniunii”15.
Comisia europeană – într-un raport al său privind stadiul procesului de
negociere privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană16 – menționa printre
recomandările sale și două teme cruciale, asupra cărora partea turcă mai are de lucrat:
lipsa unui progres notabil privind criteriul politic și, din segmentul drepturilor și
libertăților fundamentale, să fie acordată o mai mare atenție libertății de expresie.
Comisia Europeană a stabilit pentru 2011-2012 o Agendă Pozitivă în Strategia
Egemen Bagiş, ministrul turc al Afacerilor Europene, într-un interviu de Paul Ciocoiu publicat în Evenimentul
Zilei din 14 aprilie 2012 și preluat de newspad.ro (accesat la 10.12.2014).
13
Ibidem.
14
„Parlamentul (...) crede că, legat de rolul şi potenţialul strategic al Turciei, inclusiv pentru investiţii ale UE şi
o cooperare mai profundă a Turciei cu UE, ar trebui să i se acorde mai multă atenţie importanţei deschiderii negocierilor pentru capitolul 15 pentru energie cu scopul de a consolida dialogul strategic în domeniul energiei dintre
UE şi Turcia”. Egemen Bagiş, ministrul turc al Afacerilor Europene, într-un interviu de Paul Ciocoiu publicat în
Evenimentul Zilei din 14 aprilie 2012 și preluat de newspad.ro (accesat la 10.12.2014).
15
Ibidem.
16
Comisia Europeană, Turkey - 2012 Progress Report accompanying the document Communication from The
Commission to The European parliament and The Council - Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013,
Commission Staff Working Document {COM(2012) 600 final}, Brussels, 10.10.2012
12
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de Extindere, ca un nou impuls în procesul de aderare și a reiterat interesul pentru
păstrarea acestei agende, îndreptând atenția Turciei către alte două puncte fierbinți
din cuprinsul acesteia. Conform precizărilor CE, partea turcă trebuie să se mobilizeze
mai mult la nivel instituțional și să se adreseze mai eficient acelor impedimente
care afectează independența, imparțialitatea și eficiența propriului sistem judiciar.
Totodată, în ceea ce privește deja dezavuatul protocol adițional cu privire la
normalizarea relațiilor cu Cipru17, partea turcă este sfătuită să facă ceva progrese.
Agenda Pozitiv18 vizează introducerea de paşi concreţi pentru accelerarea procesului
de reforme din Turcia în mai multe domenii, inclusiv în privinţa capitolelor blocate
politic.
Atât UE cât şi Turcia au ajuns la un consens privind faptul că Agenda Pozitivă
nu va reprezenta o alternativă la negocierile de aderare, ci mai degrabă va servi drept
mijloc de sprijin şi complementare. Printre iniţiativele de cooperare propuse de cele
două părţi se numără grupuri de lucru asupra capitolelor relevante, reforme politice,
chestiunea vizelor, lupta împotriva terorismului.
În cuantificarea pro sau contra a deciziei privind oportunitatea aderării Turciei
la comunitatea europeană, nu trebuie uitat rolul geostrategic al acesteia și implicațiile
pe care acest rol definitoriu le are asupra menținerii Turciei pe direcția Vest. Pe lângă
faptul că Turcia este considerată cea mai avansată democrație din lumea islamică,
această țară își împarte hotarele sudice cu state precum Siria, Irak și Iran. Înspre
Caucaz, Turcia se învecinează cu Azerbaidjan, Georgia și Armenia, ceea ce îi conferă
rolul de important coridor energetic de tranzit, prin care vastele rezerve de petrol și
gaze naturale provenite din bazinul Mării Caspice și Asia Centrală se scurg înspre
Europa de Vest.
La urma urmei, dacă ar fi să caracterizăm cele două situații extreme probabile:
cea fericită în care se dă în sfârșit undă verde integrării Turciei în comunitatea
selectă a Uniunii Europene și cea mai puțin fericită, în care actuala stare de îngheț
ce caracterizează raportul dintre cele două părți se va acutiza, atunci am ajunge la
următoarele prezumții: la extrema fericită am găsi o Turcie stabilă, democrată (fără
accente autoritariste) și orientată pro-vest, angajată serios pe calea obținerii statutului
de membru cu drepturi depline în cadrul clubului european, ce poate servi drept
piață de desfacere pentru produsele europene, cu potențial în creștere; poate fi o
contribuitoare reală la piața forței de muncă și încă una de care Uniunea Europeană
va avea disperată nevoie; de asemenea, se poate constitui într-un model democratic
agreat și de alte state ale lumii musulmane, într-un factor de influență cu caracter
stabilizator pentru Irak; poate fi un actor important, valoros pe frontul din Afganistan
(unde Turcia a deținut deja comanda trupelor NATO pentru două mandate a câte șase
luni) și nu în ultimul rând, Ankara poate fi un aliat strategic și definitoriu în lupta
Sentimentul de dezavuarea reiese din perspectiva Turciei asupra problemei în cauză.
Pentru turci, ceea ce este vital și trebuie îndeaproape urmărit este dacă scopul final al Agendei Pozitive va fi
revitalizarea atât de așteptată a procesului de aderare a țării.
17
18
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împotriva terorismului la nivel global19.
La cealaltă extremă, cea mai puțin fericită, am putea întâlni o Turcie instabilă,
plină de resentimente, cu puternice accente naționaliste, pe scurt, o țară ce poate
îmbrăca haina unui partener perfect indezirabil pentru comunitatea europeană și nu
numai. Este un scenariu extrem de inconfortabil pentru toți actorii implicați20.
***
Primăvara arabă a găsit Turcia implicată destul de activ în MENA21, fapt ce
a indus opinia conform căreia cooperarea la nivel de politică externă cu Uniunea
Europeană să fie de acum înainte tratată cu mai multă seriozitate, în sensul creării
unui cadru instituționalizat, operațional și cu perspective de aprofundare. Această
relativ nouă abordare ar trebui să includă redeschiderea negocierilor pe subiectul
PESC, astfel încât Turcia să-și aducă reglementările din domeniul politicii externe la
zi și în acord cu cele europene.
De asemenea, acest cadru instituționalizat ar putea să includă inaugurarea unui
canal de discuție la nivelul cel mai înalt, care să se întâmple de preferat, o dată pe
an și care să fie dublat de întâlniri periodice între eșalonul secund reprezentativ la
nivel de chestiuni de politică externă22, aparținând fiecărei părți implicate. Însă, cum
discuțiile pe tema PESC sunt blocate și la acest impediment se mai adaugă și alte
câteva neajunsuri – deloc neglijabile –, șansele unei relansări a implementărilor la
nivel instituțional par să scadă. Cu toate acestea, chiar și pe fundalul unor divergențe
turco-europene privind abordarea crizei libiene din 2011, coordonarea celor două
părți a funcționat destul de bine în privința regimului Assad din Siria și, mai ales, în
cazul deciziei Turciei de a accepta programul NATO de securitate nucleară, o măsură
de prevenție instituită ca răspuns la acțiunile Iranului. Ceea ce lasă loc pentru o undă
de speranță și se constituie totodată într-un semnal pozitiv în privința unei eventuale
revitalizări a relației dintre cele două părți.
Turcia, prin lipsa impunerii unor condiționalități, prin componenta sa de
soft power și datorită succesului economic din prezent poate dezvolta relații destul
de apropiate cu țările din zona MENA. Aceasta se poate constitui într-un partener
strategic, mult mai confortabil și mai de încredere decât Uniunea Europeană. Atuul
Turciei față de UE este reprezentat de faptul că este considerată o țară musulmană
guvernată de un regim democratic, situație ce poate fi luată drept potențial model
de către celelalte state din regiune. Lucru pe care UE în ansamblul său nu îl poate
pretinde. Situația economică a Turciei, extrem de favorabilă, în comparație cu prezenta
Omer Taspinar, Turkey’s Fading Dream of Europe, Current History, March 2007,pg. 129.
Ibidem.
21
MENA este acronimul pentru – Middle East and North Africa.
22
Aylin Unver Noi, The Arab Spring...., pg. 80. Acest eșalon secund poate fi reprezentat de ministrul de externe turc
și omologul său la nivelul Uniunii Europene – înaltul reprezentant PESC din partea UE –, precum și diplomați turci
și membri ai comitetului politic și de securitate europeană din cadrul Consiliului Uniunii Europene.
19
20
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conjunctură internațională este un alt atu, care poate multiplica opțiunile statului turc
în regiune și nu numai. Care au fost consecințele cooperării turco-europene în debutul
primăverii arabe și dacă această coordonare a afectat în sens negativ poziția Turciei
în zonă, rămâne de analizat și de evaluat. În orice caz, deciziile trecute și prezente vor
avea în mod cert un impact viitor asupra relației dintre Turcia și Uniunea Europeană.
În mediile internaționale avizate se pune tot mai des o întrebare: Cine a pierdut
Turcia?, în timp ce, pentru moment, consider că încă mai poate fi valabilă întrebarea:
A fost pierdută Turcia? Aș îndrăzni să răspund că nu..., încă nu. Însă este posibil să fiu
acuzată (probabil pe bună dreptate) de o doză prea mare de optimism. Situația este
una foarte complicată și peste putință de prevăzut cu claritate care vor fi evoluțiile
viitoare. Fapte, situații, concepte ce azi pot fi catalogate ca inadmisibile, improbabile
sau de neacceptat, mâine pot deveni – în virtutea unor schimbări dinamice, a unor
evoluții fulgerătoare –, perfect actuale și chiar dezirabile. Astfel încât ar fi probabil
hazardată mizarea pe un eșec total al integrării Turciei în UE, cu atât mai mult cu cât
situația actuală la nivel european se dovedește a fi una foarte dinamică23, și nu tocmai
în sensul pozitiv al termenului.
Mizele integrării Turciei în Uniunea Europeană sunt unele extrem de
importante, iar o soluție de tipul win-win, rezolvare dorită de fiecare parte, poate
veni numai din partea unor minți luminate, raționale, care să fie capabile să dărâme
anumite bariere de genul prejudecăților forțate, a lipsei de viziune sau a așa-zisei
paradigme civilizaționale și care, de asemenea, să poată cuantifica cu discernământ
și responsabilitate beneficiile și non-beneficiile unei astfel de decizii. Poate fi cazul
liderilor europeni de astăzi?
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ŞTIINŢA LOGISTICII ÎN PROCESUL
GLOBALIZĂRII ECONOMICE
LOGISTICS SCIENCE
IN THE ECONOMIC GLOBALIZATION
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Abstract
Dezvoltarea științei logisticii în epoca globalizării economice este
determinată de interacţiunile pieţei globale, interacţiuni deosebit de complexe,
fundamentate pe specializarea şi diviziunea muncii la toate nivelurile vieţii
sociale (compartimente, organizaţii, naţional, regional şi global) în contextul
transformării rapide a pieţei vânzătorului în cea a cumpărătorilor. În acest
cadru, logistica, în calitatea ei de ştiinţă, are tendinţa să îşi consolideze
principiile teoretice şi să furnizeze instrumentele de optimizare a proceselor
din diversele sfere de activitate ale omenirii, pe baza conexiunilor dintre
logistica fiecărei organizaţii/firme/companii cu logistica naţională, logistica
regională şi cu cea globală.
Cuvinte cheie: ştiinţa logisticii, globalizare economică, organizaţii
internaţionale, NATO, cooperare
Abstract
Development of logistics science in the economic globalization era is
determined by the world market interactions, which are very complex and
grounded on labor specialization and division to all the levels of social life
(compartments, organizations, national, regional, and global) in the context
of rapid transformation of salers’ market into a buyers’ market. In this
framework, logistics as science trends to strenghten its theoretical principles
1
2
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and to provide instrument for the improvement of processes in different fields
of humankind activity based on the connections between each organization/
enterprise/company logistics and national, regional and world logistics.
Key words: logistic science, economic globalization, international
organizations, NATO, cooperation
Pentru a putea înţelege în ce mod logistica, în calitatea ei de ştiinţă, influenţează
procesul globalizării economice, noi credem că este necesar, mai întâi, să analizăm
cum a apărut conceptul logistic, cum a fost definit, cum a evoluat în timp şi, mai ales,
cum a influenţat acţiunea militară şi viaţa economică a umanităţii.
Dicţionarul explicativ al limbii române, Dicţionarul de neologisme sau Micul
dicţionar enciclopedic sugerează că logistica este un substantiv feminin, a cărui origine
ar fi cuvântul ,,logistique” din limba franceză, definind ,,arta calculului sau logica
simbolică” sau constituind o ,,ramură a logicii care cercetează şi are ca obiect aplicarea
metodelor matematice în domeniul logicii formale în electronică, cibernetică, lingvistică
etc.”. Există şi alte scrieri care consideră că logistica ar fi o noţiune ce derivă din cuvântul
grecesc ,,logistikos,” care defineşte pe cineva priceput în a face calcule, ceea ce ni se pare
mult mai aproape de realitatea originii acestei noțiuni.
Nouveau Petit Larousse, dicţionar al limbii franceze, arată că logistica are două
înţelesuri: un prim înţeles, de logică matematică, parte a logicii moderne cum ar fi
acţiunea combinatorie şi, un al doilea înţeles, ca fiind parte a artei militare care se ocupă
cu transportul şi revitalizarea armatelor.
Mihai Korke, doctor în economie, face următoarea menţiune în legătură cu
logistica: ,,În a doua jumătate a secolului XX, logistica îşi face intrarea în viaţa civilă
pentru a desemna rezolvarea problemelor aprovizionării pieţelor din SUA aflate la mari
distanţe faţă de nord-estul industrializat”.3
Cercetând literatura de specialitate, am constatat că, în urmă cu două decenii,
economiştii români utilizau frecvent termenul logistică, prin care ei înţelegeau, un
complex de activităţi, cuprinzând manipularea, transportul, sortarea, depozitarea
produselor, formarea sortimentului comercial, prepararea şi executarea comenzilor,
având drept scop deplasarea fizică a produsului de la producător la utilizatorul final cu
cele mai reduse costuri ocazionate de procesul distribuţiei”.4
Plecând de la conţinutul de esenţă al logisticii în domeniul marketing-ului, de
asigurare a deplasării fizice a produsului de la producător la utilizatorul final, cu cele mai
reduse costuri ocazionate de procesul distribuţiei, unii cercetători5 folosesc tot mai des
conceptul de logistică industrială, care desemnează dimensionarea optimă a fluxurilor de
Mihai Korke, Timpul -factor de optimizare a activitaţilor agenţilor economici, Revista Sisteme logistice nr. 2, Bucureşti,1991, p.7.
4
Dicţionarul de marketing, Editura Junimea, Iasi, 1979, pp. 192-193.
5
Gheorghe Minculete, Abordări moderne ale managementului logistic, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
,, Carol I”, Bucureşti, 2015, p. 24.
3
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materiale şi a operațiunilor legate de acestea, avâdu-se în vedere atât optimul decizional,
de comandă, cât şi cel de instrumentare fizică – de stocare (depozitare), sortare,
manipulare, transport etc. Modul acesta de abordare a logisticii schimbă conceptul prin
care operaţiunile legate de logistica de marketing – depozitare, sortare, manipulare,
transport etc. – ar contribui la sporirea valorii produsului, cu o nouă abordare, care
argumentează faptul că valoarea unui produs este strâns legată de apariţia acestuia în
momentul şi la locul cerute de consumatori. Aceasta este de fapt filozofia de producţie şi
de satisfacere a clienţilor, exprimată de formula ,,Just in time”. Lipsa acestei sincronizări
face să scadă valoarea de întrebuinţare a produsului respectiv, cu implicaţii majore asupra
costurilor generale.
Noi constatăm că logistica este tot mai mult percepută ca o ştiinţă a viitorului,
având ca obiect de studiu dimensionarea şi corelarea optimă a fluxurilor de informaţii
şi de bunuri materiale, pentru a asigura adaptarea continuă a intreprinderii la condiţiile
cerute de economia de piaţă.
Ajungând la concluzia că logistica vizează din ce în ce mai mult aspectele
decizionale, noi ne exprimăm convingerea că ea devine o componentă a conducerii
intreprinderii. Determinarea ştiinţifică a momentului în care un produs trebuie să se
găsească în fiecare punct al lanţului productiv şi de distribuţie/desfacere, apreciem că
fundamentează imaginea logisticii actuale şi de viitor.
Logistica a suscitat, în mod continuu, întrebări. Astfel, profesorul universitar
dr. Bernard Helmut Kortshac, de la Universitatea Economică din Viena, întrebânduse ,,Ce este logistica?”, îşi exprima aprecierea că logistica ,, ... realizează o descriere
complexă a interacţiunii bazate pe diviziunea şi specializarea muncii între elemente,
funcţii, compartimente şi intreprinderi, între naţional şi internaţional, în condiţiile
transformării pieţei vânzătorului într-o piaţă a cumpărătorului.”6 Este așa-numita
centrare pe cumpărător, centrare are, într-un concept mai larg, a generat actualul nivel
al societății – societatea bazată pe consum, a cărei esență este transformarea omului
în consumator. Profesorul Bernard Helmut Kortshac a adus argumentări în direcţia
înţelegerii logisticii ca ştiinţă şi instrument de optimizare a eforturilor în cele mai diverse
domenii: în transporturi, în funcţionarea spitalelor, în îndepărtarea deşeurilor rezultate
din orice activitate economică, în cucerirea spaţiului cosmic, în negocierea afacerilor,
extinzându-se de la logistica intreprinderii la logistica naţională, de la logistica europeană
la cea mondială (globală).
Termenul logistică în domeniul militar nu are o determinare riguroasă. Unii
autori consideră că logistica militară provine de la cuvântul grecesc ,,logistikos”, prin
extrapolarea conţinutului său din antichitate, măiestria de a socoti sau priceperea de a
face calcule, măiestria în a asigura cu cele necesare armatele, în timp ce alţii cred că
logistica militară provine de la cuvântul ,,logista” care desemnează titulatura avută
de unii funcţionari din armatele romane şi bizantine care răspundeau de administrarea
6

Bernard Helmut Kortshac, Ce este logistica?, Revista Sisteme logistice nr. 2, Bucureşti,1991, p.21.
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financiară şi aprovizionarea taberelor şi corpurilor de trupă. 7
La rândul său, sociologul Ilie Bădescu poziţionează apariţia logisticii în domeniul
militar în timpul domniei împăratului bizantin Leontos al Vl-lea (886-911), desemnând
totalitatea măsurilor organizatorice şi de aprovizionare capabile să conducă o armată la
victorie.
Ca urmare a cercetării noastre, se pare însă că prima întrebuinţare a termenului
logistică, într-o lucrare închegată de teorie militară, aparţine generalului francez Antoin
Henry, baron de Jomini, care, în Precizări ale artei războiului, apărută la Paris, arată că
,,analizând arta războiului eu consider că ea se compune din cinci ramuri pur militare:
strategia, tactica mare, logistica, arta geniului şi tactica de detaliu (tactica mică)”. Prin
logistică, Jomini înţelegea: ,,arta practică de a deplasa armatele, aspectul material al
marşurilor şi formaţiunilor, instalarea taberelor nefortificate şi a cantonamentelor, întrun cuvânt, executarea combinaţiilor strategiei şi tacticii.”8
Aceste sistematizări teoretice au generat opinii diferite. Chiar Jomini a precizat că:
,,Au avut loc mai multe controverse inutile pentru a determina, într-o manieră absolută,
linia de demarcaţie care separă aceste ramuri ale ştiinţei; eu am spus că strategia este
arta de a face războiul pe hartă, arta de a cuprinde întreg teatrul de război: tactica este
arta de a lupta în terenul unde ar avea loc ciocnirea, de a plasa forţele în funcţie de
localităţi şi de a le pune în acţiune în diferite puncte ale câmpului de bătălie... în sfârşit,
logistica nu este în fond decât ştiinţa de a pregăti sau de a asigura aplicarea celorlalte
două.”9
Lucrările lui Jomini, deşi au avut o mare influenţă asupra multor militari
contemporani, nu au dus la dezvoltarea logisticii şi nici nu şi-au găsit o transpunere
organizaţională adecvată, în ştiinţa şi arta militară.
Mai târziu, în jurul anului 1890, Alfred T. Mahan (1840 - 1914) a introdus termenul
logistică în domeniul marinei SUA. Adept al politicii expansioniste a SUA, Alfred T.
Mahan a pledat pentru crearea de baze maritime, convenabil situate, care să permită
atât la pace, cât şi la război, exercitarea controlului asupra principalelor rute maritime,
considerate verigi esenţiale dintr-un lanţ logistic ce cuprindea, în amonte, industria de
producţie şi racordarea întregii economii la necesităţile curente ale acţiunilor militare.
Inspirat de sistematizările teoretice ale lui Alfred T. Mahan, un alt marinar, George
Cyrus Thorpe, afirmă că războiul este rezultatul a trei domenii distincte: strategia, tactica
şi logistica. În accepţiunea lui Thorpe, funcţia logistică se exprimă prin capacitatea ,,de a
asigura toate mijloacele umane şi materiale pentru conducerea războiului.”10
Gândită pentru sistemul forţelor maritime, logistica, în concepţia lui G. C. Thorpe,
trebuie să cuprindă, pe lângă laturile sale relativ acceptate - aprovizionarea, transporturile,
construcţiile şi asigurarea sanitară, şi domeniile finanţelor, ale construcţiilor de nave,
Cf.Revista Sisteme logistice, nr. 1, 1991, p. 12.
Cf. Benone Andronic, Bixi-Pompiliu Mocanu, Sprijinul logistic al grupării de forţe de tip divizie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I” , Bucureşti, 2008, p. 10.
9
Ibidem
10
www.logisticconline.com, George Cyrus Thorpe, Logistica pură, Nev York, Press, 1917.
7
8
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fabricarea muniţiilor etc., împreună cu toate aspectele eeonomice care trebuiau să sprijine
pregătirea şi ducerea acţiunilor militare de către marina Statelor Unite ale Americii.
Până la Al Doilea Război Mondial, în Marea Britanie, logistica era sinonimă
cuvântului ,,administraţie”, cu o largă cuprindere, incluzând toate activităţile militare
care nu erau direct legate de strategie şi de tactică, în timp ce în SUA, dicţionarele de bază
explicau administraţia prin logistică, căreia i se mai atribuia şi sensul de management.
În timpul marii conflagraţii mondiale, termenul logistică a început să fie folosit,
având sensuri încă insuficient determinate, dar sugerând toate activităţile conducerii
militare cu excepţia ducerii propriu-zise a luptei.
Ca urmare a cercetării literaturii de specialitate, noi am constatat că întrebuinţarea
fără discernământ a acestei noţiuni a determinat serviciile din cele trei categorii de forţe
ale armatei SUA, în 1948, să încerce o viziune unitară asupra logisticii care exprima,
în esenţă, activităţile militare referitoare la aprovizionarea şi administrarea materialelor,
satisfacerea nccesităţilor personalului şi realizarea dotărilor de război.
Termenul ,,logistică”, cu o întrebuințare restrânsă, a fost utilizat, în special, atunci
când se analizau condiţionările materiale ale pregătirii şi desfăşurării operaţiilor militare
de către ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice.
În Lexiconul militar, editat de Editura Militară în 1972, logistica este definită ca
fiind: ,,Termen utilizat în literatura militară occidentală pentru a defini activitatea de
asigurare materială şi tehnică a trupelor (hrănire, echipare, aprovizionare cu tehnică
şi materiale de tot felul) inclusiv transportul acestora la mari distanţe. Logistica este
considerată, totodată, ca o subdiviziune a artei militare alături de strategie, având drept
obiect studiul deplasării şi aprovizionărilor.”11
În acelaşi lexicon, în ediţia a II-a, revăzută, din 1994, logistica este considerată
ca fiind ,,Termen ce defineşte activitatea de asigurare materială, tehnică şi medicală a
trupelor (hrănire, echipare, aprovizionare cu tehnică şi materiale de tot felul), inclusiv
transportul şi cazarea acestora. Logistica este considerată, totodată, alături de strategie
şi tactică, o parte componentă a artei militare, având drept obiect studiul deplasărilor şi
aprovizionărilor.”12
În Tratatul de Ştinţă Militară, editat de Editura Militară în anul 2001, logistica
este definită ca fiind ,, ... termenul utilizat în literatura militară şi tehnică referitoare la
hrănirea, echiparea, aprovozionarea cu tehnică şi materiale de toate felurile, inclusiv
transportul acestora la mari distanţe. Logistica este considerată, totodată, ca un domeniu
al ştiinţei militare, alături de strategie şi tactică”13.
Observăm că, în teoria militară românească, termenul logistică a evoluat, pe
parcursul a trei decnii, de la subdiviziune a artei militare la parte componentă a artei
militare şi, în sfârşit, la domeniul al ştiinţei militare.
Desigur, ţara în care noţiunea logistică a cunoscut o largă răspândire în
domeniul militar, dar şi în domeniul economic, uneori cu sensuri insuficient conturate,
11
12
13

Lexiconul militar, Editura Militară, Bucureşti, 1972, p. 47.
Lexiconul militar, partea a II-a, revăzută, Editura Saka, Bucureşti, 1994, pp. 207-208.
.Tratatul de Ştinţă Militară, Vol. 2, Editura Militară, Bucureşti, 2001, p. 346.
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a fost SUA. Astfel, în Forţele Aeriene Americane, logistica este considerată o ştiinţă
a planificării şi efectuării deplasărilor şi mentenanţei unităţilor militare ce pune
accentul pe:
a) proiectare şi dezvoltare, achiziţie, depozitare, deplasare, distribuţie,
mentenanţă, evacuare şi dispunere a materialelor;
b) deplasarea, evacuarea şi spitalizarea personalului;
c) achiziţie sau construcţie, mentenanţă, operare, dispunere a instalațiilor;
d) achiziție sau furnizare de servicii.14
Acestea au reuşit nu numai să definească acest concept, dar au şi creat un
sistem logistic pragmatic, funcţional, de la care s-au inspirat apoi majoritatea ţărilor
care au armatele integrate în Alianţa Nord-Atlantică, vizând patru componente
majore: administraţia (managementul), aprovizionarea, transporturile şi serviciile
suport (esenţiale).
Logistica aşa cum este definită în Manualul logisticii NATO, definiţie preluată
şi de Armata României, reprezintă ştiinţa planificării şi executării mişcării şi asigurării
forţelor şi cuprinde acele aspecte ale operaţiilor militare, care se referă la15:
a) proiectarea şi dezvoltarea, achiziţia, depozitarea, transportul, distribuţia,
întreţinerea (mentenanţa, n.n.), evacuarea materialelor şi scoaterea acestora din uz;
b) transportul personalului;
c) achiziţia, construcţia, întreţinerea, exploatarea clădirilor şi scoaterea lor din uz;
d) achiziţia sau furnizarea de servicii;
e) sprijinul medical.
Noi considerăm această definiţie ca fiind mult prea cuprinzătoare şi neputând să
concretizeze responsabilităţile dintre scopuri şi structuri logistice pe niveluri ierarhice.
Astfel, logistica ar presupune, printre altele, proiectarea, dezvoltarea şi achiziţionarea
serviciilor de teren şi instalaţiilor, care sunt atribuţii ale organelor supreme ale statului.
De aceea, sugerăm o definiţie mai scurtă a logisticii militare, care poate fi inţeleasă drept
stiinţa şi arta prin care structuri adecvate (specializate) asigură trupele cu tot ceea ce le
este necesar pentru instruire şi ducere a acţiunilor militare.
În concluzie, noi considerăm că, logistica militară reprezintă un complex de
măsuri şi activităţi, desfăşurate pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pe teritoriu
naţional sau în mediu multinaţional, într-o concepţie unitară, pentru a asigura forţele
luptătoare cu resursele materiale, tehnice şi financiare necesare în vederea susţinerii,
pregătirii şi ducerii operaţiilor.
În viziunea NATO, Logistica reprezintă ştiinţa planificării, realizării mişcării şi
întreţinerii (şi mentenanţei, n.n.) forţelor16.
Într-o abordare cât mai cuprinzătoare, logistica cuprinde aspectele intrinseci
operaţiunilor militare care se ocupă cu: proiectarea şi dezvoltarea, achiziţionarea,
depozitarea, mişcarea, distribuţia, întreţinerea (mentenanţa, n.n.), evacuarea şi
14
15
16

Eugen Siteanu, Logistica de producţie, Editura Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 2009, p. 7.
L – 1, Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008, art. 1.
NATO Logistics Handbook, Bruxelles, 2012, p. 20.
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casarea materialelor (echipamentelor n.n.); transportul personalului; achiziţionarea
sau construirea, întreţinerea (mentenanţa, n.n.), exploatarea şi demolarea facilităţilor,
achiziţionarea sau furnizarea de servicii şi sprijin medical şi servicii de sănătate.
În cazul în care se consideră că logistica cuprinde atât constituirea stocurilor, a
capacităţilor şi sprijinului pentru arme şi forţe, atunci noi credem că este clar că se poate
face o distincţie între câteva aspecte importante ale logisticii, care acoperă ciclul de viaţă
al resurselor logistice: producţie, asistenţă şi exploatare la locul de muncă.
Vorbim astfel de câtva aspecte importante ale logisticii, care se intind pe ciclul
de viaţă al echipamentelor militare şi resurselor logistice: de producţie, de consum şi de
susţinere.
În cercetarea unor documente NATO, noi am observat că, în viziunea Alianţei,
conceptul de logistică cuprinde17: logistica de producţie, logistica de consum, logistica în
serviciu, logistica de cooperare şi logistica multinaţională.
Logistica de producţie este partea de logistică care se ocupă cu procesul şi
procedurile de cercetare, proiectare, dezvoltarea, producerea şi acceptarea (achiziţia) de
materiale (echipamente/sisteme).
Logistica de producţie include: standardizarea şi interoperabilitatea, contractarea,
asigurarea calităţii, achiziţionarea de piese de schimb, fiabilitatea şi analiza echipamentelor,
standardele de securitate pentru echipamente, caietul de sarcini şi procese de producţie,
studii şi testări (inclusiv furnizarea de facilităţi necesare), codificarea, documentaţii
tehnice pentru echipamente, pentru control şi modificări ale configuraţiei.18
În Armata României, logistica de producţie este componenta logisticii care
se ocupă „cu cercetarea, proiectarea, testarea, dezvoltarea, fabricarea, achiziţia
centralizată a sistemelor majore de echipamente şi a serviciilor aferente”19.
Logistica de producţie asigură: tipizarea (standardizarea) şi interoperabilitatea
(adică posibilitatea de a putea fi utilizat de mai mulţi beneficiari diferiţi), contractarea,
asigurarea calităţii, procurarea de piese de schimb, analiza materialelor sub aspectul
fiabilităţii şi utilizării lor în domeniul apărării, standarde de siguranţă a echipamentului,
procedee privind caracteristicile şi producţia, experimentări şi testări (inclusiv punerea la
dispoziţie de instalaţii necesare), codificare, documentaţie tehnică, controlul configuraţiei
şi modificărilor suferite20.
Logistica de consum (cunoscută sub numele de logistică operaţională – care
funcţionează în liniile I-III de sprijin logistic) este acea parte din logistică, care se ocupă cu
primirea (produsului/echipamentului iniţial), depozitarea, transportul, mentenanţa (inclusiv
reparaţiile şi disponibilitatea), casarea materialelor, precum şi cu furnizarea de asistenţă şi
servicii.
Logistica de consum include asigurarea stocurilor, furnizarea sau construirea de
NATO Logistics Handbook, aprilie 2007, pp. 6-7.
Cf. Gheorghe Minculete, Mircea Udrescu, Benone Andronic, Elemente de logistică economică, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I” , Bucureşti, 2010, p. 61.
19
Strategia logisticii Armatei României, Bucureşti, 2009, p. 10.
20
Cf. NATO Logistics Handbook, Brussels, 2007, p. 4.
17
18
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facilităţi, de control al mişcării, fiabilitate şi raportarea defectelor, standardele de siguranţă
pentru depozitarea, transportul şi manipularea, precum şi instruirea corespunzătoare a
personalului.
În logistica Armatei României, logistica de consum (logistica forţelor) reprezintă
domeniul funcţional al logisticii care se ocupă cu managementul materialelor (inclusiv
mentenanţa n.n.) şi serviciilor necesare sprijinului forţelor. Logistica de consum are
următoarele componente21:
l logistica de bază asigură, prin structurile specifice, managementul
materialelor, mentenanţa de nivel intermediar şi complex, mişcarea şi transportul,
recuperarea medicală, asigurarea sprijinului în perioada de operaţionalizare a forţelor
participante în operaţii, gestionarea în format electronic a datelor şi fluxurilor
logistice, codificarea materialelor, protecţia mediului, valorificarea şi casarea
bunurilor materiale, delaborarea muniţiilor şi distrugerea materialelor periculoase;
l logistica operaţională asigură îndeplinirea misiunilor referitoare la
asigurarea tuturor resurselor şi echipamentelor (inclusiv mentenanța acestora), în
cantitatea şi calitatea necesare, la momentul şi locul oportun, pentru trai, muncă
şi luptă. Aceste misiuni iau în considerare asigurarea nevoilor logistice esenţiale
pe timpul operaţiilor, precum şi asigurarea unui anumit nivel de autosusţinere al
unităţilor operaţionale faţă de reaprovizionarea ulterioară. Logistica operaţională
include: hrănirea, aprovizionarea cu muniţii şi carburanţi-lubrifianţi, transporturile,
sprijinul medical, cartiruirea şi cazarea trupelor, recuperarea (canibalizarea) evacuarea echipamentelor, evacuarea medicală şi mentenanţa de nivel luptă.
Conform logisticii NATO, logistica de consum asigură controlul stocului,
asigurarea şi construcţia de instalaţii (cu excepţia oricăror elemente materiale şi instalaţii
necesare asigurării de suport al capacităţilor pentru logistica producţiei) controlul
mişcării, raportarea privind fiabilitatea şi defectele, standarde (norme) de siguranţă la
depozitare, transport, manipulare şi pregătire în aceste domenii.
Deşi, în documentele care reglementează problematica logisticii în Armata
României, nu este prezentată şi o altă componentă a logisticii, aşa cum o regăsim în
Manualul de Logistică al NATO, noi considerăm că aceasta este extrem de importantă,
drept pentru care o prezentăm în continuare.
Logistica de susţinere (In-Service Logistics) este considerată ca fiind acea
componentă a logisticii care face legătura dintre logistica de producţie şi logistica
de consum şi are în vedere acele funcţii asociate achiziţiei, recepţionării, depozitării,
distribuţiei şi punerii la dispoziţie a materialelor care sunt solicitate în vederea menţinerii
în stare de operativitate a echipamentelor şi aprovizionării forţelor luptătoare. În cadrul
NATO, logistica de producţie este coordonată de Conferinţa Directorilor Naţionali pentru
Armamente (The Conference of National Armaments Directors/CNAD), care reprezintă
comitetul principal al NATO în responsabilitatea căruia se află această activitate; logistica
de consum este coordonată de Conferinţa Logisticienilor NATO de Nivel Superior
21

Ibidem, p. 5.
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(Senior NATO Logisticians’ Conference/SNLC), iar logistica de susţinere se află în grija
Organizaţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare (NATO Maintenance and Supply
Organisation/NAMSO)22.
Luând în considerare această componentă a logisticii (logistica de susţinere sau
în serviciu), cea care asigură relaţionarea logisticii de producţie şi de consum, ne simţim
datori să evidenţiem şi cele două aspecte adiţionale ale logisticii care contribuie la
asigurarea funcţionalităţii acestui domeniu şi anume logistica prin cooperare şi logistica
multinaţională. În timp ce prima componentă – logistica prin cooperare este reprezentată
de totalitatea activităţilor desfăşurate în baza înţelegerilor bilaterale şi multilaterale,
convenite pentru a optimiza, în mod coordonat şi raţionalizat, suportul logistic necesar
forţelor, logistica multinaţională asigură suportul logistic operaţional multinaţional şi se
realizează prin structurile logistice naţionale în cooperare cu structurile logistice specifice
forţelor multinaţionale, cu folosirea pe scară largă a serviciilor diferiţilor contractori din
zona de operaţii23.
Dezvoltarea logisticii în epoca globalizării determină majoritatea
interacţiunilor pieţei globale, interacţiuni deosebit de complexe, fundamentate pe
specializarea şi diviziunea în muncă la toate nivelurile (compartimente, organizaţii,
naţional, regional şi global), în contextul transformării rapide a pieţei vânzătorului
în cea a cumpărătorilor. În acest cadru, logistica are tendinţa să devină instrumentul
de optimizare a proceselor din diversele sfere de activitate ale omenirii pe baza
conexiunilor dintre logistica fiecărei organizaţii/firme/companii cu logistica
naţională, logistica regională şi cu cea globală.
Deplasarea şi ajungerea tuturor materiilor prime şi semifabricatelor la punctele
unde au loc transformările şi apoi ajungerea produselor finite la consumatorii din
lumea întreagă au cunoscut o amploare şi complexitate enormă în ultimele patru
decenii în care s-au amplificat procesele de integrare din domeniile producţiei şi
consumului.
Noi am constatat că, de când computerele sunt utilizate pe scară largă/
globală în procesele logistice, economia integrată s-a dezvoltat rapid împreună cu
logistica (de exemplu britanicii deţin siglele „Computer Integrated Manufactoring”
şi „Computer Integrated Logistics”). Astfel, tendinţa actuală este cea de apropiere
rapidă a logisticii de managementul organizaţiilor/firmelor/companiilor pentru a
contribui la stimularea eficienţei economice şi la satisfacerea cerinţelor clienţilor la
un înalt nivel calitativ.
Cu ajutorul reţelelor de calculatoare, logistica pune în aplicare un management
performant pentru stabilirea precisă a momentelor şi locurilor în care se găsesc
reperele care trebuie introduse în procesul de prelucrare/transformare şi în ce calitate
şi cantitate există acestea pe lanţul procesului de creare şi distribuţie. Ştiinţa logisticii,
căci aceasta şi-a cucerit titlul de ştiinţă, rezolvă într-o viteză ameţitoare problemele
22
Cf. Cătălin Zisu, Liviu Scrieciu, Pompiliu-Bixi Mocanu, M. Dogaru, Coordonate ale sprijinului logistic în operaţiile internaţionale, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009, pp. 53-54.
23
L – 1, Regulamentul logisticii operaţiilor întrunite, Bucureşti, 2008, p. 7.
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de timp, distanţă, spaţiu, finanţe, număr de produse etc. implicate în procesele de
producţie, distribuţie, schimb de produse/bunuri, informaţii etc.
Până la sfârşitul celui de al şaptelea deceniu al secolului XX, pe piaţa
vânzătorului, produsele/mărfurile erau absorbite de piaţă, resursele se exploatau la
maxim şi accentul se punea pe creşterea productivităţii muncii. Astăzi vechea piaţă a
devenit a consumatorilor, iar accentul se pune pe activităţile din domeniul desfacerii
produselor/bunurilor.
De aceea s-a trecut de la producţia de masă la producţia de serie mică (uneori
chiar producţie la cerere) la costuri acceptabile, adică destul de mici (comparabile cu
cele ale produselor de serie mare).
Ştiinţa logisticii ajută la o interacţiune eficientă dintre elementele producţiei
într-o succesiune optimă de faze din punct de vedere al specializării, al timpului,
vitezei, spaţiului şi distanţei din lanţul relaţional (logistic).
Deci logistica este ştiinţa coordonării elementelor (active şi pasive) cu costuri
minime de bani, timp, viteză, distanţă şi spaţiu, cu scopul creşterii capacităţii de
adaptare la schimbările care se petrec pe piaţa de desfacere. De asemenea, ştiinţa
logisticii optimizează procesul logistic prin obţinerea de excedente financiare pe
durată lungă şi gestionarea capacităţii curente de plată. Pentru parcurgerea de către
elementele pasive (fluxuri de materiale, materii prime şi resurse energetice) a lanţului
de firme/companii şi a distanţelor geografice, de către mijloacele de transport, sunt
necesare elementele active (oameni, infrastructuri, maşini, energie, informaţie)
pentru parcurgerea acelor distanţe. În secolul XXI, a crescut costul prelucrării
datelor deoarece se impune înlocuirea proceselor fizice prea costisitoare cu cele de
tratare a informaţiei. Ştiinţa logisticii permite reorientarea activităţilor de depozitare
în concordanţă cu comenzile cumpărătorilor şi adoptarea unui model logistic de
cooperare între fabricant/producător, comerţ şi firmele de transport astfel încât
depozitele intermediare să devină surse informatice pentru optimizarea fluxurilor
de produse/bunuri. De asemenea, asigură trecerea/saltul de la politica de produs şi
gestionarea stocurilor la dirijarea procesului de fabricare.
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BABILONUL ZEULUI MARTE?
(Suficiența sau insuficiența unei rațiuni strategice)
Agata-Mihaela POPESCU1
Gheorghe VĂDUVA2
Rezumat
Una dintre cele mai mari surprize strategic a constituit-o intervenția
Rusiei în teatrul de război din Siria. Motivația oficială este cât se poate de
simplă și a formulat-o clar președintele Rusiei: îi lovim pe teroriști acolo,
pentru a nu fi nevoiți să-i lovim la noi acasă. Multă lume a crezut că afirmațiile
lui Vladimir Putin sunt doar un pretext, în realitate fiind vorba de o reintrare
în forță a Rusiei în bătălia pentru putere. În fond, marile puteri au totdeauna
grijă să se poziționeze cât se poate de avantajos în veșnicul lor război
geopolitic. Și Rusia este efectiv o mare putere care chiar poate să o facă. Ce
înseamnă aceasta?
Cuvinte-cheie: intervenție, Rusia, terorism, culoar, efect geopolitic, fapt
împlinit.
Résumé
L’intervention de la Russie dans le théâtre de guerre de Syrie représente
l’une des plus grandes surprise stratégique. Le président de la Russie a motivé
cet action très simplement : on frappe les terroristes la bas, chez eux, pour en
n’être pas oblige de les frapper chez nous. Beaucoup de monde a cru que
les affirmations de Vladimir Poutine sont seulement un prétexte, en réalité,
il s’agissant d’une réentrée en force de la Russie dans la bataille pour le
pouvoir. En effet, les grandes puissances ont toujours le soin de se positionner,
tant qu’il est possible, très avantageusement, dans leur éternelle guerre
géopolitique. El la Russie est effectivement une grande puissance capable de
le faire. Que-ce que ça veut dire ?
Mots-clefs : intervention, Russie, terrorisme, couloire, effet géopolitique, fait
accompli.
Conf. univ.dr. Agata Mihaela Popescu, director Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir”
2
Cercetător științific, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România.
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U

na dintre cele mai mari surprize geopolitice și geostrategice – o adevărată
premieră în atitudinea strategică a Rusiei – a constituit-o intervenția în
forță în războiul din Siria, evident, la solicitarea lui Bachar al-Assad, preşedintele
legitim în funcțiune al țării. De ce? Iată o întrebare cu răspunsuri complicate.
Pentru că, în acest caz, nimeni nu se mulțumește doar cu declarațiile oficiale. Nici
cu ceea ce se poate descoperi în interiorul lor sau dincolo de ele. S-au adunat prea
multe în ultimul sfert de veac, pentru ca orizonturile geopolitice și geostrategice să
rămână senine și, mai ales, liniștite. Implozia comunismului nu a dus nici la fericirea
capitalistă a lumii, nici la nefericirea celor care încă se mai opun mersului anapoda al
lumii. Realitatea lumii este la fel de complicată ca irealitatea ei. Toată lumea știe că,
spre exemplu, portul Tartus din Siria are o importanță capitală pentru Rusia. Toată
lumea știe că Rusia îl sprijină și îl înarmează pe Bachar el-Assad, așa cum SUA și
alte țări din zona occidentală îi sprijină și îi înarmează pe rebelii anti-Assad și îl
diabolizează pe acesta, considerându-l un fel de inamic public numărul unu al Siriei.
Și nu numai al Siriei. Dar, între timp, cu sau fără voia marilor generatori de războaie
și de conflicte sângeroase în Orientul Mijlociu și în Orientul Apropiat, a apărut Statul
Islamic… Așa, din senin?! Unde s-or fi instruit acei luptători fanatici? Și cine anume
i-o fi finanțat? De unde or fi luat ei arme și muniții? Sunt întrebări la care se găsesc
suficiente răspunsuri. Ca și Al-Qaeda și ca multe alte organizații de tip terorist, Statul
Islamic nu a apărut pe cerul ultrasenin al unei lumi care-și primește cu flori și cu
lauri ucigașii. A apărut pentru că a fost lăsat să apară și chiar încurajat să-și etaleze
mușchii și pistoalele-mitralieră într-o lume în care, cu voia intereselor celor care au
interese strategice fundamentale, orice este posibil.
Care ar putea fi rațiunea strategică a intervenției Rusiei în Siria?
Intervenția Rusiei în Siria pare a fi surprins cam pe toată lumea. Pe cea
occidentală, pentru că este occidentală și, nolens, volens, este nevoită să se situeze
de cealaltă parte a unei cortine seculare, acum mutată – mai exact, revenită –, cu sau
fără voia europenilor, pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică, și pe cea
orientală, pentru că este efectiv orientală, iar axa Orient-Occident sau Est-Vest (VestEst) face o cruce cvasi-perfectă cu cea a faliei strategice sus-amintite. Probabil că
foarte puțină lume se aștepta ca Rusia, în pofida înarmării sale recente cu unele dintre
mijloacele de luptă cele mai performante, cu noi rachete nucleare, cu armament din
generația a 5-a și chiar a 6-a, cu hiperarme și mijloace ale războiului electronic supersofisticate, dar care se confruntă cu foarte multe probleme economice și financiare
interne, să acționeze sau, mai degrabă, să reacționeze în acest fel. Rusia era acuzată
de Occident, îndeosebi de Statele Unite, că a generat criza din Ucraina, ca a anexat
Crimeea, încălcând toate legile Terrei și ale Universului, că a produs războiul din
Estul acestei țări, devenită brusc de interes strategic occidental. De fapt, nu prea
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

253

EVENIMENT STRATEGIC
brusc pentru că, spre exemplu, eu am aflat încă din 1991 că singura țară care prezenta
interes strategic pentru SUA nu era nici România, nici Polonia, ci… Ucraina.
De atunci au trecut ani… În momentul în care s-a declanșat criza ucraineană,
Occidentul era acuzat de Rusia că el și numai el a produs această criză, întrucât, acest
Occident, în frunte cu Statele Unite, a dorit să re-îndiguiască Rusia, ca în vremea
Războiului Rece, să-i folosească resursele, s-o supună și, în final, s-o distrugă. Dar,
a spus Putin, cu Rusia nu le merge. De aici nu rezulta însă că Rusia va interveni în
războiul din Siria, deși n-a fost nicio clipă străină de ce se produce acolo, ci doar
că se va opune unei soluții occidentale de transformare a Siriei într-o nouă Libie
„democratică și prosperă”… De aceea, ne întrebăm: ce caută Rusia în Siria? Și, mai
ales, care ar putea fi rațiunea strategică a unei astfel de acțiuni strategice rapide, de o
manieră intempestivă și efectiv surprinzătoare?
Există, desigur, un răspuns destul de simplu și, în același timp, suficient de
complicat pentru a înțelege cât de cât (sau nu) rațiunea strategică a unei astfel de
acțiuni cu totul și cu totul noi nu numai pentru Rusia, pentru spiritul său esențialmente
defensiv, ci și pentru noi, ceilalți.
Intervenția Rusiei în Siria, într-o manieră specifică mai degrabă Statelor Unite,
specializate în proiectarea forței, pare complet atipică acestei mari puteri. Mai ales
că Rusia nu-și dezvoltă portavioane. Orice s-ar spune, Rusia nu este interesată de
teritoriile altor state și nu dorește, cel puțin potrivit strategiei sale de securitate și
apărare, oricât de greu ar fi de citit printre rândurile documentelor elaborate de
Kremlin, să controleze alte teritorii în afară de zonele sale de siguranță strategică,
adică vecinătatea apropiată, cum ar fi, spre exemplu, Ucraina, Belarus, Țările Baltice
sau țările Asiei Centrale și intrarea în marile culoare strategice maritime: culoarul
strategic baltic și culoarul strategic al Mării Negre, strâmtorilor și Mării Mediterane.
Teritoriul ei este prea vast – chiar foarte vast în raport cu numărul locuitorilor –,
are suficiente resurse și, practic, această putere nucleară ar avea nevoie doar de o
vecinătate liniștită, de un parteneriat strategic durabil și consistent cu China, cu
Japonia, cu India, cu Iranul și cu Turcia, de un parteneriat strategic strâns și pe
termen lung cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, de un parteneriat strategic extins
cu Statele Unite. Acest parteneriat strategic al Rusiei cu Statele Unite – care există
deja de câțiva ani buni – ține, credem noi, de o filozofie foarte simplă – cea a lui do ut
des (îți dau ca să-mi dai) –, care se aplică deja pe coordonatele marii strategii globale,
deopotrivă americane și rusești și, desigur, chineze.
Rușilor nu le pasă (ar trebui să nu le pese) că americanii trăiesc și gândesc
în orizonturile geopolitice deschise de amiralul Alfred Mahan. Potrivit conceptului
geopolitic generat de Mahan – cine stăpânește mările stăpânește lumea –, concept
care i-a scos pe americani din doctrina Monroe, cea a izolaționismului, și le-a deschis
orizontul lui sea power, Statele Unite și-au asumat nu doar avantajele lui sea power
și, prin urmare ale stăpânirii mărilor, ci și responsabilitățile acestora. Iar acestea
nu sunt deloc puține. Probabil că rușii chiar sunt (sau ar trebui să fie, în virtutea lui
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do ut des) mulțumiți de faptul că altcineva controlează mările și oceanele lumii,
asumându-și, nolens, volens, și responsabilitatea securității acestora și lăsându-le
lor, rușilor, posibilitatea să se ocupe de vastul lor teritoriu și de platforma inițială a
planatei Pământ, în subsolul căreia se află marea majoritate a resurselor Terrei. Nu
știm precis dacă rușii gândesc așa sau altfel, dar eu, în locul lor, așa aș gândi.
Numai că trâmbițașii americani – cei care își asumă condiția de autoresponsabili
cu scenariile planetei, între care se situează și Zbigniew Brzezinski – nu sunt totalmente
de acord cu viziunea amiralului Mahan, ci doresc mult mai mult. Adică sea power,
cea care asigură stăpânirea mărilor, nu le este suficientă. Ei doresc și îndiguirea Rusiei
și, în final, distrugerea acesteia, împărțirea ei în trei – o parte revenind Europei (Rusia
Europeană), o parte (Siberia) americanilor și o parte (Extremul Orient) chinezilor…
Pentru aceasta, SUA ar fi în stare să se alieze bine mersi și cu Marea Chină și cu
oricine altcineva, inclusiv cu Iranul, cu condiția să fie capabil să ajute la îndiguirea și
distrugerea sau măcar la agitarea Rusiei…
Desigur, există o migrație chineză în Extremul Orient rus și una musulmană
în Siberia, dar, de aici și până la sugerarea unor scenarii prin care se prevede
distrugerea (probabil, prin implozie sau printr-un război nuclear) a celei mai mari țări
de pe mapamond este o diferență enormă. Este de la sine înțeles că toate țările de pe
mapamond doresc dispariția coloșilor, mai ales a celor din vecinătatea lor nemijlocită
sau apropiată, și ameliorarea, pe această cale a druckquotient-ului, concept creat
de Supan, de care vorbea și Ion Conea, dar de aici nu rezultă că lucrurile se vor
desfășura întocmai. Această viziune a distrugerii Rusiei, exprimată în unele lucrări
ale lui Brzezinski, găsește rezonanță și în atitudinea tradițională antirusească a unor
țări europene, între care se situează Polonia, Cehia, Țările Baltice, Moldova, Georgia
etc. și chiar partea vestică a Ucrainei. Iar Parteneriatul Estic (un proiect propus de
Cehia) nu a făcut altceva decât să ofenseze semnificativ Rusia, pe un fond cât se
poate de discutabil – cel al unui acord de colaborare și parteneriat al Ucrainei, al
Republicii Belarus, al Republicii Moldova, al Georgiei, Armeniei și Azerbaidjanului
cu Uniunea Europeană. Se știe foarte bine că Rusia nu va sta niciodată cuminte în
banca ei, atâta vreme cât ea consideră că-i sunt afectate interesele strategice. Iar
această atitudine înseamnă, de fapt, premisă de război.
Aceste scenarii îi agasează pe ruși și, mai mult, îi obligă la reacție. Și reacția
nu a întârziat să apară. Rușii, sub patronajul lui Putin, au înțeles că, pentru a continua
să existe ca mare putere sub semnul duratei, au nevoie nu numai de o capacitate
nucleară credibilă, la paritate cu cea a Statelor Unite, ci și de o forță militară înalt
tehnologizată, capabilă cel puțin să descurajeze orice tentativă de distrugere a Rusiei
sau de subordonare a ei. În acest scop, Rusia s-a folosit, cum nu se poate mai bine,
de Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS), realizând, împreună cu China,
un concept de securitate și apărare, care, după unele opinii, echivalează cu o alianță
politico-militară a Estului, simetrică cu cea a Vestului. În fiecare an, OCS desfășoară
exerciții militare, la care participă unități dotate cu armament modern, de înaltă
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tehnologie, de ultime generații, îndeosebi din Rusia și din China, dar nu numai.
Ieșirea Rusiei din conceptul ei de apărare-ofensivă spre toate orizonturile
s-a făcut rapid, intempestiv și spectaculos, chiar dacă forța expediționară rusă care
acționează la ora actuală în Siria este departe de a avea valoarea cantitativă a unei
astfel de misiuni de mare anvergură. Deși nu au o experiență vastă și îndelungată în
ceea ce privește proiecția forței, rușii s-au dovedit a fi rapizi, meticuloși și foarte exacți
atât în planificarea strategică și asigurarea resurselor necesare, cât și în desfășurarea
propriu-zisă a operațiilor.
S-a scris mult despre această acțiune fulgerătoare a Rusiei. Cu toate acestea,
există încă foarte multe necunoscute atât în ceea ce privește motivația – și, deci,
rațiunea strategică implicită –, cât și în ceea ce privește scopurile și obiectivele
imediate și pe termen lung ale acestei intervenții.
Probabil că motivația intervenției Rusiei în Siria este foarte amplă – politică,
strategică și geopolitică – și, în același timp, foarte exactă, dar, considerăm noi, nu
este exclus ca Moscova să fi avut în vedere, între multe altele, și următoarele:
- păstrarea porturilor Tartus și Latakia pentru sine și realizarea unui punct
strategic important pe culoarul strategic mediteraneean culoar de ieșire, pentru Rusia,
la oceanul cald;
- implementarea unei capacități militare și nu numai militare a Rusiei în Siria
și realizarea unei zone geopolitice (Rusia, Marea Caspică, Iran, Irak, Siria) care să
contracareze conceptul occidental, îndeosebi american, de destabilizare a Orientului
Mijlociu și de stăpânire a acestuia prin agitarea părților, cum spunea George Friedman
în una dintre explozivele sale conferințe3;
- crearea unui spațiu de interpunere – Iran, Irak, Siria – între zona controlată de
americani (Arabia Saudită, Quatar, Yemen, Emirate) și Turcia, țară membră NATO,
care asigură, împreună cu România și Bulgaria, o prezență semnificativă a NATO
și, mai ales, a SUA, în Marea Neagră. Este și unul dintre motivele geostrategice
esențiale pentru care Rusia a anexat Crimeea, lărgindu-și nu doar zona litorală, ci și
capacitatea de a acționa ofensiv în Marea Neagră;
- demonstrarea, pe viu, a puterii strategice a Rusiei, chiar dacă valoarea și
compunerea inițială a forței sale expediționare a fost modestă în raport cu cerințele
efective ale acestui teatru de război și cu posibilitățile americane de proiecție a forței;
- testarea în război a rachetelor rusești de croazieră Kalibr și a altor mijloace
de luptă, îndeosebi de război electronic, chiar dacă forța rusească intervenționistă
nu este una copleșitoare din punct de vedere cantitativ și nici calitativ (rușii nu șiau dus, inițial, în Siria tehnica lor militară de foarte înaltă performanță, cum ar fi
avionul Suhoi PAK FA T-50, probabil nici noua generație de submarine nucleare,
Complexul S-400 a fost adus în teatrul de război, la Latakia, pe 26 noiembrie, ca urmare a doborârii unui avion
Su-24 de către Turcia, iar acest lucru înseamnă nu doar o consolidare a protecției forței aeriene a Rusiei aflate în
Siria, ci și un avertisment foarte serios la adresa Turciei. Bătaia rachetelor S-400 se situează, în funcție de misiunile
pe care le primește complexul și de tipul de rachete folosite, între 40 și 400 km, iar distanța dintre locul de amplasare
a acestui sistem și frontiera Turciei este doar de 50 km.
3
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nici complexele S-400 și, din câte știm noi, nici tancurile T-90, cele mai performante
tancuri din lume, deși se pare că, în ultimul timp, au apărut și aceste tancuri în teatrul
de război din Siria; este de așteptat ca, p măsură ce rezultatele acțiunii rusești să nu
fie chiar cele scontate, Rusia să aducă în teatru cam tot ce are mai bun.);
- lovirea puternică a grupării denumită Statul Islamic, având în vedere
că, în jur de patru mii de ceceni, ca și alți numeroși musulmani din Rusia și din
Europa, luptă sub steagurile negre ale acestui nou și extrem de periculos califat.
Rusia are 22 de republici cu populația islamică (21 dintre acestea având o populație
majoritar islamică), cele mai multe dintre acestea fiind situate în Caucaz, iar invazia
musulmanilor din afara Rusiei în Moscova, în alte orașe rusești și în Siberia este
percepută de Rusia ca o amenințare destul de serioasă care, așa cum a spus Vladimir
Putin, trebuie contracarată la ea acasă;
- ieșirea Rusiei din arealul ei tradițional și participarea efectivă la procesul
complicat de repoziționare și reproiectare a puterii pe planeta Pământ, în vederea
unor confruntări viitoare foarte grave și de foarte mare amploare etc.
Toate acestea nu sunt, desigur, suficiente. Puterea nu se va mulțumi niciodată
cu ceea ce are. Nu există o suficiență a puterii, ci totdeauna o insuficiență care trebuie
mereu acoperită. Iar pretexte se găsesc totdeauna.
Doborârea avionului Su-24, avion de bombardament, care se întorcea la
aerodrom după ce îndeplinise o misiune (probabil, de bombardare a unei coloane
de cisterne care transportau petrolul SI spre clienții săi din zonă, după câte se spune,
sau bombardarea rebelilor anti-Assad, în vederea lărgirii zonei controlată de armata
siriană și deschiderii autostrăzii Alep-Damasc) pune foarte multe semne de întrebare.
Desigur, este dreptul oricărei țări de pe lumea aceasta să doboare orice avion care-i
violează spațiul aerian, dar, în zona în care s-a petrecut acest eveniment, situația
este foarte delicată și nu una standard, ca în manuale. Atât de delicată, încât o
putem asemăna cu evenimentul de la Sarajevo (asasinarea prințului Ferdinand) din
1914, care, se știe, a fost picătura ce a pretextat dezlănțuirea unor furii încătușate și
declanșarea Primului Război Mondial. În aceste condiții, gafa Ankarei ar fi putut
declanșa furia Rusiei, dacă n-ar fi existat și n-ar exista prudența și înțelepciunea
acestor două mari puteri nucleare – SUA și Rusia –, care au reușit, preț de trei sferturi
de secol, să țină sub control propria lor furie nucleară și să aplice, în confruntarea
dintre ele, principiul rațiunii strategice suficiente, cel mai important principiu al
logicii războiului.
Probabil că pilotul turc nu a lansat de capul lui acea rachetă (a cărei bătaie este
de peste 60 km, deci cu mult în afara razei vizuale și a contactului vizual obligatoriu
în astfel de cazuri), ci cu aprobare. Probabil că decidentul turc știa foarte bine că
avionul respectiv nu poate fi decât unul rusesc sau unul sirian, iar Turcia nu se află
în război cu aceste țări, iar incidentul trebuia rezolvat pe cale amiabilă. Avioanele
4

Dar, în urma doborârii avionului Su-24 de către Turcia, Rusia a adus în teatru și complexul S-400 și, probabil, și
alte mijloace performante.
4
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turcești violează în fiecare zi spațiul aerian al Siriei și Irakului, mai ales pentru
lovirea rebelilor kurzi, care le fac mari probleme, iar Bagdadul și Damascul nu aplică
rigid procedurile standard de interceptare și de doborâre a acestor avioane. În afară
de aceste chestiuni oficiale, există însă un fel de simț profesional și moral comun
al piloților din toată lumea de a nu apăsa pe butonul de pe manșă, decât în ultimă
instanță… Adică, dacă nu suntem în război unii cu alții, suntem din aceeași breaslă,
suntem frați… Dar acest incident, în care rușii au pierdut un avion, un pilot, un soldat
și un elicopter de salvare Mi-8, nu rămâne fără urmări. Moscova a anunțat că va
aduce în Mediterana crucișătorul Moskva (l-a și adus), unul dintre cele două din clasa
Slava pe care le are, dotat cu sisteme performante, cu misiunea de a distruge tot ce
prezintă o amenințare pentru forțele rusești, precum și sistemele S-400, unele dintre
cele mai performante sisteme antiaeriene și antirachetă din lume, pentru protecția
forțelor proprii.
Sprijinindu-l pe Assad și armata siriană, la cererea acestuia, Rusia a „stricat”
rânduielile belicoase din Siria (desigur, în interes strategic propriu și nu pentru binele
întregii omeniri), chiar dacă ea a lansat, 26 de rachete de croazieră Kalibr împotriva
unor obiective ale SI și altele, iar pe 8 decembrie, din Mediterana, de pe submarinul
clasic „Rostok pe Don”, din clasa Kilo, altă serie de Kalibr, și vânează toate structurile
și infrastructurile acestuia. Este însă foarte limpede că SI nu ar putea supraviețui fără
sprijinul unor forțe din zonă, inclusiv al unor companii care cumpără petrolul pe care
islamiștii SI îl extrag din zonele bogate ale Siriei și Irakului, controlate de această
structură extremistă islamică extrem de agresivă și de bine cramponată în teritoriile
pe care le ocupă. SI apare ca un fel de nou comunism pe suport religios islamic. Cu
alte cuvinte, în conceția acestor extremiști, cine nu este islamist trebuie să devină
islamist sau să piară.
Probabil că avioanele rusești vor fi mult mai atente și mai prudente când
survolează această zonă din apropierea frontierei Siriei cu Turcia. Este însă posibil ca,
odată angajați într-o astfel de acțiune strategică cu totul nouă și, deci, foarte riscantă,
Rusia să aducă și alte mijloace de luptă despre care nu va spune nimănui nimic. Nu
știm dacă o astfel de posibilă încrâncenare va aduce cuiva vreun folos. Este însă
foarte clar că Siria – o țară care a fost cândva de o frumusețe tulburătoare – este
aproape complet distrusă, iar refacerea ei, dacă se va lua vreodată o astfel de decizie,
ar putea să dureze zeci de ani. Și mai este, tot așa, foarte, foarte clar că amalgamul de
forțe implicate în războiul din Siria (SUA și cele 52 de țări ale coaliției anti-SI pe care
o conduce, Franța și Rusia care acționează pe cont propriu, Turcia, Iranul, Israelul,
formațiunile Hezbollah și alte entități și identități, precum și numeroși mercenari
islamiști veniți de pretutindeni, inclusiv din Rusia și din Uniunea Europeană), va fi
un suport cât se poate de vulnerabil pentru noi incidente și accidente aeriene, navele,
terestre, cibernetice și de altă natură, care ar putea să ducă la o escaladare necontrolată
a tensiunilor și conflictelor dintre forțele participante. Iar de aici până la un război
între principalele mari puteri ale planetei nu mai este decât un micron. Să nu uităm
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de avertismentul dat de unii cercetători potrivit căruia s-ar putea ca Al Treilea Război
Mondial să fie generat de bătăliile iraționale din Orientul Mijlociu.
Toate celelalte țări din zonă, care au fost „fericite” cu conceptul american și
european de democrație și prosperitate occidentală, sunt, astăzi, fie distruse complet
(a se vedea Libia), fie bulversate în așa măsură (Egipt, Tunisia, Irak, Yemen etc.)
încât e greu de presupus că-și vor mai reveni cândva, fără să treacă printr-o altă
maieutică sângeroasă și chiar catastrofală.
Efectele politicilor de divide et impera privind Orientul Mijlociu și chiar
Europa, folosite masiv de americani – clare ca lumina zilei și mărturisite în gura mare
de George Friedman în cărțile și în conferințele sale extrem de tranșante și de unii
foști agenți ai CIA – au dus la migrația musulmană masivă în țările Uniunii Europene
și în Rusia, la recrudescența fenomenului terorist, la adâncirea faliei uriașe dintre
lumea musulmană și lumea creștină, ceea ce, de fapt, înseamnă război. Este vorba de
războiul „intercivilizațional” de care vorbea Huntington și de confuzia uriașă dintre
interese și valori, primele fiind generatoare de politici și de războaie, ultimele fiind
generatoare de structuri de rezistență în spațiul culturilor și civilizațiilor planetei, de
conexiuni, interconexiuni și unitate în diversitate.
Nolen, volens, Rusia a intrat în ecuația geopolitică a apărării strategice
ofensive înaintate, a creării unor capete de pod strategice oriunde în lume, mai ales
în zonele care, conexate în rețele complexe (Kaliningrad, Transnistria și, iată, acum,
Siria), la care se adaugă relațiile bune sau foarte bune cu Italia, cu Grecia, cu Serbia,
cu Germania, cu țările BRICS etc., dau primele elemente ale unei expansiuni rusești
de proporții pe care restul lumii fie o va accepta, fie o va contraataca printr-un război
mai mult decât hibrid, printr-un război geopolitic cu tot ce poate însemna acest
concept…
Nu cred că ne putem aștepta la ceva bun. Tehnologia de război, sistemele de
arme și, mai ales, interacțiunile dintre spațiul geofizic, cel cibernetic și cel cognitiv
vor genera, în continuare, minciuni, manipulări și incertitudini strategice extrem de
grave și de periculoase. Singura speranță pentru a nu se ajunge la un război mondial
complet distrugător rămâne tot înțelepciunea strategică a marilor puteri nucleare.
Să sperăm că ele, aceste mari puteri – îndeosebi Statele Unite și Rusia – vor reuși
să-și țină emoțiile în frâu, așa cum au mai făcut-o de atâta ori în istoria zbuciumată,
pe muchie de cuțit, a ultimilor 50 de ani.
Oficial, Rusia a intervenit în Siria, în urma unei cereri (legitime, spune
Moscova) a președintelui Siriei, Bachar al-Assad, pentru combaterea terorismului,
astfel încât Rusia să nu devină țintă a unor atacuri de tip terorist, iar interesele siriene,
iraniene și mai ales rusești să fie protejate. Cu alte cuvinte, intervenția Rusiei în
Siria ar putea fi calificată, ca să folosim o noțiune dragă lui George W. Bush, ca
preemptivă. Evident, noi știm foarte bine că nu este doar așa, mai exact numai
în acest fel, ci, așa cum am arătat mai sus, Moscova urmărește, prin acest efort,
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reintrarea ei în bătălia pentru controlul geopolitic și geostrategic al lumii sau măcar
al zonelor de interes vital pentru o mare putere nucleară, precum marele urs. Cele 20
de submarine nucleare planificate să intre în flotele strategice ale Rusiei, împreună cu
ploaia de sateliți și cu spațiul cibernetic vor face restul… Ursul s-a trezit. Furtunoasa
primăvară geopolitică a reînceput. Vom vedea cât de fierbinte va fi vara… Beligeranța
s-a redeschis… Babilonul geostrategic din Siria nu este decât un început... Încă un
început...
La începutul lunii octombrie 2015, Rusia adusese în Siria în jur de 5000 de
militari din Brigada 810 Infanterie Marină a Flotei Mării Negre și, probabil, elemente
din forțele speciale (spetsnaz), acestea din urmă desfășurate, cum este și firesc, așa
cum spun toate mediile care comentează acest subiect, pe linia frontului sau, adăugăm
noi, în adâncimea dispozitivului inamic.
În regiunea Latakia și pe aeroportul din zonă, rușii au adus, inițial, 36 de
avioane de luptă (4 Su-30 SM, pentru asigurarea superiorității aeriene (mai precis a
supravegherii aeriene, pentru că nu poți realiza superioritatea aeriană doar cu patru
avioane!), 6 Su-34 și 12 Su-24 M2, pentru bombardament, 12 Su-25 MS, pentru atac
la sol, 16 elicoptere Mi-24 PN, Mi-35 M și Mi-8 AMTSh, drone Dozor 600), precum
și un avion de recunoaștere (IL-20 M1). Așa cum vom arăta mai jos, se pare că rușii
au adus în Siria și faimosul lor elicopter blindat și ultrasofisticat Mi-28. Ulterior, au
adus și bombardiere inclusiv supersosticatul Tupolev-160 (Tu-160), care a primit aici
botezul focului.
În regiunea Hama, au fost amplasate elicoptere de luptă Mi-24 pentru susținea
forțelor siriene și aruncătoare de proiectele reactive multiple, probabil de tip Uragan.
În Marea Mediterană, au fost aduse crucișătorul Moskva din clasa Slava,
distrugătorul Smetlivy din clasa Kașine, ambele însoțite de un grup nave, precum și
nava culegătoare de informații SSV-231. Ulterior, așa cum s-a văzut, a fost adus și
submarinul „Rostok pe Don”, din Marea Neagră.
Inițial, au mai fost amplasate, în zona aeroportului de la Latakia, două baterii
de rachete sol-aer, avioane fără pilot și un post de ascultare. A doua zi după doborârea
avionului Su-24 de către Turcia, pe motiv că ar fi încălcat fără autorizație spațiul
aerian turc, a fost adus la Latakia și, probabil, la Damasc sistemul S-400, semn că
rușii au fost foarte afectați de acest comportament al Turciei, iar avioanele rusești
care acționează în Siria vor fi armate și cu rachete aer-aer, ceea ce mărește enorm
riscul bătăliei aeriene între participanții la acest război babilonian. Este și motivul
pentru care Vladimir Putin a spus vorbe grele la adresa Turciei, acuzând-o că susține,
de fapt, Statul Islamic. Ceea ce, dacă avem în vedere ce reprezintă Turcia pentru
lumea islamică, n-ar fi deloc prea exagerat, ci, dimpotrivă, ar fi chiar „normal”. În
fond, ultimul mare califat a fost realizat de Turcia… Președintele Erdogan a cerut
însă ca Vladimir Putin săprobleze celespuse, altfel aceste spuse vor fi consideate
calomnie...
La ansamblul mijloacelor de luptă aduse de Rusia în acest teatru de război, se
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adaugă și navele purtătoare de rachete de croazieră din Marea Caspică, amplasate în
așa fel încât să asigure o manevră de foc surprinzătoare, una dintre puținele realizate
până acum într-o astfel de manieră. Deasemenea, lansarea acestui tip de rachete de
croazieră și de pe submarinul clasic „Rostok pe Don”, adus în Marea Mediterană,
precum și de la bordul unor avioane de bombardament, arată că Rusia s-a înarmat
suficient cu astfel de mijloace și că nu va întârzia să se folosească de ele ori de câte
ori va considera că este necesar. Iar România se află în raza de acțiune a acestora...
Această grupare de forțe și amplasarea ei în teatrul de război arată clar intenția
Rusiei și sensul intervenției acesteia, în care și prin care se evidențiază câteva repere
importante:
- realizarea unui cap de pod strategic în Orientul Apropiat (Tartus, Latakia),
care să-i permită Rusiei nu doar o prezență semnificativă în Mediterana, ci și controlul
strategic al rutelor mediteraneene, îndeosebi a celor de transport energetic, sau măcar
supravegherea acestora;
- realizarea unei manevre strategice de foc, prin cele 26 de lovituri cu rachetele
de croazieră 3M-14T-Kalibre lansate din Marea Caspică și a celor lansate de ps
sumbarinul ”Rostok pe Don” asupra SI, concomitent cu lovirea din aer a principalelor
obiective din proximitatea Latakiei, pentru a permite armatei siriene să lanseze o
ofensivă care să creeze condiții pentru scoaterea de sub controlul forțelor rebele a
autostrăzii Alep, Damasc, comunicație foarte importantă pentru armata siriană în
realizarea manevrei strategice, a manevrelor operaționale și a celor tactice de pe o
direcție pe alta;
- sprijinirea ofensivei forțelor guvernamentale siriene și aliaților acestora, atât
prin focul aviației, îndeosebi al elicopterelor blindate de atac, cât și prin amplasarea
pe mijloacele blindate ale armatei siriene a unor sisteme (probabil, Shtora-1) de
protecție împotriva rachetelor americane BGM-71 TOW cu care au fost dotați rebelii
islamiști „moderați” (Shtora-1 bruiază sistemul de chidare al rachetei antiblindate și
o abate de la traiectorie);
- acțiunea rapidă și masivă pentru crearea unui spațiu suficient de manevră
și de acțiune directă necesar armatei siriene, astfel încât aceasta să se constituie în
principala forță terestră de distrugere a grupărilor SI, care să acționeze în consonanță
cu forțele create în același scop pe teritoriul Irakului și, evident, cu cele ale Iranului,
eventual și cu forțele speciale ale Chinei, în măsura în care chinezii se vor implica
în distrugerea SI, trimițând în acest scop forțe special pregătite în acest sens (la
aplicațiile anuale desfășurate în cadrul OMS, au fost exersate și astfel de acțiuni, cele
trei mari direcții ale efortului OCS în ceea ce privește securitatea fiind: combaterea
terorismului, combaterea separatismului și combaterea extremismului);
- coagularea unor forțe și identități (Iran, Irak, Siria), care să-i permită, într-o
formă sau alta, Rusiei să contracareze sau măcar să amelioreze politica americană,
susținută de Turcia, Arabia Saudită și Israel, de Marea Britanie și chiar de Franța,
de divizare și învrăjbire a Orientului Mijlociu și, cu autoritatea stabilizării Siriei și
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distrugerii SI, să consolideze rolul Rusiei în această parte de lume și să asigure punerea
în operă, pe termen lung, a interesului ei politic, strategic și, mai ales, economic.
Institutul de Studii de Securitate Națională din Israel, un think-tank specializat
în studii asupra terorismului, a elaborat și publicat, în primele zile ale acestui
eveniment strategic, un studiu privind intervenția Rusiei în Siria și efectele acesteia
asupra Israelului. În studiu se precizează că, până la acea dată, Israelul a intervenit
punctual în Siria, de regulă asupra coloanelor care aprovizionau cu armament
Hezbollah-ul și ca ripostă la tirurile asupra platoului Golan. Pentru statul evreu, este
însă esențială căderea regimului Assad. De aceea, potrivit acestui studiu, Israelul nu
are decât două posibilități:
- prima, să adere la o alianță sub egida Statelor Unite cu puterile sunnite
regionale, cu Arabia Saudită și Turcia în frunte, cu scopul slăbirii axei dure: Iran,
Hezbollah, Siria, ceea pare puțin probabil;
- cea de a doua este să se alieze cu Rusia, pentru debarcarea lui Assad, în cazul
în care Occidentul eșuează în această confruntare.5
Un astfel de scenariu se pare să nu fie indiferent Moscovei. Mai mult, Rusia
impune, într-un fel, tuturor celor care sunt coalizați împotriva Statului Islamic, să
accepte că situația din Siria, încetarea ostilităților și distrugerea Statului Islamic nu
se pot realiza fără participarea efectivă a lui Bachar al-Assad care este președintele
legitim al Siriei. Moscova mai adaugă, de asemenea, că menținerea la putere sau nu
a președintelui Assad trebuie să rămână în sarcina sirienilor. De unde rezultă că ei nu
au nimic împotrivă dacă sirienii hotărăsc (sau nu) debarcarea lui Assad.
Rușii, în Siria, nu au acționat și nu acționează doar ca într-un poligon, ci își
asumă efectiv riscurile unui război cu această lume ofensivă islamică. Mai exact, cu
partea extremistă, crudă și intolerantă, foarte periculoasă, a acestei lumi, îndosebi cu
ceea ce, azi,numim Statul Islamic.
Statul Islamic își asumă doborârea Metrojet-ului rusesc în Sinai (Egipt), pe
31 octombrie, în care și-au pierdut viața 298 de oameni, iar Serviciul Federal de
Securitate (FSB) al Rusiei confirmă acest lucru. Răspunsul imediat al Rusiei la
această tragedie a fost declanșarea asupra pozițiilor SI a unui uragan de foc care a
vizat 140 de ținte, folosind în acest scop, 34 rachete de croazieră largate în altitudine
și focul masiv al avioanelor Tu-160, Tu-22 și bombardierelor strategice Tu-95 Mc
Bear, care nu au mai fost scoase în teatre de la războiul rușilor din Afganistan. De pe
teritoriul sirian, împotriva SI, au acționat, de asemenea, 25 de bombardiere strategice,
8 avioane de atac la sol Su-24 Fullback și 4 avioane de vânătoare Su-27 Flanker.6
Desigur, asupra SI acționează nu numai rușii, ci și Statele Unite, unii dintre
membrii coaliției anti-SI conduse de americani, precum și Franța, mai ales după
atacul terorist teribil al SI de la Paris din 13 noiembrie 2015, în care și-au pierdut
L’intervention russe en Syrie change-t-elle la donne pour Israël ?, http://www.lorientlejour.com/article/950539/
lintervention-russe-en-syrie-change-t-elle-la-donne-pour-israel-.html
6
Sursa: http://ombre43.over-blog.com/2015/11/dans-sa-lutte-contre-daesh-la-russie-ne-fait-pas-de-quartier.
html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
5
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viața 130 de oameni, 300 fiind răniți.
În urma acțiunii pe care noi o considerăm exagerată și nejustificată a Turciei
asupra avionului rusesc Su-24, Francois Hollande, după ce s-a întâlnit cu Barak
Obama și Angela Merkel, a făcut o vizită la Moscova pentru a încerca ameliorarea
acestei situații – așa cum a procedat și în cazul crizei ucrainene – și a discutat
cu Vladimir Putin despre posibilitatea constituirii unei colații internaţionale de
anvergură, care să asigure efectiv coordonarea eforturilor pentru distrugerea Statului
Islamic. Exact ceea ce propunea și Putin. Nu știm cum l-o fi privit Hollande în ochi pe
președintele Rusiei după ce a reziliat contractul privind construirea celor două nave
de comandă-control pentru Rusia, dar, de regulă, politica, fie ea și internațională, nu
are nici durată, nici culoare și nici măcar memorie vizuală.
E greu de spus ce se va întâmpla în continuare. În Siria se bat cap în cap și
coase în coaste foarte multe interese. La care se adaugă acum, iată, pe față, și cel al
Rusiei. Iar Rusia nu este un stat oarecare care să acționeze sub aripa americană, ci
una dintre cele mai mari puteri nucleare ale lumii, la paritate cu Statele Unite. Cu alte
cuvinte, nolens, volens, SUA trebuie să împartă gheșeftul Siria, ca să-i spunem așa,
în primul rând cu Rusia. Pentru că Rusia este deja acolo și se dovedește a fi foarte
eficientă. Deja, în unele articole apărute pe această temă, Occidentul asigură Rusia
că îi va garanta menținerea punctelor Tartus și Latakia, de interes strategic pentru
această țară.
De asemenea, pozițiile rigide ale Occidentului în ceea ce privește excluderea
lui Assad de la orice scenariu de soluționare a crizei siriene s-au ameliorat substanțial,
chiar dacă Turcia și Israelul par intolerante în această privință. Rămâne însă de văzut
dacă Rusia se va mulțumi doar cu atât.
Această târguială va continua, chiar dacă efortul ar trebui concentrat pe
distrugerea SI sau, în orice caz, pe găsirea unor soluții care să ducă la încetarea
urgentă a războiului din Siria și pe refacerea acestei țări, foarte importantă pentru
ameliorarea relației Est-Vest și Nord-Sud.
Desigur, americanii nu au foarte multe lucruri de pierdut. În fond, războiul
acesta este departe de teritoriul lor și, mai ales, nu-i afectează relațiile cu Arabia
Saudită și cu zonele bogate în petrol. Dar, odată cu intrarea Rusiei în acest uragan
strategic, datele oricărui plan inițial se schimbă. Mai mult, se complică. Un asemenea
labirint poate să ducă foarte ușor la escaladarea conflictului și la reacții imprevizibile.
Tensiunile sunt mult prea mari pentru ca războiul din Siria să mai poată fi
considerat doar un conflict de joasă intensitate, gestionat și gestionabil de o coaliție
de forțe conduse de Statele Unite.
Deja SUA nu poate rămâne la conceptul de dominare a zonei prin simpla
producere de stricăciuni (sintagma îi aparține tot lui George Friedmann) în punctele
vulnerabile. Mai mult, după cum se vede, prin intervenția Rusiei, războiul din Siria
s-a mutat efectiv în plan geopolitic.
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Care sunt sau ar putea fi armele și mijloacele pe care le testează sau,
probabil, le va testa Rusia în acest teatru de război?
Comandorul (r) Vasilescu Valentin, fost pilot pe MiG 21, fost comandant
adjunct al Aeroportului Otopeni, bun cunoscător al tehnici moderne de aviație, a
sesizat câteva din caracteristicile importante ale acestei intervenții, mai ales în ceea
ce privește testarea unor noi mijloace de luptă, cum ar fi, spre exemplu, elicopterul de
atac Mi-28, un elicopter rusesc din aceeași clasă cu americanul Apache, dar nu numai.
La data când se consemnau aceste informații, adică în primele zile ale intervenției,
ajunsese pe câmpul de luptă o escadrilă de Mi-28 NE, formată din 12 aparate. Despre
această escadrilă nu vorbesc documentele oficiale, dar se pare că ea se află în zonă.
Acest elicopter blindat este dotat cu sisteme de tip Shtora-1 care-l protejează
împotriva rachetelor lansate asupra lui. Așa cum afirmam mai sus și după cum
precizează și comandorul Vasilescu în articolul său, preluat și de media franceză,
se pare că și blindatele armatei siriene – care, în confruntările anterioare, au suferit
pierderi foarte serioase generate de racheta americană TOW intrată în dotarea
rebelilor anti-Assad – vor fi dotate cu astfel de mijloace.7
Date semnificative cu privire la acțiunile forțelor terestre siriene, ale forțelor
speciale rusești și ale altor categorii de forțe care acționează în coordonare cu cele
rusești nu prea există, iar publicațiile se întrec în a aduce știri senzaționale sau foarte
bine strunite.
Cert este că, fără controlul strategic al autobandei Alep-Damasc, este greu
de presupus că vom avea de-a face cu o ofensivă semnificativă a forțelor siriene.
Mai mult, americanii îi acuză pe ruși că nu-și concentrează bombardamentele asupra
pozițiilor SI, ci asupra rebelilor moderați și a formațiunilor care luptă împotriva lui
Assad, aceste forțe fiind, cum bine se știe, înarmate de Occident, îndeosebi de Statele
Unite. Bineînțeles că, întrucât acționează la chemarea lui Bachar al-Assad, forța
expediționară rusească lovește grupările anti-Assad și, evident, SI, acolo fiind și în
jur de 4000 de teroriști ceceni, cum le zic, de multă vreme, rușii. În acest punct – cine
pe cine lovește –, există încă neînțelegeri între tabăra condusă de SUA (tabără din
care fac parte și Turcia și Arabia Saudită) și Rusia, chiar dacă efortul principal trebuie
concentrat (asupra acestui punct toată lumea este de acord) pe distrugerea SI.
Cele relevate mai sus nu reprezintă o chestiune minoră. S-ar putea ca, datorită
acestui măr al discordiei, să asistăm la escaladări foarte grave și chiar la evenimente
neprevăzute între forțele care acționează în acest poligon de război, ca să-i spunem
așa. De altfel, în motivația Turciei referitoare la doborârea avionului rusesc, în afară
Shtora-1, sistem creat în mod special pentru contracararea rachetei americane BGM-71 TOW din dotarea rebelilor, este un echipament care bruiază fasciculul laser sau infraroșu de dirijare a rachetei, precum și telemetrul laser,
determinând, în felul acesta, abaterea ei de la țintă. Sistemul Shtora-1 este montat pe tancul rusesc T-90, pe mașina
de luptă a infanteriei BMP-3M, pe alte blindate rusești, precum și pe elicopterul blindat Mi-28, echivalentul americanului Apache. Echipamentul dispune de patru perechi de senzori în infraroșu și de laseri care acoperă un câmp de
360 de grade , iar detectarea sursei de ghidat a rachetei anti-blindate se realizează cu o precizie de 3 grade. Imediat
se declanșează patru emițătoare de contramăsuri care asigură abaterea rachetei lansate.
7
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de aceea de râsul curcilor că avionul a violat timp de 17 secunde teritoriul Turciei, pe
o adâncime de 1,115 mile (de unde ar rezulta că, având în vedere distanța parcursă pe
teritoriul Turciei, dacă a intrat pe acest teritoriu, dar Moscova neagă vehement acest
lucru, avionul ar fi zburat la limita sau chiar sub limita portanței de 400 de km/h), este
mai ales aceea că, în zonă, se află populație turkmenă, iar aceasta trebuie protejată,
evident, de către Turcia.
Desigur, rușii vor profita, după toate probabilitățile, de această oportunitate,
pentru a-și testa și alte sisteme sau mijloace, cum ar fi, spre exemplu, tancul T-90
MS, cel mai nou tanc al lor, mașina de luptă a infanteriei BFM-3MS, containerele de
bruiaj SAP-518/SAP-171, nava PRIAZOVIE, specializată în bruiaj și în culegerea
de date SIGINT (Signals Intelligence) și COMINT (Communications intelligence).
Se pare că Rusia a adus în teatru și sisteme KRASUKHA-4 (sisteme de bruiere
a radarelor de pe sateliți), pe șasiu 8x8, care au și capabilitatea de a crea scut de
invizibilitate pentru obiectele din aer, de a orbi sateliții, radarele de pe F-16 și cele
existente în sistemele Patriot etc.
Rușii aveau în zonă numeroase drone ușoare, cu o rază de acțiune de 30 km,
precum și 36 de avioane fără pilot Yakovlev Peela-IT și Orlan-10, Dozor-600 sau
Altius, pentru supravegherea întregului teritoriu sirian.
La acestea se adaugă avioanele de cercetare ELINT de tip Iliușin-20 MI, cu
radar Kvalat-2 cu rază de supraveghere de 300 km.
Nu știm dacă Rusia a adus în zonă submarine nucleare din noua generație,
avionul Suhoi PAK FA T-50 sau mijloace robotizate. Probabil că nu. Așa cum nici
americanii nu au adus F-35 sau superavionul F-22 și nici bombardierele lor cele mai
recente. Americanii, pentru a nu-i ofensa pe ruși, dar li pentru a respecta regulile
războiului, nu au atacat din aer armata siriană, ci doar au înarmat forțele rebele.
Avioanele americane au lovit doar formațiunile SI, dar și pe acestea cu o
anumită măsură. Deci intervenția celor două superputeri s-a motivat pe un obiectiv
oarecum comun, deși din perspective diferite, și anume distrugerea Statului Islamic.
Deci nu poate fi vorba de testarea tehnicii noi, ci doar de concentrarea unor mijloace
potrivite pentru distrugerea cât mai rapidă a SI. Dar, de aici, nu rezultă că un astfel
de prilej nu este sau nu va fi folosit pentru testarea unor mijloace de luptă adecvate,
mai ales de către Rusia.
Faptul că străvechiul Suhoi-24 nu avea asupra lui nici mijloace de avertizare
a unui atac cu rachete, nici faimosul container SAP-518 sau, SPS-171, fiind, după
mărturisirile navigatorului, pur și simplu surprins de racheta lansată probabil de la
mare distanță de avionul F-16 al Forțelor Aeriene ale Turciei, arată ori o neglijență
foarte serioasă, ori o vulnerabilitate foarte mare.
Chiar dacă avionul nu a avut acroșate rachete aer-aer (nefiind în misiuni care
să necesite o luptă aeriană și nici specializat în astfel de acțiuni), el trebuia să sesizeze
măcar pe radar atacul turcesc cu rachete și să ia măsuri de efectuare a manevrei
adecvate.
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De unde rezultă fie că, în această expediție extrem de dificilă și de sensibilă,
rușii nu au adus ce au ei mai bun privind atacul aer-sol, fie că piloții au scos prea
devreme capul afară, deși mă îndoiesc că puteau face asta într-un teatru de război,
lăsând radarul nesupravegheat sau ieșind din modul radar, fie că Rusia a adus doar
ceea ce a putut ea să aducă… Dar, de fapt, eu nu cunosc chiar foarte bine posibilitățile
reale ale acelui avion de bombardament Su-24, și n-ar trebui să mă pronunț. Oricum,
ceva n-a fost în regulă acolo…
Rușii se vor folosi, probabil, în mod rațional de acest prilej, pentru a-și testa
noile sisteme. Toată lumea știe acest lucru, pentru că, totdeauna, marile puteri
folosesc cum nu se poate mai bine, mergând uneori până dincolo de limite, orice
ocazie, mai ales când este vorba de conflicte militare în care intervin sau nu, pentru
a-și testa noile mijloace de luptă.
Ce se va întâmpla în continuare?
O cronică realizată pentru The Unz Review face o analiză a primei săptămâni
a intervenției Rusiei și atitudinii Statelor Unite. Normal, cele două mari puteri nu par
a fi de aceeași parte a baricadei, cel puțin în ceea ce-l privește pe Assad, chiar dacă
ambele mari puteri nucleare ar putea să-și dea (sau nu) mâna pentru a combate Statul
Islamic, această nouă pacoste căzută ca din senin (deși e greu de crezut că marile
puteri nu știau despre ce-i vorba cu această nouă provocare, ce pare a fi cât se poate
de serioasă).
Lucrurile nu sunt deloc simple. Rusia și Statele Unite se află în același teatru
de război, interesele lor nu coincid decât pe o porțiune foarte îngustă (combaterea
Statului Islamic), și nici aici pe deplin. Dar, mai ales, interesele Rusiei, între care se
situează și lovirea celor 4000 de ceceni care par a fi printre cei mai eficienți luptători
în cadrul SI, nu corespund aproape deloc cu cele ale Turciei, care are probleme
serioase cu comunitatea kurdă, iar kurzii din nordul Siriei sunt cei mai eficienți
combatanți împotriva SI. Această formațiune criminală, SI, care a căpușat zdravăn
Siria și o parte din Irak, mai ales zona Mossul, și, proclamând sus și tare construirea
califatului din Africa până în India și China, incluzând aici, probabil, și zona uigură,
adică regiunea Xijiang, cea mai mare regiune din China, a căpătat, cu ajutorul unor
cercuri de interese din zonă, o putere fantastică, foarte greu de combătut. Întrucât
acest SI vizează și o parte importantă a Chinei, probabilă că țara din centrul lumii,
cum le place chinezilor să definească țara lor, nu va sta cu mâinile în sân, ci va
participa efectiv la distrugerea statului Islamic.
Intervenția Rusiei, îndeosebi cea din nordul Siriei, nu este defel pe placul
Turciei. De aceea, Turcia se străduiește de multă vreme să creeze, în Norul Siriei,
o zonă de interdicție aeriană, asigurată de aviația turcă și de cea americană. Recent,
la summit-ul G-20, Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a ridicat din nou
această problemă, dar Obama a precizat că nu este nevoie de o astfel de zonă, întrucât
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SI nu are aviație.
Atunci ce anume vizează o astfel de zonă? Nu cumva aviația rusă? Mai mult,
Turcia a formulat numeroase avertismente la adresa Rusiei să nu mai bombardeze
zona din nordul Siriei din apropierea frontierelor cu Turcia, între altele și pentru
protecția populației turkmene. Se pare că Rusia nu a prea ținut seama de aceste
avertismente, întrucât, pentru a avea succes împotriva grupărilor SI, este nevoie, mai
întâi, să nimicească grupurile anti-Assad de aici și, în acest fel, să asigure o bază
continuă și consistentă de plecare la ofensivă a armatei siriene, puternic sprijinită
de aviația rusă și de artileria terestră, inclusiv de vestitele aruncătoare de proiectile
reactive, iar această bază trebuie să includă neapărat și autostrada Alep-Damasc,
controlată la acea dată de rebeli. Situația nu este deci deloc simplă.
Turcia înțelege foarte bine ideea strategică în care acționează Putin și nu poate
fi, în niciun caz, de acord cu ea, iar americanii se pare că nu vor să facă până la capăt
jocul Turciei. Cert este că, în acest teatru de operații, primele două armate ale lumii
– cea americană și cea rusă – se întâlnesc, pentru prima dată în ultimii 50 de ani,
de aceeași parte a baricadei, dar într-un mod mai degrabă divergent, obiectivul lor
strategic, același declarativ, nefiind totuși identic.
În acest timp, SI, care amenință foarte serios mai mult continentul european
și întregul Orient decât Statele Unite, se extinde ca o pecingine ucigașă, iar acțiunile
de până acum ale coaliției anti-SI, formată din 52 de state condusă de SUA, nu l-au
afectat prea mult.
Dacă privim cu atenție una din multele hărți cu situația din Siria, spune un
comentator francez, vizavi de un articol al lui Valentin Vasilescu, tradus în franceză,
deducem că este posibil ca, sub presiunea exercitată, cu sprijinul puternic al aviației
rusești, din Vest, de forțele armate siriene, de Iran și Hezbollah, de către kurzi din
Nord, de către Irak și Iran din Est, Statului Islamic să nu-i mai rămână decât o singură
scăpare, aceea de a se retrage spre Sud, adică spre Arabia Saudită.
Și chiar dacă Riadul va lua măsuri teribile, inclusiv electronice, de închidere a
frontierei, va fi greu, dacă nu chiar imposibil de oprit zecile de mii de jihadiști fanatici
și disperați, înarmați până în gât, care vor reveni, de fapt, în locurile în care s-au
antrenat. Comentatorul francez susține că, și în situația în care ar interveni puternic
americanii pentru a stopa această retragere a SI în Arabia Saudită, fenomenul tot va
afecta grav monarhia fragilă wahabită, care va exploda pur și simplu. Și, odată cu ea,
și prețul petrolului. Ar fi o lovitură triplă realizată de Rusia în favoarea sa: creșterea
prețului petrolului, încercuirea Turciei și crearea unei probleme complicate pentru
Arabia Saudită, unul dintre principalii aliați ai americanilor din zona Golfului și, în
opinia sa, unul dintre susținătorii SI.
Desigur, este vorba de un scenariu, adică de o posibilă evoluție a evenimentelor,
în situația în care americanii vor lăsa greul misiunii distrugerii SI pe seama Rusiei.
Problema nu este însă atât de simplă. Orientul Mijlociu este foarte important pentru
americani și, de aceea, s-ar putea să asistăm, în anumite condiții, la o degradare a
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relațiilor dintre Rusia și SUA și chiar la un conflict major, ca să nu-i spunem altfel.
Până una, alta, dacă privim cu atenție o hartă cu situația actuală din Siria,
vom observa că SI s-a implementat masiv în această țară și este cam pretutindeni,
mai ales în localități și de-a lungul comunicațiilor importante. SI este ca un fel de
vâsc crescut pe trunchiul populației siriene și irakiene, ca un virus foarte agresiv
sau ca sute de cohorte de celule canceroase care se tot extind și care înghit efectiv
sau distrug tot ce întâlnesc în cale. Desigur, o acțiune concertată a kurzilor (cei mai
eficienți combatanți tereștri de până acum împotriva SI), armatei siriene, Iranului,
Irakului și Hezbollah-ului ar putea crea mari probleme SI, dar de aici nu rezultă că ei,
acești islamiști fanatici, vor arunca armele, se vor preda necondiționat și vor renunța
la planul lor. Mai ales că, după cum se știe, ei au și resurse rezultate din vânzarea
petrolului extras din zonele ocupate și s-ar putea ca, în afară de cele două sisteme de
rachete antiaeriene rusești OSA, sustrase de la armata siriană (unul dintre ele fiind
descoperit de cercetarea aeriană rusă și distrus complet de aviația unchiului Ivan), ei
să mai dispună și de alte mijloace și chiar să fie sprijiniți în continuare de anumite
state din zonă sau de unele grupuri de interese care au o astfel de posibilitate. Și,
oricum, chiar dacă toată islamimea și-ar lua mâna de pe SI și l-ar lăsa în plata lui
Allah și a bombelor rusești, americane, franceze și de care or mai fi, va fi extrem de
greu să-i identifici pe toți acești luptători fanatici, cei mai mulți dintre ei disimulați
în masa populației care nu a părăsit încă Siria și Irakul și să-i nimicești bob cu bob.
Sau, oricum, o astfel de acțiune va dura și va toca foarte multe resurse. Și să nu uităm
că la ideea SI au aderat mii de musulmani de pe toate continentele și din aproape
toate țările, îndeosebi din Europa, din Asia, din Africa și, bineînțeles, din Orientul
Mijlociu. Fluxurile cele mai mari de islamiștii Daesh provin din Orientul Mijlociu,
din Caucaz și din Uniunea Europeană. Și, în pofida coaliției celor 52 de state conduse
de SUA, a participării Rusiei la lovirea Daesh, SI încă există și își păzește strașnic
frontierele sale. Ba, mai mult, în unele zone, continuă să aibă succes.
În loc de concluzie
Se pare că nu există decât două posibile soluții pentru această criză extrem de
gravă a cărei origine se cunoaște foarte bine:
- retragerea completă din zona Orientului Mijlociu a marilor puteri și a tuturor
celorlalte forțe care nu aparțin Orientului Mijlociu și Orientului Apropiat și lăsarea
țărilor de acolo să-și rezolve singure problemele;
- coalizarea marilor puteri și a tuturor țărilor interesate de distrugerea acestui
fenomen diabolic al SI și efectuarea unei acțiuni rapide și de foarte mare intensitate
pentru eradicarea completă a tuturor luptătorilor Daesh, cu folosirea oricăror mijloace
care să ducă la realizarea imediată și completă a obiectivului strategic fixat.
Ambele sunt, desigur, soluții extreme și este foarte greu de presupus că se și
pot realiza, fără a se crea, în cascadă, noi pericole. Lumea actuală, oricare ar fi stadiul
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civilizațional atins, este mult prea încrâncenată, prea divizată și prea preocupată de
punerea în operă a unor politici, strategii și acțiuni care să ducă la realizarea unor
interese de grup și prea puțin preocupată de identificarea și slujirea interesului ei
vital, acela de a supraviețui pe planeta Pământ.
Așa că ambele soluții sunt proaste, iar cea de a treia, dacă există, nu poate
fi decât una generatoare de un nou haos pentru a ieși din haosul deja existent și
proliferat la maximum, adică… Dumnezeu cu mila.
De aceea, considerăm noi, cea de a treia soluție în rezolvarea problemelor
din Siria și din această zonă a Orientului Apropiat și Mijlociu ar putea consta în
materializarea efectivă în concepte și acțiuni concrete, în teatru, în primul rând prin
înțelepciunea SUA și Rusiei, a celui mai important principiu al logicii războiului
lumii, principiul rațiunii strategice suficiente.
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PROPUNERE DE PROIECT PRIVIND
ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ
EDUCAŢIA, CERCETAREA ŞI INOVAREA – PRIORITĂŢI CONSTITUŢIONALE
ŞI COMPONENTE ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE

PROJECT PROPOSAL CONCERNING
COUNTRY SOCIAL AGREEMENT
EDUCATION, RESEARCH AND
INOVATION- CONSTITUTIONAL PRIORITIES AND COMPONENTS
OF NATIONAL SECURITY

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Dr. ing. Dan C. BADEA
Rezumat
Prezenta propunere de proiect privind ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ1
a fost întocmit în scopul informării partenerilor de dialog social-politic şi
eventual al adoptării acestuia prin referendum şi prin includerea principiilor
acestuia în textul noii Constituţii a României.
Cuvinte cheie: educaţie, cercetare, inovare, dezvoltare economică, protecţie
socială, securitate naţională.
Summary
The present project proposal concerning COUNTRY SOCIAL
AGREEMENT2 it has been prepared in order to inform partners of the socialpolicy dialog and possibly of his adoption by referendum and by including his
principles in the text of the new Constitution of Romania.
Keywords: education, research, innovation, economic development, social
protection, national security.
ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ a fost prezentat sub forma unui articol, o provocare pentru mediul academic. S-a
renunţat la detaliile tehnice de realizare a acestui „ACORD”
2
COUNTRY SOCIAL AGREEMENT It was presented as an article, a challenge for academic environment. Has
been dropped the technical details to achieve of this „AGREEMENT”.
1
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Introducere

A

m conceput acest proiect de „ACORD SOCIAL DE ŢARĂ”, ca urmare
a preocupărilor pe care le-am avut în domeniul CDI. Fiecare dintre noi
am fost implicaţi în coordonarea, realizarea şi implementarea de proiecte tehnicoeconomice, atât înainte, cât şi după 1989.
În calitatea pe care a avut-o unul dintre autorii acestei „OFERTE DE PROIECT”,
conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE, consilier în Administraţia prezidenţială a
României (în administraţiile preşedinţilor Ion Iliescu şi Emil Constantinescu),
director general în Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi vicepreşedinte al Agenţiei
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cu rang de secretar de stat), a propus
realizarea şi promovarea unei strategii de dezvoltare a mediului de afaceri inovativ,
precum şi înfiinţarea unei „Agenţii pentru Valorificarea Drepturilor de Proprietate
Intelectuală” (inclusiv pentru valorificarea brevetelor de invenţii).
Din păcate, niciun ministru al educaţiei şi cercetării şi economiei nu şi-au
dorit o astfel de agenţie sau orice altă formă de organizare în coordonarea Primului
Ministru sau a unuia dintre miniştrii invocaţi. Ulterior, peste ani, s-a observat și de
ce. Aveau alte preocupări, altele decât cele care vizau interesul naţional. A fost unul
dintre numeroasele momente când reprezentanţii instituţiilor publice au performat
slab. După demisia Domnului prim-ministru al României, Victor Viorel PONTA,
la iniţiativa preşedintelui României W. K. JOHANNIS, s-a format un guvern de
tehnocraţi. Din păcate, este cea mai neinspirată soluţie (cu siguranţă că este impusă
dinafara ţării), care nu i-ar fi trebuit sub nicio formă României, într-o perioadă extrem
de complicată, întrucât, conform Dicţionarului limbii române contemporane
(Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1980, p. 609), coordonat de prof. univ.
dr. Vasile Breban: „Tehnocratul este adept al tehnocraţiei (doctrina social-politică
burgheză care supraestimează locul şi rolul tehnicilor de conducere a societăţii,
minimalizând funcţiile politicii şi ideologiei).”
Într-adevăr, un tehnician este o persoană care cunoaşte şi aplică tehnica unei
meserii, a unei ramuri a ştiinţei şi doar atât!
***
Cunoaşterea este o componentă determinantă a societăţii informaţionale,
datorită creşterii explozive a informaţiei „digitale” disponibilă prin intermediul
produselor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
Activitatea de cercetare-dezvoltare este axată pe cunoaştere şi. ca urmare.
preocupările privind dezvoltarea acestui domeniu sunt orientate cu precădere către
utilizarea inteligenţei şi a abilităţilor cercetătorilor.
În România, acest domeniu se află într-o situaţie grea, întrucât pe parcursul
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celor 26 de ani, domeniul de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) a parcurs etape de
degradare continuă.
Dacă rolul şi evoluţia CDI nu vor fi reconsiderate, integrarea României în
spaţiul european al cercetării riscă să fie compromis.
Integrarea europeană a României coincide cu procesul de globalizare şi cu
afirmarea tot mai mult a noii economii bazate pe cunoştinţe. Un antidot împotriva
globalizării este cunoaşterea, iar aceasta aparţine de domeniul de CDI.
În consecinţă, revitalizarea acestui domeniu devine un imperativ atât pentru
reducerea decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană, cât şi pentru
consolidarea unui proces durabil de creştere.
Revitalizarea CDI autohtone este o necesitate fără de care nu poate fi concepută
evoluţia în perspectivă a societăţii şi economiei. Există numeroşi factori care au
generat declinul CDI şi asupra căruia trebuie acţionat cu prioritate. Printre aceştia
menţionăm:
- subfinanţarea cronică a sistemului CDI;
- privatizări greşite sau oneroase care au sacrificat colective de cercetare
valoroase;
- management deficitar şi dezinteresat faţă de rezultatele cercetării;
- migraţia masivă din sistem, în principal a tinerilor;
- lipsa de monitorizare şi transparenţă a sistemului;
- bariere birocratice în finanţarea proiectelor; â
- nerespectarea reglementărilor vizând stimularea specialiştilor;
- lipsa de rigoare şi exigenţă privind calitatea cercetării.
Fiecare dintre aceste deficienţe conturează un domeniu de acţiune, peste care
se suprapun măsurile luate în continuare de Uniunea Europeană pentru impulsionarea
acestui domeniu. Creşterea vizibilităţii producţiei ştiinţifice româneşti, a ofensivei
specialiştilor români, a gradului lor de participare la efortul comun european sunt
orientări obligatorii în arsenalul oricărei strategii de viitor.
Pentru a avea un domeniu al CDI dinamic şi eficient şi pentru ca transferul
tehnologic să decurgă în mod firesc, nu este suficientă inteligenţa cercetătorilor
şi colaborarea dintre societăţile comerciale şi institutele de cercetare, ci este
indispensabilă şi respectarea legii. Cu alte cuvinte eficienţa protejării şi valorificării
proprietăţii intelectuale fac parte integrantă din procesul cunoaşterii.
Orientarea cercetării către necesitățile economiei a devenit deja o realitate pe
care nu o mai putem neglija. Realizarea transferului de tehnologie dintre cercetare şi
economie este aproape inexistentă, fapt demonstrat şi de statistică.
Dezvoltarea economică a ţării va duce automat la sporirea cererii pentru
produse şi servicii noi.
De asemenea, activitățile de CDI trebuie cuplate cu mediul academic şi să se
adapteze solicitărilor şi nevoilor economice şi sociale. Preocupările în acest sens nu
trebuie să excludă nici transferul de know-how. Ca urmare, trebuie să se intensifice
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preocupările privind dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer de tehnologie
prin dezvoltarea unei reţele naţionale de entităţi, astfel încât, la nivelul fiecărei regiuni,
să fie identificate cererile de cercetare, dar şi rezultatele existente în portofoliul
institutelor de cercetare, al centrelor de transfer tehnologic, al incubatoarelor de
afaceri sau al parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.
Din nefericire firmele româneşti nu apelează la centre de transfer tehnologic şi
nici la incubatoarele de afaceri întrucât nu au nici un fel de facilităţi.
Centrele de transfer din întreaga lume sunt adevăraţi poli de interes pentru
băncile de investiţii care caută afaceri de succes. În China, o firmă care îşi desfăşoară
activitatea într-un incubator plăteşte doar jumătate din capitalul social, fiindu-i
asigurată totodată şi asistenţa juridică gratuită.
Conectarea activităţii de CDI şi ramurile economiei, dar mai ales preocuparea
pentru susţinerea micilor întreprinzători în crearea şi dezvoltarea competenţelor
inovative, ar putea fi o soluţie care poate susţine menţinerea şi dezvoltarea unui
mediu de afaceri competitiv, axat pe inovare.
***
Prezenta propunere de proiect privind ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ3 a
fost întocmită cu scopul informării partenerilor de dialog social-politic şi eventual
al adoptării acestuia prin referendum şi prin includerea principiilor acestuia în textul
noii Constituţii a României.
Proiectul ACORDULUI SOCIAL DE ŢARĂ vizează identificarea celor mai
fiabile şi performante soluţii manageriale în domeniul dezvoltării naţionale.
Proiectul este un demers pragmatic, care combină experienţa şi tradiţia cu
cerinţele la nivel internaţional, în condiţiile de promovare a educaţiei, cercetării
ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării la exigenţele europene şi internaţionale.
Acest proiect prezintă o perspectivă de transformare a societăţii româneşti, a
educaţiei şi cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării printr-un model
antreprenorial, ştiinţific şi cultural-patriotic util dezvoltării societăţii româneşti.
Acesta urmăreşte să continue ce a fost bine construit în societate, educaţia, cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, să dezvolte domeniile care au
funcţionat mai puţin bine şi să propună direcţii noi de dezvoltare, în contextul în care
noi definim educaţia, cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea ca domenii
strategice, care relaţionează concurenţial în spaţiul internaţional, cu alte sisteme
economice.
Propunem, aşadar, un proiect de dezvoltare cumulativă – cu utilizarea şi
valorificarea experienţei inovative şi antreprenoriale –, care să consolideze educaţia,
cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea în postura de domenii prioritare
Acordul social privind proiectul de ţară a fost prezentat sub forma unui articol, o provocare pentru mediul academic. S-a renunţat la detaliile tehnice de realizare a acestui „ACORD”
3
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la nivel naţional şi, în acelaşi timp, să le transforme în actori antreprenoriali şi
competitivi la nivel internaţional.
Opţiunile noastre valorice, izvorâte din trebuința ca valorile să guverneze
societatea românească, educaţia, cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, se
referă la viziune, consens, onoare, tradiţie, muncă, inovare, dinamism, pragmatism
şi excelenţă.
În conformitate cu Strategia Naţională de Apărare a României, educaţia,
inovarea şi cercetarea sunt componente ale securităţii naţionale.
Potrivit acestei strategii, principala resursă a competitivităţii este resursa
umană şi, de aceea, educaţia, cercetarea şi inovarea trebuie să asigure un înalt nivel
de pregătire, capabil să orienteze societatea către dezvoltare.
Între principalele vulnerabilităţi ale României este cuprinsă şi calitatea scăzută
a sistemului de educaţie, cercetare şi inovare, cu efecte directe asupra societăţii
româneşti, prin deprofesionalizarea acesteia.
În Constituţia actuală a României, prin art. 32 este reglementat dreptul la
învăţătură şi se stabileşte că învăţământul de stat este gratuit. De asemenea, prin art.
135, alin. (2), pct. c) se stipulează că Statul trebuie să asigure stimularea cercetării
ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor.
Aceste prevederi constituţionale sunt insuficiente, deoarece acestea nu
precizează că educaţia, cercetarea şi inovarea sunt factorii fundamentali ai
dezvoltării ţării, prin crearea de noi industrii bazate pe ştiinţă şi inovare.
1. Analiza contextului naţional şi european
În ultimele două decenii, evoluţia generală a societăţii româneşti a condus la
transformări notabile în educaţie, inovare şi cercetare, după un lung parcurs, care a
fost accidentat de o gamă întreagă de riscuri şi de iniţiative pline de învăţăminte şi
experienţe antreprenoriale.
România a cunoscut în ultimii 26 de ani un amplu proces de dezindustrializare,
determinat în primul rând de o criză profundă de sistem, care a afectat educaţia,
inovarea şi cercetarea.
Privind procesul de industrializare a Europei Occidentale din perspectivă
istorică, putem remarca acţiunea de modernizare a educaţiei, cercetării, dezvoltării
tehnologice şi inovării, ce a însoţit revoluţia industrială.
În Europa Centrală şi de Est, deşi acest proces s-a produs mai lent, acesta
a condus la dezvoltarea educaţiei, cercetării naţionale, dezvoltării tehnologice
şi inovării – ca activităţi fundamentale ale modernizării acestor ţări, între care şi
România.
În perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial, chiar dacă ţara noastră
a intrat în zona divizată a Europei comuniste, România a continuat procesul de
industrializare, care a determinat o puternică susţinere a învăţământului de toate
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gradele şi a cercetării ştiinţifice. Economia naţională cerea tot mai multă forţă de
muncă foarte bine calificată, dezvoltându-se astfel reţele urbane şi rurale de şcoli,
de licee, şcoli tehnice, institute de cercetare şi universităţi. În această perioadă,
evoluţia învăţământului românesc şi a cercetării a fost însoţită de creşterea investiţiilor
şi alocărilor bugetare pentru domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării tehnologice şi
inovării, deoarece era necesară creşterea numărului elevilor şi al absolvenţilor cu studii
medii şi superioare, precum şi a capacităţii de inovare.
La sfârşitul anului 1989, România era ca un stat industrial-agrar de dezvoltare
medie. Procesul brutal de dezindustrializare, ce a urmat, a condus la afectarea tuturor
sferelor de activitate – socială, economică, politică, ştinţifică, educaţională, culturală
etc.
Decapitalizarea întreprinderilor româneşti, dezindustrializarea şi dezorganizarea
agriculturii au transformat România, din producător net, în consumator net.
Chiar, dacă unele întreprinderi erau depăşite tehnologic, majoritatea au
fost distruse din dezinteres şi/sau corupţie, deoarece România nu a avut o politică
coerentă de dezvoltare şi nici interesul de a susţine şi promova educaţia, cercetarea şi
inovarea, falimentând tot ce s-a clădit în anii anteriori.
Unele investiţii străine în industrie, care au determinat un câştig vremelnic
în planul tehnologic şi în cel al inovării, nu au condus la structurarea unei economii
competitive. Pentru c=ă asemenea investiții nu au fost nici încurajate, nici susținute.
România se confruntă cu cele mai diverse forme de crize, care sunt amplificate
de toate aceste greşeli din trecutul recent.
Nu putem accepta argumentele unor economişti care susţin că alternanţa
industrializare / dezindustrializare este un proces normal care se petrece în state cu
economii dezvoltate, sub efectul globalizării. Și chiar dacă ar fi aășa, apoi acest proces
nu se poate desfășura decât în anumite limite de securitate economică, educațională,
socială și societală. Aceste limite de siguranță strategică nu pot fi încălcate, deoarece
generează degringoladă, haos economic, vulnerabilități foarte grave, endemice și
distrugeri iremediabile.
În anul 2000, PIB-ul României era de 60 miliarde euro, iar exporturile erau de
12 miliarde euro. În anul 2006 (înainte de integrarea României în Uniunea Europeană),
investiţiile străine erau încă în creştere. În anul 2008, după o expansiune puternică
a investiţiilor străine, PIB-ul urcase la 138 miliarde euro, dar în anul 2011 acesta a
scăzut la 125 miliarde euro, iar bugetul educaţiei, cercetării, dezvoltării tehnologice
şi inovării a reprezentat doar 3 % din PIB.
În cazul României, putem vorbi de un multiplu de crize interdependente –
de natură socio-economică –, cu efectul degradării continue a educaţiei, ştiinţei,
sănătăţii, culturii, industriei şi agriculturii, ceea ce reprezintă mai mult decât o
vulnerabilitate. Această realitate reprezintă un act de ditrugere națională, un act
de degradare națională profundă, cu consecința extrem de grave pentru sănătatea
economică, educațională, intelectuală și socială a națiunii. Ceea ce ar putea echivala
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cu o crimă împotriva națiunii. Mai mult decât atât, unii investitorii străini au început
să închidă întreprinderile din România, sub efectul şi pretextul crizei internaţionale.
Şi iată cum asistăm la o „a doua dezindustrializare”, după cum se exprimă unii
economişti.
Dacă la prima dezindustrializare a ţării, am pus pe „butuci” educaţia,
cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea ce poate urma după cea de-a doua
dezindustrializare?
Dacă, odată cu dezvoltarea economică a ţării, înainte de anul 1990, s-au alocat
fonduri uriaşe pentru infrastructură, pentru construirea de drumuri, locuinţe, de
unităţi de învăţământ şi de cercetare, spitale, reţele de canalizare, de distribuţie a apei
potabile etc., toate contribuind treptat la urbanizarea multor localităţi, fenomenul
dezindustrializării s-a răsfrânt şi asupra componentei de habitat, iar astăzi multe
dintre clădirile de altădată sunt dezafectate, la tot pasul vezi ruinele fostelor platforme
industriale.
Dezindustrializarea a condus şi la degradarea educaţiei, cercetării, dezvoltării
şi inovării, la creşterea abandonului şcolar, dar şi a criminalităţii, corupţiei şi
infracţionalităţii.
Majoritatea statelor Uniunii Europene parcurg un proces de dezindustrializare,
dar este vorba de state dezvoltate economic, unde industria a ajuns la maturitate.
Pentru aceste state, dezindustrializarea este necesară pentru renunţarea la industrii
aflate în declin şi delocalizarea unor activităţi productive în ţări emergente, precum
România.
În cazul României, trebuie să ne gândim serios la stimularea unui proces de
reindustrializare prin refacerea acesteia.
După opinia noastră, reindustrializare înseamnă reeducarea întregii societăţi
româneşti, pornind de la paradigma că educaţia, cercetarea, dezvoltarea tehnologică
şi inovarea reprezintă suportul dezvoltării ţării, prin crearea de noi industrii bazate
pe ştiinţă şi inovare, în cadrul cărora să activeze o resursă umană înalt calificată,
creativă şi antreprenorială.
Nu trebuie să uităm că principala resursă internă a ţării este resursa umană.
Și tocmai pe aceasta noi am reușit performanța de a o înstrăina, aluntga din țară,
descalifica, sărăci, umili și distruge.
Educarea acestei resurse este forţa motrice a creşterii economice, a ridicării
standardului de viaţă şi a bunăstării sociale.
S-au închis întreprinderi reprezentative, s-au pierdut pieţe de desfacere a
produselor fabricate şi sute de mii de locuri de muncă în industrie. Unele branduri
naţionale din industrie au fost salvate prin privatizare, altele nu. Din păcate, aceste
adin urmă sunt cele mai multe. Mai ales în industria petrilieră, în industria navală, în
industria ușoară, în industria siderurgică, în industria de apărare și chiar în industria
constructoare de mașini. Deşi s-au creat alte sute de mii de locuri de muncă în servicii,
acestea s-au dovedit a nu fi suficiente. Capitalul străin a ajuns să realizeze peste 80%
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din cifra de afaceri din industrie, un factor de progres care nu se regăseşte însă şi în
statistica balanţei comerciale, care rămâne profund dezechilibrată.
De atâţia ani, România fuge de politica industrială, ceea ce a afectat negativ şi
domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării. Nu este nimic rău
în a avea o politică industrială, deoarece trebuie mai întâi să avem producţie, dacă
dorim valoare adăugată şi civilizaţie.
Uniunea Europeană are o astfel de politică şi o promovează inclusiv prin
Strategia Europa 2020, sistemele de educaţie şi cercetare europene fiind profund
implicate. Statele Unite au iniţiat un efort naţional de reindustrializare în anii ’80.
În prezent, SUA se regăsesc în faţa unei noi reindustrializări, mai ales după ce criza
financiară a demonstrat fragilitatea şi volatilitatea unei economii bazate excesiv 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.
Educaţia naţională, cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea
ar putea contribui la reindustrializarea ţării noastre. 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.
Reindustrializarea României nu se poate face doar de stat. Este necesar să avem
o viziune integrată la nivelul politicilor publice de investiţii în infrastructură. Este
nevoie de corelarea finanţării externe cu obiectivul de reindustrializare, de coerenţă în
actul de decizie. Fundamental pentru prezentul şi viitorul reindustrializării României
este necesar să apară o nouă lege a investiţiilor 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, sectoare
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. România ar trebui să se îndrepte către o economie
bazată pe inovare, iar pe termen mediu, politicile economice ar trebui să fie orientate
spre atingerea stabilităţii macroeconomice şi, implicit, pentru îndeplinirea criteriilor
de la Maastricht.
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. Acest obiectiv poate fi măsurat
prin două dintre cele cinci obiective reprezentative ale UE:
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- 3% din PIB-ul UE ar trebui să fie investit în cercetare şi dezvoltare;
- rata abandonului şcolar trebuie să fie sub 10% şi cel puţin 40% din tânăra
generaţie ar trebui să aibă o specializare sau o diplomă.
Statele membre ale UE trebuie să implementeze aceste obiective la nivel
naţional şi 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 CDI în Europa se situează sub 2%
(în comparaţie, 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 ale UE care investesc mai mult de 2% în CDI, 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 2009-2012, 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 CDI) se explică prin tipul de concurenţă pe piaţa internă, bazată pe preţ
şi nu pe inovare. În plus, fondurile publice pentru cercetare sunt utilizate ineficient,
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.
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 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 aspect 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 mai dificilă atingerea obiectivului de la Lisabona. Acest
aspect 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 urmare, s-a acutizat 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, determinându-i pe angajatori să ajusteze forţa lor de muncă şi,
prin urmare, scăzând temporar presiunea asupra pieţei forţei de muncă. Ca urmare,
cei care decid ar trebui să se preocupe mai mult pentru a răspunde acestor provocări.
Deşi creşterea economică este de aşteptat să revină în viitorul apropiat, şi ar trebui
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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. Politicile ar trebui 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.
Crearea condiţiilor şi stimulentelor propice investiţiilor în educaţie, cercetare,
dezvoltare tehnologică, inovare şi infrastructură trebuie să fie o prioritate, fiind, de
asemenea, în concordanţă cu propunerile UE. Starea precară a educaţiei, cercetării,
dezvoltării tehnologice, inovării şi a infrastructurii are un efect negativ care se
răsfrânge asupra întregii economii, crescând costurile agenţilor economici.
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.
Rezultatele bacalaureatului din anii precedenţi, reflectate în efectivul foarte
redus de promovaţi, a demonstrat existenţa unor disfuncţionalităţi grave, care sunt
determinate de demotivarea cadrelor didactice şi a elevilor, de lipsa de încredere şi
de orizont care a cuprins învăţământul românesc şi întreaga societate românească.
Scăderea drastică a fondurilor alocate educaţiei şi cercetării (undeva, pe la
3% din PIB), desfiinţarea unor şcoli şi institute, creşterea alarmantă a abandonului
şcolar şi instabilitatea sistemului educaţional şi de cercetare ar trebui să reprezinte
frământări permanente ale Guvernului, soluţiile tămăduitoare stând la îndemâna
acestuia şi a partidelor care l-au votat. Prin multiplele reduceri salariale şi de venituri
ale cadrelor didactice, prin neaplicarea Legii 221/2008, care hotărâse redarea
demnităţii cadrelor didactice şi creşterea atractivităţii domeniului educaţiei, în şcolile
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româneşti nu se mai stimulează performanţa, ceea ce, coroborat cu lipsa mijloacelor
didactice moderne şi a investiţiilor necesare, a condus la demotivarea întregului corp
didactic.
Actuala reformă a educaţiei, cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării
este doar un prim pas modest, pe calea transformării radicale a educaţiei, cercetării,
dezvoltării şi inovării în beneficiul dezvoltării economice şi sociale. Această reformă
ar trebui să aibă în vedere, ca primă prioritate, îmbunătăţirea Legii nr. 1 / 2011, sau
chiar elaborarea unei noi legi, dacă dorim să obţinem rezultate de succes în urma
aplicării acesteia.

La începutul lunii septembrie 2011 a fost publicată clasificarea universităţilor
din România şi ierarhizarea programelor de studiu. Apreciem această acţiune ca fiind
una pozitivă, pe care societatea academică românească o dorea de mult. Rezultatele
acestei clasificări au fost însă criticate de mulţi reprezentanţi ai mediului academic.
S-au invocat: transparenţa redusă, necunoaşterea criteriilor, incorectitudinea unor
raportări ş.a.

Acesta este contextul general în care se află domeniile educaţiei, cercetării,
dezvoltării şi inovării din România, domenii care pot avea o misiune importantă în
dezvoltarea economico-socială a societăţii, bazată pe ştiinţă şi antreprenoriat.
2. Ce este acordul social privind proiectul de ţară?

Propunerea de proiect privind ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ este un set de
înţelegeri publice scrise, care este iniţiat de factori conştinenţi, prin care se stabileşte
că educaţia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea reprezintă cei mai importanţi piloni al
dezvoltării unei societăţi, fiind sursa, suportul democraţiei şi forţa motrice a creşterii
economice, a ridicării standardului de viaţă şi a bunăstării sociale.
Părţile care se asociază şi participă la ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ sunt:
- Poporul român;
- Președinția;
- Parlamentul;
- Guvernul;
- Societatea civilă.
Principiile ACORDULUI SOCIAL DE ŢARĂ sunt:
a) ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ se aprobă prin Referendum şi se va integra
în textul Constituţiei României;
b) Domeniul ACORDULUI SOCIAL DE ŢARĂ, poate permite educaţiei,
cercetării, dezvoltării şi inovării să asigure furnizarea unui serviciu public strategic.
Educaţia, cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea sunt investiţii în dezvoltare,
care contribuie la creşterea PIB şi la asigurarea bunăstării (nivelului de trai) poporului
român;
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c) ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ instituie existenţa mecanismelor speciale,
care asigură echilibrul responsabilităţilor, dintre guvern, societate, educaţie şi
cercetare. Acest echilibru are în vedere atât valorile responsabilităţii guvernamentale,
cât şi pe cele ale autonomiei asociate unei comunităţi profesionale independente;
d) ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ permite acordarea de către guvern a unui
tratament privilegiat comunităţii educaţiei, cercetării, dezvoltării şi inovării;
e) ACORDUL SOCIAL DE ŢARĂ descrie relaţiile din interiorul comunităţilor
din educaţie, inovare şi cercetare. În cadrul acordului, membrii comunităţiilor
din educaţie, cercetare şi inovare consimt să se supună unor reguli implicite, în
producţia educaţiei şi cunoaşterii, reguli, de genul: acurateţea şi adevărul rapoartelor
asupra rezultatelor, îndatorirea recunoaşterii ideilor altora etc. Astfel, apartenenţa
la comunitatea educaţiei, cercetării şi inovării îl lasă pe fiecare liber, dar îl obligă,
în acelaşi timp, la responsabilitatea pe care o are pentru respectarea şi promovarea
idealurilor muncii educative şi ştiinţifice. Pentru membrii comunităţiilor din educaţie,
cercetare şi inovare intenţia promovării unui ACORD SOCIAL DE ŢARĂ este
printre altele justificarea normelor privind comportamentul profesional şi suportul
fundamental al auto-reglementării.
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LATINITATEA ROMÂNILOR
- Între DA și NU (Audiatur et altera pars, sine ira et studio)

LATINITÉ DES ROUMAINES
- Entre OUI et NON (Audiatur et altera pars, sine ira et studio)
George Liviu TELEOACĂ
Rezumat
Veche de peste trei sute de ani, teoria originii latine a românilor este
promovată în mod oficial la nivel academic și predată metodic în învățământul
de toate gradele. Pare consacrată definitiv și cu toate acestea este tot mai des
contestată de interminabilul șir al intrușilor autodidacți, mulți dintre ei cu
pregătire universitară, dar de alte specialități, care consideră că premizele
acestei teorii ar fi prea fragile pentru a o face acceptată. Poate că obiecțiile
lor n-ar fi total greșite, de vreme ce și în cadrul celorlalte națiuni romanice
din Europa se manifestă tot mai pregnant o tendință similară, chiar și printre
specialiștii din lingvistică sau istorie, așa cum sunt și Carme Jiménez Huertas
(https://www.youtube.com/watch?v=mefscTninTQ), Igor M. Diakonov (http://
dienekes.awardspace.com/articles/ieorigins/), Yves Cortez, Jaume Clavé Cinca,
Mario Alinei etc.
Din nefericire, însă, multele tentative ale autodidacților de la noi n-au
putut și nici nu pot atinge acel prestigiu, care să impună o nouă viziune în
cercetarea limbilor romanice, dar reușesc să întrețină o regretabilă stare de
confuzie, deși provocările actuale ne obligă la consens în susținerea identității
noastre.
Cuvinte-cheie: teorie, latinitate, continuitate, română, arhetip
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Résumé
La théorie de l’origine latine des roumains, âgée de 300 d’années, est
promeuve officiellement au niveau académique et dans le système d’éducation
de toutes les niveaux. Elle semble consacrée pour toujours, mais en dépit
de tout ça, le fil interminable des intrus autodidactes, beaucoup d’entre eux
ayant des études universitaires et d’autre spécialisations, le conteste de plus
en plus, en considérant que ses prémisses sont trop fragiles pour le faire
acceptable. Peut-être, leurs objections n’en soient totalement fautes, en
considérant que, même dans les rangs des autre nations romaines de l’Europe,
on manifeste de plus en plus prégnant une tendance similaire, même parmi les
spécialistes linguistiques aussi ou parmi les historiens, comme, par exemple,
Carme Jiménez Huertas (https://www.youtube.com/watch?v=mefscTninTQ), Igor
M. Diakonov (http://dienekes.awardspace.com/articles/ieorigins/), Yves Cortez,
Jaume Clavé Cinca, Mario Alinei etc.
Malheureusement, beaucoup des tentatives des autodidactes de chez
nous n’ont pu et ne peuvent jamais toucher ce prestige qui pourrais imposer
une nouvelle vision dans le recherche es langes romains, mais ils réussissent
entretenir un regrettable état de confusion, bien que les provocations actuelles
nous obligeaient à consensus dans le soutien de notre identité.
Mots-clefs : théorie, latinité, continuité, roumaine, archétype

C

hiar dincolo de aceste provocări, tot ar trebui să ajungem la consens
în privința romanizării, întrucât adevărul este unul și numai unul. Cu
intenția meritorie de a ne orienta spre acest adevăr a revenit de curând în dezbaterea
publică prof. univ. pr. Ioan-Aurel Pop, care, fără a mai comenta argumente pro și
contra, ne-a reamintit numărul mare al personalităților din Europa și de la noi, care
au afirmat de-a lungul secolelor originea latină a românilor. Pe de altă parte, cei care
au avut o altă viziune cu privire la romanizare, ca Petru Maior, Felix Colson sau
Martin Maiden, nici n-au mai fost amintiți, fiindcă din punct de vedere numeric sunt
nesemnificativi. Dar a cita părerile cărturarilor sau ale călătorilor, chiar și ale unor
aventurieri, după cum se recunoaște în articolul din revista CULTURA, Nr. 17 (515)/7
mai 2015, nu înseamnă și a demonstra un adevăr, așa cum a reușit să-l demonstreze,
nu un autodidact, ci istoricul Alexandru Badea publicând lucrarea

românești, la Editura Enciclopedică București, în anul 2001.

Începuturi

Au trecut aproape cincisprezece ani de atunci, fără ca această carte deschizătoare
de noi căi în cercetarea romanizării să fi beneficiat de atenția criticii și implicit de
promovare, deși ea se impune prin obiectivitate și rigoare. Numai pentru a defini
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problemele privind romanizarea Daciei, autorul
analizează de pe poziția sociologiei istorice un
cumul consistent de informație preluată din
inscripții epigrafice, materiale arheologice și de
la numeroși autori antici, printre care Herodot,
Ovidiu, Strabon, Pliniu cel Tânăr, Dio Cassius,
Eutropius, Festus, Zosimos, Vopiscus, Leon
Diaconul, Genesios, Pisides, Amianus Marcelinus,
Aelianus, Kekaumenos, Kendrenos ș.a.
După cum era și firesc, autorul întregește
suportul documentar necesar definirii problemelor
referitoare la romanizare, interpretând critic
studiile consacrate acestui proces de către savanții
epocii moderne: Al. Rosetti, Jiriček-Skok, Al.
Philippide, V. Spinei, N. Iorga, Emilian Popescu,
Pia Laviosa Zambotti, Simion Mehedinți, H. H.
Sthal, N. Stoicescu-I. Hurdubețiu, I. Andrieșescu,
Vl. Dumitrescu, Gh. Brătianu, A. Dumitriu,
Felicia Vanț, H. Mihăiescu, I. I. Russu, C. Poghirc,
Al. Graur, A. Balotă, Vl. Gheorghiev, Lucia WaldDan Slușanschi, S. Pușcariu, Marius Sala.
În urma acestui amplu demers de circumscriere a problemelor privind
romanizarea, a reieșit că. pentru a înțelege esența proceselor ce au avut loc la contactul
a două grupuri umane având limbi materne diferite, așa cum au fost autohtonii și
latinofonii, accentul trebuie pus pe distincția dintre influențele care nu afectează
structura de bază a limbii și cele care produc mutația ei. Numai astfel se poate elucida
definitiv „destinul lingvistic al oamenilor pământului în legătură cu identitatea
lor etnică” (p. 49). În acest sens, la finalul primului capitol se mai precizează că:
„problema originii limbii române, rezolvarea ei, iese din
sfera de competență a lingvisticii. Pentru a afla care a fost
în realitate destinul de limbă al oamenilor pământului
trebuie să ne adresăm istoriei. … Cum trec cuvintele
dintr-unul într-altul este, cu siguranță, o chestiune de
lingvistică, dar cum trec popoarele de la o limbă la alta
este, tot atât de sigur, o chestiune de istorie. Din această
pricină, …, această cercetare istorică, deci, capătă o
importanță hotărâtoare, stabilind caracterul originar al
limbii române prin explicitarea destinului: continuitate
ori salt în latinitate ” (p. 88)
Remarcabilă și de bun augur este, înainte de
orice, această decizie a autorului de a defini pentru
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prima oară responsabilitatea ce revine numai istoriei în abordarea problemelor
privind romanizarea. Ca senior al cercetării istorice care și-a asumat pe deplin
responsabilitatea abia definită, autorul a reușit chiar în următorul capitol să aleagă
între cele două alternative. Denumit Obsedanta romanizare, capitolul doi se
impune prin meticulozitatea cu care au fost inventariați vectorii capabili să producă
romanizarea: prin armată, prin comerț, prin administrație și justiție, prin religie, prin
familie. După ce toți acești vectori au fost evaluați din punct de vedere cantitativ și
calitativ – atenție, pe baza documentelor rămase din acea epocă –, autorul se consideră
îndreptățit să afirme fără teamă concluzia definitivă: „obsedanta romanizare s-a
dovedit a fi imposibila romanizare!” (p. 170).
Pentru a ajunge la certitudinea imposibilei romanizări au mai fost evaluate
rolurile, pe care le-ar fi avut bilingvismul, dar și poziția geografică a Daciei față
de Imperiul Roman. Corelat cu adevărul că „în materie de limbă este mai ușor
să păstrezi ceea ce ai decât să câștigi ceea ce n-ai” factorul spațial se dovedește
favorabil conservării limbii autohtonilor (p. 166-167). Cu privire la mult invocatul
bilingvism, trebuie să se accepte fără rezerve că intermedierea bilingvilor „permitea
menținerea monolingvismului în proporție de masă” (p. 131) și că „Pe ansamblu,
geto-daca este și rămâne limba dominantă în toate cazurile de bilingvi … și ca atare
perspectivele de înlocuire a limbii materne cu latina la acești bilingvi sunt practic
nule”. (p. 155)
Față în față cu această imposibilitate de a înlocui limbile autohtone prin limba
latină, s-au impus de la sine încercările necesare pentru a recupera scenariul cel
adevărat, care să explice înrudirea limbilor romanice cu latina. Ideea existenței unui
asemenea scenariu este mai veche, iar dintre premergători autorul îl amintește, în
capitolul trei, denumit Limbă și lingvistică, pe lexicograful Pirona de Udine, care,
în virtutea experienței sale profesionale dobândite în domeniul limbilor, a considerat
necesar să arate, pe la anul 1871 că „graiurile romanice de astăzi nu continuă latina,
ci graiurile locale de odinioară apropiate mai mult sau mai puțin de latină. ” (p.
191). Nici nu putea fi altfel, fiindcă înainte de a ajunge de rang imperial prin forța
armelor, limba latină a coexistat alături de alte graiuri asemănătoare ei, graiuri pe
care Mario Alinei le va numi para-romane în tratatul său despre originea limbilor,
publicat în anul 1996.
Alături de Mario Alinei activează mulți alți lingviști, care au lărgit frontul
cercetărilor sale, iar în acest context rezultate deosebite ne-a oferit Dr. Mihai
Vinereanu, profesor universitar de lingvistică istorică comparată la New York, care

Originea traco-dacă a limbii române, iar anul
2008 DICȚIONARUL ETIMOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE, pe
a publicat în anul 2002

baza studiilor de indo-europenistică. Foarte bine primit de școala filologică de la
Iași, dicționarul dovedește că limba română are propria sa individualitate pe deplin
ancorată în fondul proto-indo-european și că nu este de origine latină.
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Temei, îndreptar, dar și ferment pentru căutătorii adevărului privind originea
limbii române, DICȚIONARUL … a devenit model de lucru pentru tot mai mulți
specialiști în filologie, profesori de limba română și chiar doctori în filologie, ca Iulia
Brânză Mihăileanu, care publică articole de forma DEX-ul confirmă că romanizarea
n-a avut loc, (http://www.stiri-presa-online.ro/dex-ul-confirma-romanizarea-n-a-avutloc/). În pas cu acest efort mai general, de curând a revenit și Dr. Mihai Vinereanu,
care, pe baza lucrărilor lui G. Devoto, M.S. Beeler și R.S. Conway, arată că limbile
italice nici nu s-au format pe teritoriul peninsulei (http://limbaromana.org/blog/2015/06/
despre-dreapta-interpretare-a-datelor-din-limbile-romanice-sau-catre-o-noua-stiinta-aromanisticii/), ci s-au desprins din spațiul actualelor limbi romanice. (După cum se va

vedea mai jos, chiar fondatorii Romei Antice ne-au dezvăluit la vremea lor această
origine.)
Este adevărat că abia cercetările din ultimele două decenii au reușit să
suplinească lipsa mărturiilor scrise, fără de care asemănările dintre limba latină de
început și vechile limbi ale popoarelor romanice necucerite au rămas necunoscute
și ca urmare asemănările constatate ulterior de lingvistica modernă au fost puse pe
seama perioadelor de ocupație. Soluționarea părea îndreptățită și cu toate acestea,
trebuie să recunoaștem că este ilogic să se creadă că toți cuceriții au dorit să învețe
latina cuceritorilor. Chiar dacă ar fi existat această dorință, oamenii de rând, în mare
lor majoritate analfabeți, n-ar fi avut nici unde și nici cum învăța o nouă limbă și cu
toate acestea ideea romanizării se menține datorită unui întreg set de factori, care în
viziunea istoricului Alexandru Badea, au favorizat ocultarea realității în detrimentul
adevăratelor identități romanice (p. 195).
Este evident că, odată identificați, acești factori capcană au putut fi evitați
permițând o mai corectă interpretare a informației istorice. În aceste condiții mai
favorabile adevărului, a fost elaborat cel de al patrulea capitol, denumit Recitind
izvoarele și revăzând cuvintele, în care dovezile documentare au fost coroborate
pentru a scoate la lumină modul, în care au fost percepute în acea epocă neamurile
numite geți, daci, bessi, vlahi, români.
Pe firul istoriei, geții și dacii au putut fi urmăriți din aproape în aproape cel puțin
până în secolul VII, cu ecouri până în secolul XV menționați de Laonic Chalcocondil
sau de Critobul din Imbros, (p. 276).
Prezenți, mai ales, în scrierile antice ale lui Criton, Apian, Dio Cassius, Enea
de Gaza, Sozomenos, Iordanes, Marcelinus Comes, Ștefan Bizantinul, dar și ale
altora, geții și dacii se dovedesc a fi purtătorii acelorași caracteristici etnolingvistice
non-latine, pe care le consemnase Strabon (63 î.Cr–26 d.Cr.) înainte de cucerirea
romană a Moesiei și a Daciei (p. 247 ș.u.).
Un alt trib tracic cu o prezență fabuloasă în istorie, care a evoluat în spiritul
propriei sale continuități, practic neafectat de prezența romanilor în zonă, a fost cel al
bessilor, care, începând de la Herodot, s-a afirmat plenar timp de peste un mileniu prin
propriul lor etnonim și vorbindu-și propria sa limbă, respectată în universul cultural
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al vremii. Atunci când a consemnat că Dunărea se numește „Hister în limba bessilor”,
Iordanes le-a confirmat în secolul VI și etnonimul și limba, dar și faptul că impunătorul
nume al Istrului este de sorginte tracică și nu greacă, cum s-a crezut. Alături de cele
relatate de Iordanes, documentele epocii au reținut multe alte evenimente istorice,
în care geții și bessii dau dovadă de faptul că stăruiau în a fi două neamuri tracice
„foarte active în planul realităților politice, militare, și cultual-culturale”, în acea
perioadă, când Imperiul Bizantin începea să piardă controlul la Dunărea de Jos (p.
257). Corect stabilită, concluzia se consolidează prin noi contribuții cum sunt și cele
publicate recent de Alex. Madgearu în SCIVA 65, 1-2/2014, p. 49-58 despre militarii
sciți și daci din Egipt și Palestina până la sfârșitul secolului VII.
Cât de impunătoare era prezența lor privită din perspectiva realităților cultualculturale ne spune episcopul Teodor de Petra pe la anul 530 vorbind despre mânăstirile
de la răsărit de Bethleem, unde existau biserici în care slujbele erau oficiate numai în
limba bessilor. Deosebit de valoroase sunt înscrisurile care au reținut faptul că limba
bessilor, ca limbă de cult public, coexista ca individualitate distinctă alături de limba
latină și de limba greacă, beneficiind de același respect. Pentru că erau numeroși și
cu o remarcabilă conștiință a valorii de sine, dar și puternici din toate punctele de
vedere, mai ales economic, bessii mai ridicaseră și întrețineau alte biserici proprii în
Palestina, dar și o mănăstire la Constantinopol începând cu anul 553 (p. 258).
După cum dovedesc documentele timpului, în secolele VI-VII, bessii
reprezentau pentru bizantini un neam ne-latinizat și așa ne-latinizat va dăinui pe fondul
alungării limbii latine din Imperiului Bizantin de grecizarea rapidă și ireversibilă
declanșată pe la anul 640 de Heraclius I. Ca păstrători ai unei limbi nelatinizate,
bessii au reprezentat o entitate etnică de referință pentru Kekaumenos care a arătat,
în secolul XI, că vlahi erau și „așa numiții daci și bessi”. Prin includerea dacilor și a
bessilor printre vlahi, vlahii apar și ei ca neam străvechi nelatinizat. Corelând această
precizare cu ceea ce menționase Kinnamos despre vechimea pre-romană a vlahilor,
autorul nu ezită să ne dezvăluie că: „ … limba maternă care-i definește pe vlahi ca
grup de limbă maternă în continuitatea lui este limba presupusă de etnonimele …
geți, daci, bessi, … [este] limba geto-dacă, limba română ” (p. 276).
Iată că s-a ajuns astfel la limba română și, implicit, la etnonimul român, etnonim
a cărui origine autohtonă total non-latină autorul o demonstrează, pe cât de simplu, pe
atât de precis, urmărind distribuția geografică a variantelor român și rumân. Pentru
început, autorul acceptă că etnonimul român ar fi pătruns în uzul autohtonilor odată
cu impunerea administrației romane în Dacia. Dar, în acest caz, nu varianta rumân,
ci forma român ar fi trebuit să se manifeste predilect în zona de ocupație romană,
numai că în ținuturile Banat, Oltenia, Ardeal și Crișana din alcătuirea acestei zone
se folosește mai ales varianta rumân, după cum indică Atlasul Lingvistic Român. Ca
urmare, presupunerea că forma român ar fi provenit de la Roma/romanus odată cu
ocuparea unei părți din Dacia se dovedește a fi incorectă, de unde rezultă că: „Singura
explicație logic plauzibilă și existențial-istoric pentru această situație este că român
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se găsea în paralel cu rumân în graiul oamenilor pământului … independent de
contactul cu latinofonii și cu numele politic romanus.” (p.281).
Spre deosebire de multele studii care explică etnonimul român/rumân pe seama
lui romanus, autorul mai pune în evidență și importanța formei arhaice rumăr/rumâr,
de mai multe ori multimilenară de vreme ce este conservată și de limba albaneză,
arătând că trecerea ei la forma actuală român/rumân privește exclusiv limba română,
evoluând pe linia propriei sale continuități (p. 283).
În ultimul capitol al cărții sale, denumit firesc Încheiere, autorul regrupează
concluziile demonstrațiilor pentru a se referi apoi și la noile obiective ce se cer a fi
urmărite în cercetare, fiindcă afirmația că „de la Râm ne tragem” este fără acoperire,
nu numai pentru limba română, ci și pentru celelalte limbi romanice. Altfel spus,
nu mai putem fi constrânși să ne însușim ca adevărate contradicțiile vizibile dintre
cunoașterea existențial istorică a realității privind limbile romanice și rezultatele
produse de lingvistica oficială (p. 286). Această constrângere este denunțată și de
cercetătoarea iberică Carme Jiménez Huerta, profesoară de limba latină, specializată
în procesarea pe calculator a limbajelor, atunci când arată că teoria romanizării are
efecte ortopedice asupra înțelegerii adevăratelor evoluții privind formarea limbilor
romanice (https://www.youtube.com/watch?v=mefscTninTQ după minutul 50).
Iată, așadar că, pe acest fond tot mai dens de întâmpinări ale autodidacților, au
apărut în toată lumea numeroase lucrări valoroase de lingvistică, multe în corelație
cu arheologia, care presupun închiderea extinselor eforturi, ce se fac pentru a susține
în continuare originea latină a limbilor romanice. Pe de altă parte, este adevărat că
limba latină ca limbă oficială a Bisericii Catolice, ca fostă limbă de cancelarie a
multor națiuni romanice și neromanice, ca limbă internațională a științelor până prin
secolul XIX, a avut un impact însemnat asupra limbilor europene beneficiind și astăzi
de binemeritatul său prestigiu în edificarea civilizației actuale, dar Imperiul Roman
nu a produs romanizare și ca urmare latina nu reprezintă originea limbilor romanice.
Cercetarea din ultimele decenii a făcut pași decisivi spre originea reală, iar
un ajutor nesperat primim, iată, chiar din partea celor ce au întemeiat antica Romă.
Stăpâni pe soarta lor și în egală măsură pe conștiințele lor, aceștia au gândit Lupa
Capitolină ca expresie plastică a omagiului adus spiritualități, care le-a hrănit puterea
de a deveni. Ca simbol sacru al Romei, Lupoaica de pe Capitoliu își începe existența
în jurul anului 600 î.Cr. pe vremea faimosului augur Attus Navius. Forma cunoscută
astăzi a fost turnată în bronz pe la anii 480-470 î.Cr. cu scopul de a înnobila locul
de adunare al Curiilor, numit Comitium, ca, după anul 295 î.Cr., să devină obiect de
adorație în Forumul Roman, așa după cum relatează Titus Livius, Pliniu cel Bătrân
sau Cicero. Astăzi, din S.U.A și Canada până în Japonia și din Suedia și Norvegia
până în Noua Zeelandă, există în lume peste patruzeci de copii de o remarcabilă
fidelitate, care ilustrează taina ce i-a fost încredințată de Antichitatea Romană (https://
en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Wolf).
Ca o primă dovadă că poartă peste timp un mesaj special, Lupoaica de pe
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Capitoliu nu zace culcată atunci când hrănește, ci are o ținută impunătoare ocupând
tot cerul celor doi gemenii Romulus și Remus, născuți ca semizei de vestala Silvia
din unirea ei cu zeul Marte. Or, prin această arcuire majestoasă care unește pământul
cu cerul, Lupa Capitolină se identifică cu Nut, zeița cerului în mitologia egipteană și
ca atare Lupa reprezintă o zeitate a cerului.

Lupa Capitolină

Dar zeitate celestă fiind, Lupa Capitolină nu-i mai hrănește pe gemeni cu laptele
după care plâng sugarii, ci cu înțelepciunea zeiască, de care vor avea nevoie viitorii
întemeietori ai Romei Antice, respectiv, cu înțelepciunea necesară conducătorilor
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de neamuri, tot așa după cum
a fost hrănit cu înțelepciunea
de conducător faraonul Tutmes
al III-lea (1482-1450 î.Cr.) la
sânul zeiței Isis întruchipată de
un arbore sacru.
După cum se vede,
aceste moduri de exprimare
plastică reprezentau un fel
de standarde prezente în arta
antică mediteraneană. Existența
lor este îndreptățită și ușor de
acceptat, dacă avem în vedere
că tracul Aeneas, scăpat din
pârjolul cetății Troia, ajunge
în Lațiu pe traseele maritime
ale fenicienilor de pe coasta
egipteană și numai după ce a
trăit un an alături de prințesa
Didona, prima regină a cetății
feniciene Cartagina din nordul
Africii. Altfel spus, la începutul
primului
mileniu
înainte
de Cristos, în toată Marea
Zeița Isis întruchipată în arborele sacru
Mediterană a existat un intens
schimb de valori materiale și
culturale, care au asigurat cunoașterea și utilizarea în comun a unor metafore plastice.
Prea sunt izbitoare aceste coincidențe, atât ca idee, cât și ca transpunere plastică,
pentru a nu le considera procedee comune de exprimare artistică.
În spiritul acestor simboluri comune universului mediteranean, Lupa
Capitolină mai prezintă încă o caracteristică semnificativă mult prea specială pentru
a nu exprima o intenție precisă. Gâtul ei este acoperit cu pene, iar pentru a nu lăsa
nici o îndoială asupra faptului că sunt pene, artistul a adăugat pe linia omoplaților
un singur șir de pene întregi, bine și clar conturate, tocmai pentru a exclude orice
echivoc cu privire la perceperea și semnificația lor.
Ca idee plastică, Lupa Capitolină întruchipează un lup/lupoaică cu pene care
hrănește spiritual pe fondatorii Romei, indicii suficiente pentru a înțelege că Romulus
și Remus s-au format ca întemeietori ai Romei Antice, hrănindu-se cu spiritualitatea
traco-dacă, a cărui simbol va rămâne pentru totdeauna Stindardul Dacic cu cap de
lup și pene.
Așadar, dacă senatorii din Forul Roman și, împreună cu ei, întregul popor
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roman adunat în Comitium au cinstit ca factor întemeietor spiritualitatea dacică,
indicată în mod explicit prin simbolul consacrat ei, înseamnă că asemănările dintre
limba latină și limba română, își au originea la Dunărea de Jos. De necontestat în sine,
această mărturie mai beneficiază și de numeroase susțineri lingvistice directe. De la
bun început se constată lejer identitatea dintre numele lui Romul-us și etnonimul
nostru în forma sa arhaică rotacizată Româr, dată fiind perfecta interșanjabilitate
dintre consoanele r↔l. Cu alte cuvinte, prin nume Romulus, recunoaște că este un
rumâr, adică un român, iar prin spiritualitatea mărturisită de Lupa Capitolină un
traco-dac. Față în față cu mărturiile directe și fără echivoc generate de Roma Antică,
disputa privind asemănarea limbii latine cu limba română poate fi tranșată definitiv.
Revenind la cartea care, pe temeiuri istorice, a deschis noi căi în cercetarea
identității noastre, nu ne rămâne decât să recunoaștem că, dacă înșiși locuitorii
Romei Antice au trăit venerând moștenirea spirituală primită de la traco-geți, era și
normal ca istoricul să constate că „obsedanta romanizare s-a dovedit a fi imposibila
romanizare!” și că limba română s-a dezvoltat pe linia propriei sale continuități. De
fapt multe alte cercetări recente au ajuns la același rezultat, rezultat ce nu mai poate
să rămână în umbră de vreme ce are de partea sa numele lui Romulus și atestarea
Lupei Capitoline, adică mărturii directe ale poporului din Roma Antică.
Așadar, Lupoaica de pe Capitoliu există numai pentru a-i hrăni cu înțelepciune
tracică pe Romulus și pe Remus și ca urmare încetează de a mai fi semnul latinității
românilor pentru a redeveni ceea ce a fost în concepția creatorului său: obiect de
adorație rememorând mereu, secol de secol, clipă de clipă, până la sfârșitul vremurilor
originea traco-dacă a celor care au fondat Roma Antică.
Au spus-o ei cu mult înaintea noastră, iar mărturisirea lor trebuie să devină
pentru noi reperul-cheie pentru interpretarea a toată informația, de care dispunem în
toate domeniile referitoare la înrudirea neamurilor romanice, dar nu numai.
***
Cu privire la mesajul plastic, pe care-l poartă LUPA CAPITOLINĂ de două
milenii și jumătate, poate că nu s-a spus ultimul cuvânt.
În încercarea de a afla gândirea celui care a conceput maiestoasa LUPA
CAPITOLINĂ fără păstorul Faustulus, suita celor cinci imagini s-ar putea dovedi
utilă.
Ajutați de înțelesul, pe care îl conferiți suitei de cinci imagini, vom ajunge la
mesajul originar al faimoasei statui.
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PE GÂTUL LUPEI CAPITOLINE NU SUNT SOLZI, CI PENE

Sursa: https://www.google.ro/search?q=lupa+capitolina&start=10&sa=N&biw=858&bih=437&tbm=isch&imgil=uDVO8wItO2jOgM%253A%253B-eb95Wbar83MFM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.museicapitolini.
org%25252Fmostre_ed_eventi%25252Fmostre%25252Fla_lupa_capitolina&source=iu&pf=m&fir=uDVO8wItO2jOgM%253A%252C-eb95Wbar83MFM%252C_&dpr=1.5&usg=__hYtzwU6Wf3jW7FfzQZfzgfXqGAs%3D&ved=0ahUKEwjyrs_B09DJAhWDWxQKHTXHAI84ChDKNwgz&ei=8hlpVvLtO4O3UbWOg_gI#imgdii=uDVO8wItO2jOgM%3A%3BuDVO8wItO2jOgM%3A%3BsLbn_3agQqdiTM%3A&imgrc=uDVO8wItO2jOgM%3A&usg=__
hYtzwU6Wf3jW7FfzQZfzgfXqGAs%3D
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CONRAD CICHORIUS, COL. LUI TRAIAN, Scena XXIV (detaliu)
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
ŞI SOCIALĂ A ŢĂRII,
PRIN VALORIFICAREA RESURSEI
UMANE
Interviu cu Gabriel I. NĂSTASE, conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii
de Finanţe Bănci şi Contabilitate a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
Redacția
Red: Sunteţi cadru didactic universitar şi aţi fost consilier al Preşedintelui
României (în administraţiile
lui Ion Iliescu şi lui Emil
Constantinescu),
director
general în ministerul Educaţiei
şi Cercetării – Departamentul
de Cercetare şi Vicepreşedinte
(cu rang de secretar de stat)
în cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii (ANIMM). În opinia
dumneavoastră, ce ar trebui să
schimbe guvernul recent instalat
(considerat a fi un guvern
tehnocrat), cel mai urgent,
în ceea ce priveşte educaţia,
cercetarea şi inovarea?
Gabriel. I. Năstase.:
Este necesară o schimbare
fundamentală a viziunii asupra educaţiei naţionale şi a cercetării.
Această nouă viziune trebuie să fie clădită pe concepţia şi convingerea că
educaţia, cercetarea şi inovarea sunt factorii principali ai dezvoltării şi bunăstării
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naţionale. Din această perspectivă, noi propunem un acord social privind proiectul
de ţară - o viziune programatică, potrivit căreia, prin referendum, să asigurăm
identificarea celor mai fiabile şi performante soluţii manageriale în domeniul
dezvoltării României.
Acest proiect prezintă o perspectivă de transformare a societăţii româneşti, a
educaţiei, cercetării şi inovării printr-un model antreprenorial, ştiinţific şi culturalpatriotic, util dezvoltării societăţii româneşti. Acesta urmăreşte să continue ce a fost
bine construit în societate, educaţie, cercetare şi inovare, să dezvolte domeniile care
au funcţionat mai puţin bine şi să propună direcţii noi de dezvoltare, în contextul
în care noi definim educaţia, cercetarea şi inovarea ca domenii strategice, care
relaţionează concurenţial în spaţiul internaţional, cu alte sisteme economice.
Propunem, aşadar, un proiect de dezvoltare cumulativă – cu utilizarea
şi valorificarea experienţei inovative şi antreprenoriale –, care să consolideze
dezvoltarea, educaţia, cercetarea şi inovarea în postura de domenii prioritare la nivel
naţional şi, în acelaşi timp, să le transforme în actori antreprenoriali şi competitivi
la nivel internaţional.
Opţiunile noastre valorice, care trebuie să guverneze societatea românească,
educaţia, cercetarea şi inovarea, se referă la viziune, consens, onoare, tradiţie,
muncă, inovare, dinamism, pragmatism şi excelenţă.
Acordul descrie şi relaţiile din interiorul comunităţilor de profesori, cercetători,
cetăţeni, drepturile şi obligaţiile lor. În această dimensiune, ACORDUL ar putea
fi perceput şi ca o înţelegere în cadrul căruia profesorii, cercetătorii şi cetăţenii
consimt să se supună unor reguli implicite în producţia educaţiei şi a cunoaşterii,
cum ar fi: respectarea proprietăţii intelectuale, acurateţea, adevărul rapoartelor
asupra rezultatelor, respectarea axiologiei, recunoaşterea ideilor altora etc.
Tot ca urmare a aprobării acestui ACORD, bugetul educaţiei nu ar fi dependent
de Ministerul Finanţelor, de crizele care se succed ori coexistă în ţară. În vederea
asigurării funcţionării normale a domeniului educaţiei, este necesară o alocare de
6% din PIB.
Pentru realizarea reformei educaţiei ne-ar mai trebui încă 2 % din PIB, iar
pentru cercetare ar fi necesar încă 2% din PIB. Poate părea mult, dar, dacă ne
gândim că ani la rând am fost finanţaţi cu ce a rămas de la alţii, care au furat sau
nu, cred că a venit timpul să ne gândim şi la viitorul copiilor noştri, că la al nostru…
O altă problemă este reconsiderarea Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei
Naţionale şi a unor acte normative consecutive aplicării acestei legi. Este necesar să
se rediscute legea cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu societatea
civilă, cu specialiştii din educaţie şi cercetare. După aceste discuţii, propunerea
legislativă referitoare la reformarea educaţiei, cercetării şi inovării să fie discutată
în Parlamentul României, pentru a nu fi contestată ori atacată în orice moment. Ar
trebui să ne aplecăm serios asupra disciplinelor şi programelor de studiu din şcoli şi
ar fi util să realizăm, cu specialiştii din sistemul educaţiei, cercetării şi inovării, alte
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manuale, mai atractive, mai eficiente şi raportate la valorile autentice naţionale. Cu
alte cuvinte, avem nevoie şi de o reformă a manualelor.
Competitivitatea posturilor din educaţie, atât pentru cadre didactice (de
predare şi auxiliar), cât şi pentru personalul nedidactic, reprezintă o altă direcţie de
lucru, aceasta pentru a permite buna funcţionare a sistemului – car este îmbătrânit,
descompletat şi, în bună măsură, deprofesionalizat şi cangrenat de corupţie. Chiar,
dacă refacerea sistemului educaţiei, cercetării şi inovării va dura mai mulţi ani,
degradarea continuă a acestora trebuie stopată imediat.
Educaţia, cercetarea şi inovarea au nevoie de o altă abordare!
Red: Ce măsuri propuneţi noului guvern?
G. I. N.: Îmi permit să recomand noului Guvern să nu repete greşelile
trecutului, de a iniţia reforme în grabă şi fără fundamentarea acestora.
Consider că acest ACORD propus de noi, să fie analizat şi eventual să fie
considerat, dacă este cazul, un instrument de lucru, un document gândit de noi,
document programatic al dezvoltării pe termen lung a României. Acest ACORD ar
putea fi baza conceptuală şi strategică a oricăror măsuri şi schimbări din domeniul
educaţiei, cercetării şi inovării.
Revin, o urgenţă ar fi abrogarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale care
nu reflectă interesul nostru naţional şi la care, în cea mai mare parte, trebuie să
renunţăm.
Pe cale de consecinţă, ar trebui adoptată o nouă Lege a Educaţiei, care să fie
expresia respectării acordului propus de noi şi a consensului cu societatea civilă din
România, cu toți cetățenii României.
Prefigurând viitoarea lege, aceasta va trebui să rezolve raţional metodologia
de promovare a cadrelor didactice, modul în care se ierarhizează universităţile,
finanţarea universităţilor, criteriile de finanţare a proiectelor etc. O asemenea lege
ar trebui să ofere doar un cadru general şi de principii al reglementării educaţiei,
statul urmând a renunţa la pretenţia centralistă de a reglementa tot şi lăsând loc
aplicării principiilor bunei guvernanţe.
Astfel, atribuţii privind reguli ale promovării cadrelor didactice şi ale
ierarhizării universităţilor ar putea fi date unor ONG - uri de profil. Nu mai trebuie
mers pe linia ca statul să reglementeze tot, ci trebuie dezvoltate instrumentele
managementului calităţii în toate unităţile şcolare.
Competitivitatea posturilor din universităţi şi promovarea cadrelor didactice
vor reprezenta alte solicitări ale noastre către viitoarea guvernare, care trebuie să
înţeleagă că, dacă un profesor a părăsit sistemul prin pensionare sau într-un alt
mod, trebuie angajat ori promovat altul, cu competenţe similare. Spre exemplu, orele
de matematică nu pot fi predate de către alţi colegi specialişti în alte discipline!
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Red: Cum aţi descrie, în câte o frază, ultimele mandate ale miniştrilor ai
Educaţiei?
G. I. N.: Fără a jigni pe nimeni, Legea nr. 1/2011 are un defect de origine:
constituie subiectul unui pact politic. Această lege, deși nefuncţională, a fost
asumată prin răspundere guvernamentală, în mandatul ministrului Daniel Funeriu,
fără consultarea societăţii civile și a tuturor cetățenilor României. Consider că
o reformare, indiferent de domeniul avut în vedere, trebuie realizată cu o extinsă
consultare şi conştientizare a cetăţenilor. Aroganţa a adus foştilor miniştri numai
neplăceri, inclusiv dosare penale.
Red: Ce sfat aţi acorda actualului ministru al Educaţiei?
G. I. N.: Nu-mi place să dau sfaturi, dar totuşi o fac, cu scuzele de rigoare. Să
se consulte cu societatea civilă şi cu sindicatele din educaţie, cercetare şi inovare,
să-şi facă o echipă de consilieri bine instruiţi în domeniul educaţiei, cercetării şi
inovării, să depolitizeze structurile din educaţie, cercetare şi inovare, să susţină
promovarea acordului pe care l-am propus, acord care îl va ajuta pe ministrul
educaţiei, cercetării şi inovării, să fie cât mai apropiat de colaboratori şi, cel mai
important, să iubească „educaţia şi inovarea”, pentru că au mai fost şi miniştri care
au fost interesaţi mai mult de propria lor imagine decât de problemele educaţiei,
cercetării şi inovării.
Red: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă, în prezent,
învăţământul superior si cercetarea? Cum vedeţi evoluţia acestor probleme?
G. I. N.: Universităţile din România se confruntă cu multe probleme, deoarece
există o organizare vetustă şi o finanţare publică deficitară a educaţiei, cercetării
şi inovării. Cele mai multe universităţi nu beneficiază de un management modern şi
nu au venituri proprii cu care să poată suplimenta fondurile guvernamentale, acolo
unde ele există.
Universităţile se confruntă cu greutăţi privind calitatea învăţământului, fiind
implicate şi în acte de corupţie. Competitivitatea echipamentelor pentru cercetare,
infrastructura necesară asigurării unor tehnologii moderne de informare şi de
comunicare cu mediul socio-economic, legătura cu mediul economic, promovarea
cadrelor didactice ca urmare a impunerii unor standarde minimale nerealiste, de
către fosta conducere a ministerului, sunt câţiva factori care trag în jos calitatea
procesului de educaţie şi instrucţie.
Salariile mici din universităţi, mai ales pentru cei aflați la începutul carierei,
constituie un element de menţinere a unei atractivităţi reduse pentru tinerii valoroşi.
Mult dorita şi aşteptata întoarcere în ţară a elitelor s-a dovedit a fi un proces lipsit
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de consistenţă.
În universităţile de stat se instruiesc viitorii specialişti care, ulterior, migrează
în alte ţări. Exodul de specialişti poate fi stopat prin obligarea absolvenţilor
universităţilor de stat, pe bază de contract, să-şi efectueze de exemplu un stagiu
de cel puţin trei ani în acele oraşe şi/sau sate unde este nevoie de prestaţia lor. În
eventualitatea că unii dintre ei vor refuza, atunci aceştia vor fi obligaţi să plătească
şcolarizarea pentru perioada cât a durat pregătirea lor.
Trebuie oprit robinetul risipei şi valorificată resursa umană. Cetăţenii plătitori
de impozite trebuie să beneficieze de serviciile acelora pentru care acesta i-a pregătit
pe banii lui.
În acest sens, trebuie elaborată o lege care să clarifice acest aspect în contextul
unei dezvoltări locale şi regionale durabile în care resursa umană să fie valorificată
corespunzător. Și, bineînțeles, se cer create locuri de muncă pentru acești absolvenți.
Red: Cum comentaţi înmulţirea acuzaţiilor de plagiat la adresa oamenilor
politici aflaţi la putere? Ce ar trebui făcut pentru a elimina suspiciunile care planează
asupra corectitudinii / originalităţii tezelor de doctorat sau ale altor texte ştiinţifice?
G. I. N.: În principiu, nu putem vorbi de plagiat decât în urma emiterii unei
hotărâri judecătoreşti definitive.
În practica lucrurilor, eu ştiu ca mulţi dintre colegii mei din liceu sau facultate
copiau, fie după fiţuici sau după alte lucrări de licenţă. La noi este o practica
încetăţenită.
Consider că universităţile ar trebui să fie mai exigente în ceea ce priveşte
proprietatea intelectuală şi protejarea acesteia. În ceea ce-l priveşte pe omul public,
acesta este dator să elimine orice suspiciune de imoralitate.
Plagiatul, chiar şi nedemonstrat juridic, poate conduce la deteriorarea
imaginii unei persoane, chiar a unei universităţi, dar dacă se dovedeşte inexistenţa
plagiatului, cei care l-au invocat pot fi sancţionaţi. De aceea, cei care „descoperă”
un plagiat, ar trebui să fie foarte atenţi! Plagiatul politicienilor a fost în ultimele
luni armă de luptă electorală. Socotesc că, după alegeri, va trebui să analizăm orice
plagiat, dar cu atenţie şi cu probe, în fond fiind vorba de cariere universitare!
Bătălia politică dusă prin „plagiate” poate avea şi unele efecte pozitive,
în sensul că îi atenţionează pe cei care sunt tentaţi să-şi însuşească ideilor altora
și munca altora. De fapt, de când se știe, la noi, inteligenții harnici, cum numea
generalul Moltke pe cei cu mintea ageră, neliniștită, creatoare și foarte productivă,
au scris dintotdeauna atât pentru inteligenții leneși, inclusiv pentru inteligenții
perverși, aflați în posturi foarte importante, cât și pentru proștii leneși, care, oricum,
n-aveau cum să-i deosebească pe unii de alții. La același nivel, pe curba lui Gauss,
cu inteligenții foarte harnici, furnicile geniale care adună fără încetare, mai ales
pentru alții, mierea intelectuală, dar pe axa non-valorii, se situează proștii harnici,
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care, dacă sunt lăsați, mocirlează totul, distrug adică absolut tot, ferm convinși că
așa și numai așa este bine.
Red: V-au afectat recentele scandaluri legate de plagierea tezelor?
G. I. N.: Eu sunt exigent cu studenţii mei. Unde am dubii, verific posibilitatea
unui plagiat. De la începutul colaborării cu studenţii mei, caut să le cultiv simţul
proprietăţii intelectuale. Recentele discuţii pe tema plagiatului m-au făcut să fiu mai
atent la cercetările şi publicaţiile studenţilor şi la echipele cu care realizez cercetări
interdisciplinare.
Scandalurile legate de plagierea unor lucrări pot afecta lumea academică,
mai ales atunci când acestea sunt dovedite. Continuând a le invoca public, nu facem
decât să perfecționăm întregul corp academic şi să reducem acest gen de infracţiuni.
Cel mai eficient este ca plagiatul să fie clar demonstrat iar apoi făptașii să fie aspru
sancționați.
Red: Ar trebui ca universităţile să organizeze obligatoriu examen scris la
admiterea în facultăţi sau este bine sa fie păstrat sistemul actual?
G. I. N.: În actuala configuraţie a sistemului de învăţământ superior, este
imposibilă obligativitatea examenului de admitere. Avem prea multe universităţi
(peste 120) iar dacă la unele dintre acestea s-ar da examen de admitere, vă asigur
că mulţi tineri ar prefera calea cea mai comodă, fără examen. Dacă ar fi toate
universităţile obligate să organizeze examen de admitere, sunt convins că subiectele,
în unele locuri, ar fi foarte uşoare, pentru a se putea completa locurile. Cel mai bine
ar fi ca examenul de bacalaureat să fie unul corect, capabil să trieze absolvenţii.
Red: Ce politici s-ar putea aplica pentru a atrage tinerii spre o carieră didactică
si de cercetare? Este corectă diferenţa de salarizare pentru profesorii din preuniversitar
şi pentru cei din învăţământul superior?
G. I. N.: Salariile mici din universităţi creează dificultăţi în atragerea de
personal tânăr, înalt calificat şi motivat, “brain-drain”-ul rămânând o problemă
actuală. Pentru a atrage tinerii spre o carieră didactică, trebuie să fie redat prestigiul
acestei profesii, adică trebuie salarii mari şi recunoaşterea publică pozitivă a
statutului de cadru didactic.
În ceea ce priveşte salarizarea cadrelor didactice din universităţi şi din
învăţământul preuniversitar, nu consider că între salariile acestora sunt diferenţe
semnificative. Debutanţii din preuniversitar şi asistenţii universitari au salarii
aproape egale, cu toate că asistenţii universitari sunt obligaţi să-şi dobândească şi
titlul de doctor şi să desfăşoare activităţi de cercetare, concretizate prin publicarea
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lucrărilor lor ştiinţifice. Profesorul universitar este plătit mai bine decât un profesor
din preuniversitar, dar să nu uităm că aceştia au un număr sporit de responsabilităţi.
Mulţi dintre ei conduc doctorate, lucrări de licenţă şi disertaţii ale studenţilor şi
sunt personalităţi ştiinţifice de necontestat. Consider că atât noi, universitarii, cât şi
colegii din preuniversitar, câștigăm foarte puţin, chiar umilitor de puţin.
Red: Cum se explică salariile foarte mari ale unor persoane din conducerile
universităţilor, faţă de tinerii profesori care predau în facultăţi?
G. I. N.: Managerii universităţilor beneficiază de un spor de conducere, în jur
de 20-30%, spor pe care îl au şi directorii şcolilor din preuniversitar. Veniturile celor
care conduc universităţile sunt mai mari doar atunci când aceştia desfăşoară şi alte
activităţi, cum ar fi cele de cercetare din cadrul unor contracte.
Pentru a micşora ecartul dintre venitul unui asistent şi al unui profesor ai
obligaţia morală să-i ajuţi pe cei aflaţi la început de carieră, oferindu-le surse
suplimentare de câştig. Vă rog să vă interesaţi şi veţi vedea că în unele universităţi
sunt cadre didactice care practică acest stil de muncă.
Red: Cum justificaţi viziunea potrivit căreia educaţia, cercetarea şi inovarea
sunt componente ale securităţii naţionale?
G. I. N.: În conformitate cu Strategia Naţională de Apărare a României,
educaţia, cercetarea şi inovarea sunt componente ale securităţii naţionale.
Potrivit acestei strategii, principala resursă a competitivităţii este resursa
umană şi de aceea educaţia, cercetarea şi inovarea trebuie să asigure un înalt nivel
de pregătire, capabil să orienteze societatea către dezvoltare.
Între principalele vulnerabilităţi ale României este cuprinsă şi calitatea
scăzută a sistemului de educaţie, cercetare şi inovare cu efecte directe asupra
societăţii româneşti, prin deprofesionalizarea acesteia.
În Constituţia actuală a României, prin art. 32 este reglementat dreptul la
învăţătură şi se stabileşte că învăţământul de stat este gratuit. De asemenea, prin art.
135, alin. (2), pct. c), se stipulează că Statul trebuie să asigure stimularea cercetării
ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, a artei şi protecţia dreptului de autor.
Aceste prevederi constituţionale sunt insuficiente, deoarece acestea nu
precizează că educaţia, cercetarea şi inovarea sunt factorii fundamentali ai
dezvoltării ţării, prin crearea de noi industrii bazate pe ştiinţă şi inovare.
Red: Cum aţi descrie într-o singură frază învăţământul superior din România?
G. I. N.: În ansamblu, învăţământul superior românesc este acceptabil: avem
universităţi de excepţie, altele cu rezultate bune dar şi universităţi slabe.
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Cele din urmă ar trebui evaluate şi să păstrăm doar ce au mai bun. De regulă,
acestea sunt universităţi care dezvoltă mult prea multe programe de studiu. Oricum,
în viitor, finanţarea universităţilor va fi realizată pe baza clasificării acestora. Multe
universităţi vor dispărea de la sine, dacă nu vor avea un management eficient sau
dacă vor avea probleme pe linia calităţii educaţiei şi cercetării, sau a corupţiei.
Red: Vă mulţumesc, în numele cititorilor revistei
G. I. N.: Cu plăcere şi Doamne ajută!
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AMINTIRI DIN RĂZBOIUL
DE INDEPENDENȚĂ
1877-1878
Autor: General NICOLAE STOIKA
CUVÂNT ÎNAINTE
Comandor dr. Marian MOŞNEAGU1

D

incolo de semnificațiile sale majore în plan politico-diplomatic, militar
şi social, dobândirea independenței României rămâne un moment de
referință crucial în istoria noastră. Deloc întâmplător, Ziua Independenței, asociată
ulterior cu Ziua Victoriei şi astăzi, printr-o fericită coincidență, şi cu Ziua Europei,
ne determină să rememorăm, cu justificată mândrie, într-o Odă a bucuriei profunde
față de o izbândă providențială, pildele de eroism şi bravura Armatei Române,
demne de Panteonul sacrificiului universal.
Desigur, Războiul de Independență s-a bucurat, de peste un secol, de o
reflectare generoasă în istoriografia naţională şi internaţională, astfel încât reluarea
unui asemenea subiect poate părea, la prima vedere, superfluu. Nu şi atunci când
informațiile vin din miezul acelor evenimente dramatice, trăite intens şi transcrise
de eroii luptei pentru neatârnare.
Este şi cazul generalului Ştefan Ştefan Stoika de Also Venicze, autorul unor
originale „Amintiri din Războiul de Independenţei 1877- 1878”2 publicate în anul
1911, lucrare ce constituie şi pretextul reeditării sale. prin includerea în acest volum.
Starea de spirit, trăirile şi sacrificiile ostaşului român, surprinse, descrise
şi interpretate cu fidelitate şi luciditate de unul dintre protagoniştii acestei opere
fundamentale pentru evoluţia ulterioară a statului român, ne fascinează cu de
la sine putere. Cu atât mai mult cu cât, aşa cum menţionează Nicolae Iorga în
una din lucrările sale, „Războiul pentru independenţă n-a fost ca acela pentru
unitatea naţională rezultatul unei lungi pregătiri in suflete, izbucnirea entuziastă şi
desnădăjduită a unui ideal mult timp închis şi înăbuşit în inimile unui întreg popor.
Ideea independenţei, urmărită în cei câţiva ani ai unei nouă perioade în istoria
românilor a fost scoasă în linia întîi a preocupaţiilor generaţiei de atunci, pe care
1
2

Şeful Serviciului Istoric al Armatei
General Nicolae Stoica, Amintiri din Războiul de Independență, 1877-1878, Editura Semne, București, 2014
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o cereau în alte direcţii atâtea arzătoare probleme politice, sociale, culturale şi
morale, prin împrejurări din afară, venite din complicaţiile, prea puţin înrâurite la
noi, ale marii lumi europene”.
In această mare comunitate europeană în care ne-am regăsit peste secole
structural şi spiritual, pentru a coexista şi egala standardele de civilizaţie ale
mileniului III, cultura poporului român dăinuie prin creaţie, religie, tradiţii şi
puterea exemplului pe care înaintaşii ni le-au lăsat moştenire pentru eternitate.
Un gest sublim, împlinit şi prin acest ambiţios proiect editorial de către domnul
Florian-Laurenţiu Stoica, preşedintele Fundaţiei Literar-Istorice „STOIKA”, un
demn urmaş al unei familii cu blazon, care a dat României oameni de vază şi militari
de elită.
Este şi motivul pentru care mă consider nu numai onorat ci şi privilegiat să
pot gira, cu modesta mea contribuţie de cuget şi de conştiinţă, republicarea unei
lucrări memorialistice care să constituie, peste vremuri, nu numai un autentic jurnal
de campanie al Războiului de Independenţă ci şi o cronică a ceea ce a fost şi este
dintotdeauna asociat identităţii şi dăinuirii noastre ca naţiune - credinţa, spiritul
eroic şi jertfa supremă.
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EUROREGIONALIZAREA

- Un concept presant cu orizonturi complicate Agata Mihaela POPESCU 1

Euroregionalizarea2 este, poate,
unul dintre cele mai controversate și mai
neașteptate concepte din întregul excurs
geopolitic european. Euroregiunile sunt,
în fond, concepte care privesc dezvoltarea
economică, mai exact, sprijinirea de
către Uniunea Europeană a unor regiuni
rămase în urmă. Dar un astfel de concept
își are paradoxurile lui și zonele lui cu
geometrie complicată, greu de detașat de
un orizont complicate și, în același timp, de
un scepticism endogen.

C

ontinentul european se dorește a fi și a deveni altceva decât a fost el de-a
lungul veacurilor, prin accentuarea luminilor și estomparea sau uitarea
umbrelor. Pentru că, aici, pe acest pământ deopotrivă binecuvântat și blestemat, s-au
aprins, încă din negura istoriei, luminile conștiinței, științei și dezvoltării durabile
și, în același timp, cerul și pământul s-au umplut de umbrele săgeților luptelor
care întunecau soarele, de focurile bombardelor și de glasul tunurilor care au ucis
milioane de vieți. Europa a fost un pământ al luminilor științei și culturii, dar și un
tărâm al celor mai cumplite războaie care au existat vreodată pe planeta Pământ.
Nici un european din arealul țărilor europene de elită nu mai dorește și nu mai
acceptă ca Parisul, Berlinul, Londra, Roma și alte strălucite capitale europene să
Conf.univ. dr. Agata Popescu este director al Institutului Internațional pentru Drepturile Omului, Universitatea
Creștină „Dimitrie Cantemir”
2
Agata Mihaela Popescu, Euroregionalizarea - un concept presant cu orizonturi complicate, București, 2015,
ISBN 978-973-0-19680-1, http://iss.ucdc.ro/studii.html
1
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fie bombardate și distruse. Mulți dintre europeni cred că vinovate de aceste dezastre
omucigașe nu sunt oamenii și ambițiile lor deșarte de putere, bani și influență, ci…
statele, mai precis, statele naționale, că epoca națiunilor a fost o epocă a războaielor
distrugătoare, a frontierelor ofensive, agresive. De aceea, Europa, dacă vrea să mai
existe sub semnul duratei și să nu devină un deșert nuclear, este bine să uite de
vocațiile ei belicoase, să-l lase în pace pe zeul Marte și să se reunifice pe structura
marilor ei valori și marilor ei repere politice, economice, științifice și culturale. Jean
Monnet și generația lui au visat o Europă Unită și prosperă, o Europă a Europenilor,
a tuturor europenilor, care să fie egali, respectați și fericiți. Unii au înțeles această
Europă Unită ca un fel de Statele Unite ale Europei, alții au înțeles – și înțeleg și azi
– un fel de federalizare a Europei cu tot ce decurge de aici.
După război, Europa distrusă a așteptat ajutorul Americii prospere, al unei
Americi care ieșise din război cu 250.000 de militari mai puțin, în timp ce Europa
pierduse peste 40 de milioane de oameni, iar o parte din marile ei orașe deveniseră
ruine. Planul Marshall a contribuit, deopotrivă, la dezvoltarea economică rapidă a
Europei de Vest și, evident, la prosperitatea în continuare a Statelor Unite ale Americii.
Mai mult, americanii au încurajat reconcilierea franco-germană și realizarea primelor
proiecte de unitate a continentului european, chiar dacă prin inima Europei de Vest,
adică prin inima Germaniei trecea linia frontului Războiului Rece, iar continentul
european era departe de a visa vreodată că este posibilă unitatea sa de la Atlantic la
Ural. Și nici acum Europa nu poate visa la așa ceva, pentru că așa ceva ar însemna
divizarea Rusiei și Turciei, singurele state care se întind pe două continente, adică în
Europa și în Asia.
Și totuși, europenii de Vest au realizat Uniunea Europeană la care, iată, au
aderat, în parte, și statele din Estul continentului, foste socialiste. Dar imperiile de
odinioară, lăcomia unora dintre state în detrimentul altora au făcut ca statele din
Europa – cel mai teribil și mai avansat continent al lumii – să fie departe de a avea
același nivel de dezvoltare și aceleași standarde de viață. Din acest amalgam, nu
se poate realiza, cât ai bate din palme, o entitate de entități, durabilă și prosperă.
Unitarul continent european este, chiar din punct de vedere civilizațional, extrem de
diversificat. Aproape fiecare popor din Europa își afirmă și își demonstrează propriul
său trend civilizațional, propria sa istorie eroică, unică și irepetabilă, propriile sale
izvoare – și ele unice și irepetabile – și, mai ales, propriul său drept la identitate,
ca și cum doar el și numai el ar avea drept la strălucire sub soarele civilizației
pământene. Dramele istoriei, nedreptățile și fantasmele sunt atât de mari, încât va
fi nevoie de încă o istorie pentru a înțelege cât de cât istoria unei lumi – istoria
dramatică- și eroică a lumii europene – care s-a plămădit în creuzetele războaielor,
năvălirilor, migrațiilor și catastrofelor de tot felul. De la rezistența în fața migrațiilor
populațiilor războinice din foaierul perturbator, care se întindea undeva, între nordul
Mării Caspice și Extremul Orient – la Cruciade, de la căderea Imperiului Roman și a
Bizanțiului la negura migăloasă a Evului Mediu, de la Renaștere la Prima Revoluție
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(24)/2015

305

NOTE PENTRU LECTURĂ
Tehnico-Științifică și, în fine, la cele trei Războaie Mondiale – două fierbinți și unul
rece – Europa a trecut cam prin tot ce a trecut civilizația pământeană cunoscută până
azi. Și, deși a supraviețuit, Europa este încă departe de a se fi adunat de pe drumurile
presărate cu drame și sânge, cu lauri și morminte, cu vise și dezamăgiri. Dar de aici
nu rezultă că un astfel de ideal n-ar fi posibil. Rezultă doar că, până acum, n-a fost
nici măcar un ideal al tuturor europenilor. Și, din păcate, nici astăzi nu se poate vorbi
de un astfel de ideal acceptat de toată lumea și transformat într-un modus vivendi.
Europa de azi – ca și cea de ieri – este o Europă a dezvoltării inegale a statelor
și regiunilor, o Europă a frontierelor amestecate, contestate și foarte greu acceptate.
Ar fi de-ajuns o singură scânteie, ca butoiul cu pulbere istorică încă nealterată să se
aprindă și să redistrugă tot ce încă n-a fost distrus, dar și tot ce s-a construit cu atât
efort și cu atâta migală de cei care au crezut într-o unitate a continentului european..
Situația actuală din Ucraina, reanexarea peninsulei Crimeea de către Rusia,
pretențiile Ucrainei la teritorii care nu i-au aparținut niciodată (Ucraina nefiind
niciodată o țară închegată și durabilă, cu excepția a 2-3 ani după Primul Război
Mondial și a perioadei sovietice, ci un spațiu totdeauna fragmentat și sfâșiat),
temerea statelor baltice – aceste perle ale unei civilizații zbuciumate – de om nouă
invazie rusă (Rusia fiind interesată de culoarul strategic baltic, ca ieșire la oceanul
cald), rănile necicatrizate ale Poloniei, ale României, ale spațiului balcanic nu sunt
fantasme, ci realități extrem de dure, iar redeschiderea faliei strategice Marea Neagră
– Marea Baltică, exact prin inima geografică a Eurtopei, arată că nu este de glumit
nici cu prezentul, nici cu trecutul. Nu se poate trece cu buldozerul peste rănile încă
nevindecate ale istoriei.
Uniunea Europeană vrea mult și multe. Vrea unitate, dar o astfel de unitate
nu există decât în foarte puține puncte, cele mai importante dintre ele fiind, de fapt,
geopolitice, în sensul că, provocărilor de mâine nu le poate rezista decât un spațiu
european unitar, organizat, închegat, puternic, performant și prosper, dar condițiile
interne sunt atât de diferite, încât este extrem de dificil să se poate închega, din
fuioarele de nisip mișcător (care reprezintă condiția celor mai multe dintre statele
europene), un granit european monolitic și indestructibil, care să reziste tsunami-ului
geopolitic de mâine, din epoca globalizării.
Toți europenii știu acest lucru, iar unii îl simt chiar pe pielea lor, întrucât, în
procesul de integrare europeană, unele dintre statele care au avut șansa să fie primite
în comunitate, în loc să o ducă mai bine și să resimtă umărul puternic al comunității,
o duc mult mai rău, iar șansele de redresare sunt din ce în ce mai mici. Unul dintre
aceste state ajunse la periferia continentului european este și România noastră, spațiul
în care trăiește cel mai vechi și cel mai statornic popor din Europa, cel care a rezistat
eroic tuturor vremurilor din cețurile istoriei până la marile conflagrații mondiale în
care și noi, așa cum am putut, am ținut, cu demnitate și eroism, frontul…
…În procesul de trecere de la un regim totalitar la unul democratic, țara
noastră și-a distrus complet industria petroliferă, industria constructoare de mașini,
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inclusiv pe cea de mașini agricole, institutele de cercetare, industria ușoară, industria
de apărare, agricultura, învățământul, infrastructura. Flota comercială a fost alungată
din Marea Neagră și dată altora pe gratis, într-un proces de privatizare lipsit de orice
noimă, echivalent cu hoția și prostia, șantierele navale deasemenea, simbolurile țării
au fost terfelite, clanurile mafiote au prosperat, clasa politică a dat cea mai cumplită
lecție de neprofesionalism și nepatriotism din câte au existat vreodată pe pământul
lui Decebal, puterea discreționară a înlocuit legea, iar instituțiile democratice s-au
caricaturizat pur și simplu. Nivelul de educație a scăzut dramatic, migrația s-a
multiplicat – câteva milioane de români lucrează în străinătate, cei mai mulți ca slugi
umile, pe câteva sute de euro –, forța de muncă supercalificată a emigrat aproape
în întregime, numărul populației a scăzut în doar două decenii cu aproape două
milioane, infracționalitatea a proliferat, fenomenul corupției s-a multiplicat.
Cu alte cuvinte, intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană n-a adus
nici prosperitate, nici libertate, nici securitate, ci doar oportunități pentru jefuirea
discreționară a țării de către cine a vrut și cum a vrut și distrugerea economiei
naționale. Umbrela NATO nu a servit pentru concentrarea efortului pe construirea
unei economii performante și a unui sistem de securitate integrat în care România – a
șaptea țară ca mărime din Uniunea Europeană – să fie efectiv o forță modernă, cu o
capacitate mai mare sau măcar egală cu cea de dinainte de integrarea în NATO și în
UE, ci, dimpotrivă, a distrus tot ce existat înainte, creând dependențe umilitoare, pe
termen foarte lung și de nici un folos.
Nivelul de provocări, pericole și amenințări la adresa securității (economice,
sociale, politice, informaționale, ecologice, sanitare, educaționale etc.) și apărării
țării a crescut imens, în timp ce vulnerabilitățile la acestea au crescut și ele în
progresie geometrică, transformând țara, prin înstrăinarea economiei, a pământului,
a resurselor, infrastructurii și serviciilor, într-un șvaițer de insecuritate, într-o regiune
adusă la stadiul plugului de lemn, în care au prosperat criminalitatea organizată,
hoția, corupția, voluntarismul, arbitrariul, incompetența și prostia.
Nihil humani a me alienum puto se potrivește fiecăruia dintre cei care, unși
aleși, s-au prevalat de dreptul de a nu le lipsi nimic din ceea ce omul josnic are
din belșug (lăcomie, viclenie, aroganță, înșelăciune, egoism, hoție și perversitate). E
drept, unii dintre aceștia sunt azi, în dosarele pe rol ale DNA, dar recuperarea pagubei
imense pe care au produs-o pentru un secol de acum încolo rămâne o chestiune de
viitor, care, probabil, se va prescrie sau nu, dar căile astea sunt atât de încurcate, încât
nici Dumnezeu nu le mai poate dezlega. Hoțul neprins rămâne negustor cinstit, iar
negustorul, oricât ar fi el de cinstit, va suporta de-acum încolo, sine die, bănuiala de
hoț neprins.
Europenii vor să facă din Europa cea mai puternică economie a lumii, să
ridice toate statele și toate regiunile la rang de excelență, fără să înțeleagă că, înainte
de a idealiza, trebuie să existe idealuri comune care să inflameze toate ungherele
continentului, la care inima să vibreze, sufletul să se înalțe și suspiciunea să dispară.
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Or, la ora actuală, europenii nu au nici un ideal comun, nici un orizont de așteptare
pentru care să lupte, pentru care să-și dea viața, pentru care să simtă umărul celuilalt.
Nimic nu-i scoate pe europeni în stradă, nici măcar lupta pentru combaterea
terorismului. Cei un milion de oameni care au mărșăluit la Paris sub deviza ”Je suis
Charlie”, solidari cu cei 13 ziariști uciși de teroriștii islamici, au rămas doar ei, pentru
că, alt milion, care nici măcar nu s-a obosit să facă un marș de zece metri, a scris,
ici-acolo, „Je ne suis pas Charlie”. Între aceștia din urmă, se află, desigur și câțiva
români care nu au putut accepta caricaturizarea de către aceeași publicație a dramei
românilor nevoiți să emigreze din țara lor în căutarea unui loc de muncă, pentru a
supraviețui acestor vremuri ticăloase.
Neînţeleasa grabă a globalizării este la fel de stupidă și de lipsită de ideal
ca însăși izolarea existențială din vremea lui Heidegger, de unde rezultă că marile
idealuri din mințile unora sunt departe de a fi idealuri și pentru omul de rând, nevoit
să-și care eul, familia, strada, istoria și pietroiul prin ceața unor proiecte care mai
degrabă orbesc decât luminează.
Orice ins care-și cară pietroiul său înțelege că epoca globalizării a început
demult şi progresează foarte rapid, dar nu are aproape nicio legătură cu pietroiul
lui. Procesul acesta numit globalizare sau mondializare este un efect al efectelor
cunoaşterii, iar rețeaua din zilele noastre – cea mai mare realizare a tuturor timpurilor
– amplifică acest proces şi îl accelerează. Toți alergăm ca nebunii, conduși de un
Mesia invizibil, printre nodurile de rețea, spre o zonă a entropiei zero, adică spre
înlăturarea oricărei nedeterminări, ridicarea zidului din „Ce formidabilă harababură”
a lui Eugen Ionesco și auto-orbirea în lumina de dincolo de el. Pentru că entropie zero
nu înseamnă luminare, ci lumină orbitoare, adică moarte. Efectul final al globalizării
poate fi această „moarte orbitoare” sau o nouă fragmentare, adică o nouă întoarcere în
haos. Pentru că lanțul efectelor şi comportamentul statelor şi entităților în acest marş
forţat spre… entropie zero înseamnă, în cele din urmă, moartea lor sau reconstrucția
lor pe alte criterii și în cu totul alte dimensiuni.
Ca întotdeauna, zonele cele mai afectate de acest marș spre nicăieri – sub
crucea informației, a bunăstării, a libertății și a cogniției – sunt zonele sărace, zonele
cu decalaje foarte mari, zonele frustrate, zonele care trăiesc sub sceptrul nedreptății
istoriei și sub efectul presiunilor puterii absolute, zonele în care, pentru unii, unii sunt
totdeauna mumă, iar pentru alții, și unii și alții sunt totdeauna ciumă, în care DA și
NU nu se întâlnesc, nu comunică și nu permit, în nici un fel, scala lui POATE.
Continentul european face parte pe deplin din această ultimă categorie.
Deși el, acest continent, a creat civilizația tehnologică și informațională modernă,
marile performanțe din civilizația cunoașterii, tot el menține, de veacuri, prejudecăți
și decalaje, orgolii și fantasme, privilegii și frustrări. Decalajele sunt foarte mari.
Atât între regiunile din interiorul statelor, cât și dintre diferitele regiuni europene
transfrontaliere.
Uneori, regiunile sunt înțelese ca părți constitutive ale statelor, alteori, ele sunt
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înțeles ca zone mai mari sau mai mici, unele transfrontaliere, care se disting prin
dezvoltare slabă, prejudecăți, decalaje față de restul regiunilor etc. Acest amestec
constituie o foarte mare problemă atât pentru Uniunea Europeană, pentru politicile ei
de orice fel, cât și pentru statele europene.
Sistemul internațional, pe planeta Pământ, se bazează pe state suverane, este
alcătuit din state suverane, chiar dacă suveranitatea, azi, nu mai este cea din secolul al
XVIII-lea, ci una care se bazează pe interdependențe, este o suveranitate predominant
interdependentă. Dar când, în pofida dreptului internațional, înțelegi acest principiu
esențial în funcționarea omenirii ca pe unul nociv și nesigur și consideri că statul
național – echivalent cu entitatea de bază a sistemului hominienilor care trăiesc pe
planeta Pământ – este vinovat de toate războaiele și nenorocirile care s-au abătut
asupra omenirii, e greu de spus care ar putea fi rațiunea unor astfel de afirmații, în
afară de aceea de a distruge unele state neperformante sau prost conduse, în favoarea
altora mai performante și mai bine conduse. Cam în aceiași termeni gândeau și unii
dintre geopoliticienii începutului veacului al XX-lea care promovau teoria spațiului
vital sau a spațiului de viață pe seama popoarelor cu resurse, capabile, dar prost
conduse…
Cel mai performat continent de pe planeta Pământ este și campion al zonelor
mozaicate, al problemelor nesoluționate, al decalajelor și efectelor de falie, al
vulnerabilităților la amenințări și provocări de toate felurile. Acest proces de
amalgamare al spațiului european, al populațiilor europene și sistemelor valorilor
europene nu este doar unul firesc, rezultat din mișcarea naturală a populațiilor, ci
și unul accelerat, forțat, cu efecte în lanț, foarte greu de gestionat și foarte greu
previzibile.
Această amalgamare asimetrică și conflictuală are cel puțin patru dimensiuni:
- zonele sărace sau slab dezvoltate din interiorul statelor europene, rămase așa
din vremea imperiilor sau din perioadele imediat următoare, ca urmare a unor politici
de dezvoltare discriminatorii, neglijente sau greșite;
- zonele sărace sau slab dezvoltate transfrontaliere situate, de regulă, pe fostele
falii strategice dintre marile imperii (Balcani, Caucaz, zona transnistreană);
- zonele delimitate de religii, secte, conflicte etnico-religioase și alte motive,
care se găsesc în multe dintre statele europene, inclusiv în Marea Britanie, în Italia,
în Spania, în Franța, în Turcia, în Serbia, în România etc.);
- zonele devenite exclusive sau dominate de imigranți, îndeosebi de islamiști,
situate în unele cartiere din mari orașe europene, unde domină sharia și în care
populația autohtonă și chiar autoritățile nu au acces de facto sau pur și simplu evită
să intervină acolo.
În afară de faptul că aproape toata aceste zone sunt sărace sau slab dezvoltate,
ele generează un tip de conflictualitate endogenă foarte greu de gestionat și
favorizează dezvoltarea unor rețele ale criminalității organizate transfrontaliere și
chiar a unor rețele teroriste.
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Europa nu este însă indiferentă la aceste provocări și nici la noile ei
vulnerabilități, care sunt din ce în ce mai numeroase și din ce în ce mai complexe.
Dar programele care se elaborează, strategiile care le pun în operă și acțiunile care le
materializează nu sunt ușor de înfăptuit, iar faptele nu sunt ușor de analizat, cunoscut,
gestionat și asamblat.
De la început, trebuie spus că politicile europene de dezvoltare a regiunilor,
conceptele și strategiile care le însoțesc și le pun în operă sunt necesare și, într-un
fel, prioritare. Dacă roțile nu au toate obezile și toate spițele la locul lor sau nu le au
deloc, căruța nu se poate urni din loc. Sau, chiar dacă se urnește, după câteva zeci
de metri se va dezmembra. E drept, deocamdată această căruță europeană comună
este doar în construcție. În acest timp, cea veche, formată din țările occidentale,
merge înainte, prin spațiul Shengen și prin alte spații cunoscute, dar cea comună,
care ar trebui să constituie adevăratul motor al noii configurații europene, poartă
amprenta dulgherului leneș, a rotarului nepriceput și, mai mult, este percepută de
unele state europene drept „cal troian”, al altor state europene care, în acest mod,
vor să dezmembreze unitatea statelor rezultate din Primul Război Mondial și să-și
mărească arealul, puterea și infleunța sau pur și simplu să revină la ccea ce a fost
cândva, chiar dacă epoca aceea este demult depășită.
Conceptul european de dezvoltare a regiunilor dorește să scoată continentul
din aceste paradoxuri, să-l aducă la nivelul de competitivitate şi de civilizație pe
care Europa l-a creat şi l-a exportat în toată lumea. La urma urmei, civilizația
nord-americană de azi, ca şi cea sud-americană şi cea australiană își au originea pe
continentul european.
Efectele generate deopotrivă de conceptul de dezvoltare a regiunilor şi de
punerea lui în operă sunt mult mai complexe decât se așteaptă. Pentru că nu toată
lumea vede în acest concept un lucru foarte bun. Unele cercuri europene privesc
acest concept ca un atentat la suveranitatea politică a statelor, altele ca pe un mod de
a realiza ceea ce nu se poate realiza pe alte căi.
Ar putea exista, desigur, alternative la regionalizare, în sensul consolidării
statului politic şi sprijinirii acestuia pentru a-şi ridica el regiunile. Există însă
suspiciunea derapării spre o competiție neloială între state pentru fondurile europene,
precum şi pentru soluționarea altor probleme teritoriale sau de altă natură, la ora
actuală înghețate de cerințele solidarității europene şi de alte interese. Războaiele
din fosta Iugoslavie, situaţia din Caucaz şi cea din Transnistria, reconfigurările
geopolitice pe criterii de resurse energetice şi de strategii emergente de putere şi
influență, de repoziționare geostrategică şi de parteneriat sunt dovezi că politica
regiunilor, ca şi alte politici europene, cum ar fi cea de securitate şi apărare, cea de
vecinătate, cea energetică etc., produc efecte complexe, unele benefice şi necesare,
altele nedorite, colaterale şi chiar imprevizibile.
Mai mult, politicile europene de dezvoltare regională sunt depășite sau puse în
dificultate de imigrațiile masive, de schimbarea structurii populațiilor, de dinamica
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fără precedent a acțiunilor teroriste și rețelelor criminalității grave, de fenomenul
corupției, de lipsa informațiilor necesare, de dificultățile de cooperare, de insuficiența
unor baze de date, de imposibilitatea menținerii inițiativei strategice în combaterea
acestor fenomene și de asigurarea condițiilor necesare pentru elaborarea eră a
strategiilor necesare aplicării politicilor europene de dezvoltare regională.
La drept vorbind, în lipsa unor flexibilități și a unor oportunități coerente, este
posibil ca însuși conceptul de dezvoltare a regiunilor și cel de solidaritatea europeană
în acest sens să fie deturnate sau să capete dimensiuni de solidaritate partajată, de
solidaritate preferențială sau, și mai rău, de desolidarizare sau de nonsolidaritate,
întrucât, așa cum se spune „Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă”, iar cei
interesați pot deturna unele din fondurile alocate sau chiar compromite aceste
inițiative generoase.
Desigur, inițiativele de dezvoltare oarecum forțată a regiunilor rămase în
urmă sun un fel de politici și strategii compensatorii care să permită o solidaritatea
europeană între state care nu au atins nivelul de competență necesar unei integrări
europene firești și durabile. Dacă nu sunt însă bine gândite și lăsate pe mâna
birocraților și a celor care nu înțeleg pe deplin aceste procese, ele pot face mai mult
rău decât bine, aducând, în loc de armonie, suspiciune, neîncredere și dezbinare.
Este posibil ca însuşi conceptul de solidaritate europeană în politica regiunilor,
ca şi în celelalte tipuri de politici să lase loc, nolens, volens, şi unei marje de
solidaritate partajată, care să reconfigureze, pe alte grile, decalajele și să le mențină
într-o marjă care să permită manipulări interesate.
Credem că politica de dezvoltare a regiunilor, de care se vorbește pentru
prima dată coerent într-un capitol al Tratatului de la Maastricht, prezintă un orizont
de așteptare generos dar încă tulbure, în care revanșarzii văd o oportunitate de
dezmembrare asimetrică a unor state naționale, iar optimiștii șansa forțării unei
solidarități posibile, de rutină, fără idealuri fulminante.
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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
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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 descărcat și folosit, cu
citarea sursei.

Ne găsiți 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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