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EDITORIAL

ED
IT

O
RI

AL
ACOPERIREA STRATEGICĂ, AZI

(Capitolul I)

LA COUVERTURE 
STRATÉGIQUE, AUJOURD’HUI

(Chapitre I)

General de brigadă (ret) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA

Résumé

La couverture stratégique c’est un concept qui semble, 
aujourd’hui, presque sans contenu. Couvrir quoi ? Mais, quand 
même, la couverture stratégique existe. Son rôle est presque le 
même depuis toujours, même si son contenu pourrait être différant. 
La couverture stratégique signifie : voir et savoir tout, comprendre 
tout et être en mesure d’agir n’import ou et toujours avec les forces, 
les un moyens, les stratégies et les opérations adéquates. Un Etat, 
comme la Roumanie, est-il capable de faire une telle couverture ? 
Difficile à dire. Et quand même, il faut le faire.   

Mots-clefs: couverture, stratégique, forces, moyens, opérations, actions

INTRODUCERE

Repunem în discuție un concept străvechi, pe care conflictualitate 
endogenă a lumii l-a relevat și l-a repugnat după cum a avut 

sau n-a avut interesul. Este vorba de conceptul de acoperire. Îndeosebi 
în formula și importanța sa politică și strategică. Altfel spus, mai este 
oare de actualitate conceptul acoperire strategică? Această întrebare 
pare legitimă, dacă avem în vedere complexitatea conflictualității și 
degradarea continuă a mediului internațional de securitate. Pericolele și 
amenințările sunt atât de mari, atât de complexe și atât de diversificate, 
încât, la ora actuală, nici un stat din lume, nici măcar Statele Unite ale 
Americii, nu-și mai poate asigura securitatea și cu atât mai puțin apărarea 
de unul singur, în mod izolat, fără implicarea, într-o formă sau alta, a 
comunității internaționale. Și chiar dacă noțiunea aceasta de comunitate 
internațională este cam cum vrea fiecare dintre noi să fie, lumea se află, 
nolens, volens, într-o astfel de comunitate. Care își neagă cu osârdie unele 
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dintre mai vechile sau mai noile formule, în timp ce și hărțuiește pe altele, cum ar fi, 
spre exemplu, statele. Cu alte cuvinte, vulnerabilitățile statelor sunt atât de mari, iar 
amenințările atât de numeroase, încât riscul (politic, economic, militar, info-strategic 
și cognitiv) tinde către limita sa extremă. De aceea, se vehiculează tot mai mult ideea 
că statul și-a trăit traiul, că el reprezintă o frână în dezvoltarea societății omenești și 
chiar un pericol la adresa securității internaționale, mai ales datorită existenței unor 
state imorale sau eșuate. 

Deocamdată, sistemul internațional (în măsura în care putem vorbi de un astfel 
de sistem) se bazează pe state suverane și interdependente. Această interdependență 
tinde să înlocuiască tot mai mult noțiunea de independență, de unde și concluzia că 
noțiunea de suveranitate – răul tuturor relelor de azi – ar fi nu numai desuetă, ci și 
periculoasă. Desigur, toate aceste considerații și multe altele, impuse, în general, 
de transnaționalizarea economică, politică, informațională, mediatică și cognitivă, 
generează presiuni justificate, dar, dincolo de ele, există realități care nu s-au schimbat 
de-a lungul secolelor. Statele nu sunt doar teritorii închise în frontiere politice, ci 
și entități și identități naționale, culturale, civilizaționale, care individualizează și 
particularizează comunitățile umane, le mențin, chiar și în epoca universalizării 
informației și a cogniției, specificitatea, valoarea, autenticitatea. Și, de aceea, aceste 
state se vor apăra până în pânzele albe de entitățile care atentează la identitatea lor. 
Desigur, statele care mai au resursele necesare, forța și voința de a o face.

În aceste condiții, conceptul de acoperire strategică își menține nu doar 
importanța sa vitală pentru situațiile complexe, care pot duce la război, ci și 
actualitatea, reconstruită și ea, ca însuși modus-ul vivendi al statului, ca însăși 
noțiunea de suveranitate, pe o relație de interdependență. Acoperirea strategică 
rămâne, totuși, o treabă intimă a statului pe care o exercită atât individual, ca atribut 
al suveranității sale, cât și în context aliat, ca efet al faptului că însăși noțiunea de 
suveranitate se bazează din ce în ce mai mult pe interdependențe. Și, ca urmare, nici 
cea de acoperire strategică nu mai poate rămâne un atribut numai și numai al statului, 
un secret al statului, un modus vivendi al acestuia și numai al acestuia. 

În cele ce urmează, vom analiza conceptul de acoperire strategică în noile 
condiții ale mediului internațional de securitate, în care statele, organizațiile 
internaționale, alianțele, coalițiile și, mai ales, interdependențele dintre acestea 
reprezintă nu doar realități în care trăim, ci și determinări esențiale ale modului 
nostru de viață în epoca societății cunoașterii.  

Capitolul 1 CONCEPTUL DE ACOPERIRE STRATEGICĂ

Acoperirea strategică este un concept foarte vechi, chiar dacă denumirea 
aceasta este transparentă la semnificație și, ca atare, poate să însemne aproape orice, 
întrucât are foarte mult aspecte, un conținut extrem de complex și numeroase nuanțe. 
Deși conceptul pare foarte clar, nu toți oamenii și nu totdeauna cei interesați înțeleg, 

EDITORIAL
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prin acoperire strategică, același lucru. Unii consideră acoperirea strategică într-o 
viziune predominantă militară, legată strict de operația de tip strategic, îndeosebi 
de operația sau de operațiile de apărare, alții cred că acoperirea ține de fenomenul 
război și, ca atare, ea se realizează nu doar ca preempțiune în faza de pregătire a 
apărării strategice, sau în faza ofensivei strategice (atunci când este vorba de un 
război care are scopuri ofensive), ci în toate etapele, fazele și acțiunile specifice 
acestui fenomen. Ca un însoțitor al lui, mai precis, ca o componentă intrinsecă și 
continuă a războiului, indiferent sub ce forme s-ar desfășura acesta. Oricum, între 
timp, cunoașterea și, mai ales, înțelegerea fenomenului război s-au extins foarte 
mult, chiar dacă războiul continuă să se înscrie în definiţia dată de Clausewitz, prin 
care produsul zeului Marte a fost și este considerat ca o modalitate de continuare a 
politicii prin mijloace violente, adică prin mijloace militare, prin forța armelor. 

Dar și aici raționamentele și judecățile trebuie elaborate nu în dimensiuni 
categorice și apodictice, ci mai ales în evaluări relative, complexe și dinamice. După 
opinia noastră, toate fenomenele care se produc în societatea omenească poartă, în 
ele, nu doar amprenta, ci și efectul dinamicii, flexibilității și ubicuității societății. 
Și, întrucât raporturile între state și între alte identități non-statale sau interstatale 
(inclusiv suprastatale) sunt departe de a fi doar de colaborare, încredere, armonie 
și respect reciproc, ci continuă să fie foarte complicate, complexe, concurențiale 
și chiar conflictuale, deci pe linii multiple și sofisticate de forță, problematica 
acoperirii strategice este și va fi încă multă vreme (poate chiar cât va dura omenirea) 
de actualitate.  Iar războiul, ca fenomen extrem, ca trecere la limită, nu face excepție 
de la această adevărată regulă care se confirmă din ce în ce mai mult.

Noi credem însă că războiul nu este un simplu accident, o anormalitate dusă la 
limita maximă, devenită insuportabilă, un summum al unei conflictualități endogene 
sau exogene, ci una dintre caracteristicile omenirii. Războiul pare a fi – și chiar 
este – un modus vivendi al societății oamenilor pe planeta Pământ. El se prezintă ca 
un fenomen continuu, cu amploare flexibilă și intensitate variabilă, îmbrăcând toată 
gama de forme și de acțiuni, de la confruntarea militară violentă, care a culminat 
cu cele două războaie mondiale, la confruntările politice, economice, sociale, 
informaționale, mediatice și, din ce în ce mai mult și mai profund, chiar cognitive. 

Oamenii se războiesc în orice: în idei, în concepte, în teorii, în acțiuni. La fel 
și entitățile sociale în care trăiesc. Nici un om nu renunță la interesele, scopurile, 
obiectivele și acțiunile sale decât dacă este nevoit să o facă. Și nici atunci. Le schimbă 
doar forma și, uneori, mijloacele de realizare. De aceea, oamenii și comunitățile în 
care trăiesc au nevoie, în afară de idei, concepte, planuri, resurse și acțiuni, și de un 
mediu de securitate, de un spațiu de siguranță, de o acoperire care, pe de o parte, să-i 
adăpostească și, pe de altă poarte, să le permită să se pregătească, în afara văzului 
celorlalți, ai posibililor lor inamici, pentru a face față unei confruntări, mai exact, 
unui conflict deschis, unui război și oricărei alte situații complicate care ar pune în 
pericol comunitatea, statul, arealul.

EDITORIAL
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1.1. Definiție, scopuri, specificitate

În gândirea militară tradițională românească, prin acoperire se înțelegea se 
înțelegea, în general, acoperirea frontierelor, mai ales în zonele în care erau posibile 
atacuri din exterior împotriva țării pentru a se asigura condițiile necesare și, mai 
ales, timpul necesar executării mobilizării. Și cum România, în toate etapele istorice, 
începând cu cele din antichitate și până astăzi, n-a fost înconjurată niciodată de 
populații sedentare prietene, ci de mari imperii sau de țări care au avut totdeauna 
pretenții și intenții de cuceriri teritoriale pe seama spațiului geografic în care a 
existat dintotdeauna poporul român, problema siguranței strategice la frontiere era și 
a rămas tot timpul una de tip vital pentru însăși existența neamului românesc, lovit 
cumplit, din toate părțile, de-a lungul întregii sale existențe de migratorii războinici 
și de cuceritorii de tot felul. Meritul uriaș al acestui popor român care nu a venit de 
nicăieri în spațiul său de viață, care se află aici de la începutul începuturilor, este acela 
de a fi rezistat tuturor presiunilor și agresiunilor, de a fi supraviețuit. Iar acest lucru 
s-a făcut inclusiv prin implementarea, conștientă sau nu, a unui concept de acoperire 
deosebit de complex, de inteligent, de creativ, de ingenios, care a făcut, așa cum 
spunea marele poet, ca însuși râul, ramul, adică spațiul fizic, să se umanizeze și să 
participe efectiv la apărarea locuitorilor acestui pământ din pământul lui Dumnezeu.

De aceea, noi considerăm că, dintotdeauna, acoperirea strategică a constat 
și constă într-un ansamblu diversificat de politici, strategii, măsuri, proiecte și 
acțiuni din întreg spectrul de securitate, siguranță, ordine publică și apărare, deci 
de securitate și apărare, prin care se urmărește, deopotrivă, planificarea, crearea, 
menținerea și funcționarea unor dispozitive acoperitoare preventive, preemptive și 
de acțiune (reacție) de regulă cu obiectiv limitat, prin care se creează, se susțin și 
se întrețin condițiile acoperitoare necesare realizării siguranței strategice, efectuării 
mobilizării și concentrării forțelor și mijloacelor și resurselor, mascării strategice 
și manevrei strategice fundamentale1, în toate componentele și în toate variantele 
acțiunii umane eficiente, atât în condiții de normalitate și de anormalitate, cât și 
în cazul dezvoltărilor specifice pre-crizelor, crizelor, conflictelor de tot felul și 
războiului. 

Acoperirea strategică este, considerăm noi, mult mai mult decât operația 
de acoperire tradițională, folosită în Războiul de Independență de la 1877, în 
Primul Război Mondial și în cel de-al Doilea Război Mondial. Noi considerăm că 
acoperirea strategică este și trebuie să fie totdeauna un atribut al statului suveran, pe 
care-l exercită continuu, flexibil, ponderat și suficient, atât pe plan național, cât și în 
cooperare cu partenerii de alianță, astfel încât să se prevină surprinderea strategică 
1  Manevra strategică fundamentală este un termen generic care include toate tipurile de manevră (politică, milita-
ră, economică, energetică, financiară, mediatică, info-strategică, cognitivă, din spectrul siguranței și ordinii publice, 
dar mai ales manevra strategică de tip militar), planificarea acesteia și toate formele și formulele de management 
strategic și operațional.
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din partea unui posibil adversar (dar nu numai) și să se creeze toate condițiile necesare 
mobilizării forțelor (cele din rezerva voluntară, dar și altele, în măsura în care statul 
de drept înțelege să-și constituie astfel de forțe) altele decât cele exercitării în mod 
eficient a manevrei strategice fundamentale. Acoperirea strategică se realizează și 
trebuie să se realizeze inclusiv împotriva dușmanului din interior, indiferent sub ce 
forma ar exista și s-ar manifesta acesta.

Desigur, acoperirea strategică se realizează și la nivelul unei alianțe, unei 
coaliții, unor grupări de forțe și mijloace constituite în vederea unor acțiuni, de regulă 
de mare risc (militar, în primul rând, dar și economic, îndeosebi energetic, financiar, 
informațional, cognitiv etc.) și ea vizează nu doar aspectele care țin de ascunderea, 
protecția, siguranța, conținutul și consistența acțiunii respective, ci și toate celelalte 
aspecte care includ pregătirea, resursele, scopurile, obiectivele, forțele, mijloacele, 
efectele.  

Scopurile politicilor, strategiilor și acțiunilor de acoperire sunt numeroase. 
Ele pot fi împărțite (pentru analiză), considerăm noi, în trei categorii mari:

- scopuri care presupun acțiuni acoperitoare intrinseci, continue și permanente, 
adaptate la dinamica raporturilor dintre amenințări și vulnerabilități și care privesc 
managementul de risc;

- scopuri care presupun acțiuni acoperitoare cu funcții predominant disuasive 
(deci, într-o formă sau alta, vizibile, mai exact făcute să fie vizibile), care sunt 
concepute, planificate și desfășurate în așa fel încât să transmită un mesaj;

- scopuri care presupun acțiuni acoperitoare pentru manevra strategică 
fundamentală.

De fapt, toate aceste trei categorii de scopuri generează și funcțiile de bază ale 
acoperirii strategice, funcții care, în opinia noastră, sunt următoarele:

- asigurarea supravegherii de risc;
- sprijinul managementului strategic;
- descurajarea;
- mascarea sau camuflarea manevrei strategice fundamentale și a componentelor 

acesteia.
Prin asigurarea supravegherii de risc înțelegem crearea și activarea și 

actualizarea unor dispozitive, abilități, modalități etc., intrinseci sistemelor și 
proceselor normale, prin care să se asigure identificarea și monitorizarea amenințărilor 
și vulnerabilităților la acestea, care să ajute analizei de risc, în toate componentele 
sale: identificare, monitorizare, evaluare, prognozare.

Sprijinul managementului strategic reprezintă un set de identificări, evaluări 
și prognoze ale mediului de securitate, astfel încât decidentul să beneficieze de 
un nivel de cogniție corespunzător atunci când elaborează decizii de importanță 
strategică pentru asigurarea serviciului de luptă permanent, pentru securitatea și 
pentru apărarea țării, în toate formele și componentele acesteia. Managerii strategici 
trebuie să aibă la dispoziție toate datele necesare unei decizii corecte. De aceea, 
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dispozitivele de acoperire și acțiunile acoperitoare trebuie să fie astfel concepute și 
utilizate încât să asigure un nivel de coerență strategică util și eficient.

Descurajarea nu este o funcție specifică a acoperirii sau dispozitivelor de 
acoperire. Dar de aici nu rezultă că o astfel de caracteristică nu este importantă. Ba, 
mai mult, ea este chiar esențială în actuala conjunctură a mediului de securitate, 
întrucât procesele politice, economice, sociale și chiar militare sunt atât de complexe 
și atât de greu previzibile, încât, oricând, se poate întâmpla aproape orice. Dar 
funcția aceasta a acoperirii strategice trebuie să fie foarte bine chibzuită. Decidentul 
strategic are de ales între a descuraja prin prezență, prin sugestie, prin deducție, prin 
fait accompli sau, dacă-i dă mâna (a se vedea acțiunile recente ale Rusiei în zona 
culoarelor strategice maritime și în Siria), prin acțiuni directe și chiar prin acțiuni 
militare directe, specifice războiului, prin demonstrații de forță, prin exerciții, prin 
programe de înarmare etc.

Funcția de mascare sau camuflare a manevrei strategice fundamentale și a 
componentelor acesteia este una dintre funcțiile de bază ale acoperirii strategice. 
La realizarea acesteia, contribuie o mare parte din dispozitivele de acoperire și, mai 
ales, din cele care maschează centrul vital sau centrele vitale. Dintotdeauna, orice 
acțiune, la orice nivel s-ar fi desfășurat, a fost precedată, însoțită și urmată de una 
sau mai multe acțiuni acoperitoare, unele dintre acestea având rolul de mascare 
sau ascundere a manevrei strategice fundamentale, indiferent sub ce formă s-ar fi 
desfășurat aceasta. Surprinderea strategică – principiu de bază în acțiunea strategică 
eficientă – nu se poate realiza fără o acoperire strategică ingenioasă și foarte bine 
efectuată. Napoleon – unul dintre marii maeștri ai artei strategice surprinzătoare – 
reușea mereu să ascundă, prin acțiuni acoperitoare, manevra strategică fundamentală, 
concentrând majoritatea forțelor și mijloacelor în locul diorit și la momentul potrivit. 
Desigur, pentru a impune acest principiu, Napoleon a încălcat cu bună știință 
regulile și principiile cavalerești ale războiului, desfășurând campanii iarna, pe timp 
nefavorabil, noaptea și manevrând cu iscusință forțele de pe o direcție pe alta.  

Acoperirea strategică presupune, deci, totdeauna, indiferent de specificul 
și de scopurile ei efective, un triptic coerent și consistent de politici, strategii și 
dispozitive. La acestea se adaugă, desigur, și acțiunile adecvate.

Politicile rezultă din interesul național vital – acela de a supraviețui într-un 
mediu ostil, în care însăși existența comunității românești și a statului român, de-a 
lungul mileniilor, indiferent cum s-a numit respectiva formațiune statală, s-a aflat nu 
doar sub semnul îndoielii, ci și sub o amenințare permanentă –, iar acest interes vital, 
indiferent cum a fost el formulat și exprimat, a reprezentat totdeauna un pilon de 
bază în politica românească a tuturor timpurilor. Chiar și atunci când clasa politică 
românească n-a fost în stare să identifice și să slujească cu toată puterea și orice preț 
acest interes vital (așa cum se petrec lucrurile și astăzi), acest interes vital a existat 
și, în cele din urmă, românii l-au înțeles, au luptat pentru ființa lor și, deși decimați 
și umiliți secol după secol, au continuat să supraviețuiască pe pământul strămoșilor. 
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Dar prețul acestei supraviețuiri a fost și este și în continuare foarte mare. Iar acest 
lucru se datorește, între altele, și incapacității clasei politice de a identifica acest 
interes și de a-l pune mai presus de interesul individual al fiecăruia dintre decidenții 
români vremurilor românești. 

Rolul și rostul strategiilor este de a pune în operă deciziile politice – în acest 
caz, decizia de a se asigura totdeauna un minim de forțe, mijloace, resurse, planuri 
și acțiuni acoperitoare, îndeosebi pentru manevra strategică fundamentală –, într-o 
manieră coerentă, consistentă și rezonabilă, fără a ofensa vecinii și a crea suspiciuni 
care ar putea fi luate drept provocări sau pregătiri pentru acțiuni ofensive asupra 
teritoriului apropiat. Desigur, grija de a nu ofensa vecinii, marile puteri și, mai ales, 
marile imperii, ca și slugărnicia unora dintre decidenții români (pentru că nu toți au fot 
Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș sau Brâncoveanu), în vremuri ticăloase 
sau amarnic ticăloșite, a fost una dintre caracteristicile de bază ala supraviețuirii lor. 
„Capul ce se pleacă, sabia nu-l taie”. Dar de la ultimul mare apărător de neam întregit 
– Decebal – care a avut șansa și vitejia de a apăra spațiul geografic, spațiul de origine 
și de existență al neamului nostru, nimeni nu a mai avut și nu va mai avea vreodată 
această șansă. Toți au apărat ce a rămas din ce a mai rămas. Probabil, până în clipa 
în care nu va mai rămâne nimic, nici chiar o amintire. Pentru că, din păcate, acesta-i 
trendul: distrugerea identităților sedentare. 

Dispozitivele sunt amplasări de forțe, mijloace și resurse în vederea unor 
acțiuni care echipează conceptul de acoperire strategică, operațională și tactică, așa 
cum este el conceput, definit și precizat de către decidentul politic și de cel strategic. 
În acoperirea strategică, problema dispozitivelor este esențială. Aceste dispozitive 
sunt și pot fi, pe de o parte, specializate pentru anumite tipuri de acțiuni (frontaliere, 
ciberspațiale, informaționale, cognitive, financiare, politice, geopolitice, militare 
etc.) și, pe de altă parte, indiferent de rolul și specialitatea lor, integrate nu numai în 
același concept, ci și în același plan strategic, în același sistem dinamic și procesual 
complex. Pentru că țara se apără nu numai cu militari și cu arme de foc, ci și cu 
toate celelalte forțe și mijloace (informaționale, intelectuale, cognitive, financiare, 
economice, politice, de mediu, culturale etc.) pe care le are și trebuie să le aibă gata 
pregătite pentru a face față oricărei situații, atât la nivel național, cât și împreună cu 
aliații. 

Acțiunile de acoperire sunt acțiuni specifice și vizează: 
- inducerea în eroare a posibilului inamic asupra intențiilor forțelor proprii 

principale, pregătirilor, etapelor și celorlalte măsuri care se iau într-o situație 
strategică foarte complexă sau într-o situație strategică obișnuită, dar care vizează 
unele evoluții complexe, ce pot constitui pericole și chiar amenințări la adresa 
securității naționale și, mai ales, la adresa suveranității țării și care impun măsuri de 
apărare a teritoriului și tuturor spațiilor de interes strategic pentru România și pentru 
aliații săi, definind un anumit nivel de risc2;
2  Nivelul de risc, R, se definește pe intersecția dintre nivelul amenințării, A, care are valori între 0 și 1 și nivelul 
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- descurajarea posibililor adversari, prin transmiterea, prin mijloace specifice, 
a unui mesaj în termeni de potențial, de hotărâre, de fermitate și de credibilitate în 
ceea ce privește reacția în cazul oricărui fel de atac asupra țării și aliaților săi;

- mascarea complexă a manevrei strategice fundamentale și, legat de aceasta, 
a manevrelor operaționale și tactice.

Dintre numeroasele acțiuni specifice acoperirii strategice (operaționale și 
tactice) fac parte, în opinia noastră, și următoarele:

- acțiunile de asigurare a supravegherii continue a spațiilor și zonelor de 
interes strategic, imediat și pe termen lung (este vorba de spațiile și zonele ce țin 
de domeniile: politic, financiar, economic, informațional, cognitiv și militar etc.), 
pentru România și pentru aliații săi;

- acțiunile pentru asigurarea condițiilor necesare protecției informațiilor de 
valoare strategică din toate domeniile, precum și blocarea și interzicerea tuturor 
căilor de pătrundere către acestea;

- acțiunile din spațiul cibernetic;
- acțiunile info-strategice;
- acțiunile din spațiul economic și din cel financiar;
- acțiunile info-geostrategice;
- acțiunile civil-militare;
- acțiunile militare;
- alte acțiuni.

1.2. Principii ale acoperirii strategice 

Implementarea unor principii în acoperirea strategică (valabile și la nivel 
operațional și la nivel tactic) asigură consistență conceptului de acoperire strategică, 
continuitate și coerență în punerea în operă a deciziilor care se iau în acest sens, 
precum și expertizarea substanțială a proceselor de elaborare a acestor decizii.

De la început, trebuie să subliniem că, în concepția noastră, rezultată din 
analiza temeinică a parametrilor și realităților acestui concept, acoperirea strategică 
nu este pur și simplu doar o etapă a războiului sau a unor operații ale acestuia, ci 
un concept intrinsec confruntării de orice tip, o condiție esențială și necesară a 
aplicării principiilor luptei armate (în cazul războiului dus cu mijloace militare) 
și a principiilor concurenței și confruntării (în cazul celorlalte forme de ducere a 
războiului continuu).

Printre principiile de bază ale conceptului de acoperire strategică și acțiunilor 
rezultate din acesta, considerăm că pot fi avute în vedere și următoarele: 

- principiul permanenței (omniprezenței); 
- principiul coerenței; 

vulnerabilității, care poate avea, de asemenea, valori între 0 și 1. Deci VAR ∩= . 
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- principiul suficienței; 
- principiul complementarității (completitudinii);
- principiul oportunității (manevrei oportune);
- principiul flexibilității; 
- principiul eficienței. 

Principiul permanenței (omniprezenței) este unul dintre principiile de bază 
ale acoperirii strategice. Dat fiind faptul că acoperirea strategică nu este și nu poate 
fi vremelnică, nici conjuncturală, ci doar continuă, bine structurată și foarte bine 
adaptată (ca amploare, intensitate, forțe, mijloace, resurse, politici, strategii, acțiuni 
și proceduri) la condițiile concrete ale situației, este necesar să se definească și să 
se întrețină tot timpul parametrii conceptului de permanență a acoperirii strategice, 
limitele acesteia și graficul de variabilitate.

Principiul coerenței este strâns legat de cel al permanenței și constă în 
realizarea unei înlănțuiri optimale și a unei interoperabilități funcționale, în cadrul 
marii diversități de forțe, mijloace, resurse și acțiuni, a tuturor noțiunilor, conceptelor, 
acțiunilor și procedurilor, astfel încât acoperirea strategică, în toate componentele ei, 
să funcționeze discret, coerent și eficient.

Principiul suficienței constă în stabilirea și asigurarea unui minim de forțe, 
mijloace, resurse și acțiuni, printr-o planificare riguroasă, consistentă și coerentă, 
astfel încât să se prevină atât risipa de forțe, mijloace și resurse, cât și insuficiența 
acestora. Acest principiu este strâns legat de cel al rațiunii suficiente, prin care 
se înțelege analiza temeinică a mediului de securitate de interes strategic, a 
caracteristicilor amenințărilor și vulnerabilităților la acestea, deci a nivelului de risc, 
expertizarea corespunzătoare a deciziei politico-militare, economice, de siguranță și 
ordine publică, info-strategice etc., cunoașterea exactă a interesului strategic vital și 
elaborarea, în deplină cunoștință de cauză a tuturor măsurilor ce se impun. 

Principiul complementarității (completitudinii) constă în conceperea și 
chiar în planificarea consistentă a modalităților prin care se asigură asamblarea, în 
cadrul conceptului de acoperire strategică, a tuturor forțelor participante (politice, 
diplomatice, economice, academice, de Intelligence, de siguranță și ordine publică, 
militare etc.), astfel încât fiecare să acționeze în mod specific, dar complementar 
cu toți ceilalți, potrivit competențelor sale. În acest sens, este necesară o grilă a 
competențelor forțelor participante la acoperirea strategică, parte componentă 
a procesului de interoperabilizare a tuturor componentelor sistemului național 
de apărare. Dar, întrucât acoperirea strategică este un concept care se aplică în 
permanență, în toate domeniile și în toate spațiile (geofizic, cognitiv, economic, info-
strategic militar etc.), trebuie ca o astfel de grilă să fie întocmită și actualizată cu 
prioritate.

Principiul oportunității (manevrei oportune), în pofida caracterului permanent 
al acoperirii strategice, cere ca ea să fie în permanență „pe soluție”, adică adaptată 
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anticipativ și preemptiv (gata de preîntâmpinare) la condițiile concrete ale situației 
și, mai ales, la posibila lor evoluție în viitorul apropiat. Acest principiu presupune 
analiza temeinică a fluxurilor, volumului, compoziției și intensității posibilelor 
amenințări și a vulnerabilităților la acestea și crearea unei umbrele care, pe de o 
parte, să acoperă vulnerabilitățile, să protejeze sistemul și să anihileze amenințarea 
și, pe de altă parte, să „orbească” adversarul și să creeze acea zonă invizibilă sau 
de penumbră, care să permită, pe cât posibil, libertatea deplină de acțiune în cadrul 
manevrei strategice fundamentale și realizarea surprinderii strategice. 

Principiul flexibilității este, într-un fel, principiul operațional al acoperirii 
strategice. Deși are coordonate și repere clare, acoperirea strategică nu este o 
umbrelă rigidă, ci un sistem flexibil de concepte, politici, strategii, dispozitive, 
acțiuni și efecte care interacționează și se modelează pe principiul preîntâmpinării 
(preemptiv), în funcție de prognozele referitoare la evoluția situației strategice și de 
realitățile efective ale acesteia. 

Principiul eficienței constă în anticiparea efectului și în modelarea acțiunii 
în funcție de ceea ce se așteaptă de la aceasta. De aceea, fiecare tip de acoperire 
strategică este concepută și desfășurată în acei parametrii care să-i asigure eficiență 
maximă.

Analiza acestor principii conduce la concluzia necesității unui dispecerat 
național întrunit care să aibă în atribuții managementul acoperirii strategice, în toate 
dimensiunile, componentele și variabilele sale și punerea în operă, în condițiile 
cele mai potrivite, a conceptului de acoperire strategică. De menționat că un astfel 
de dispecerat național nu este și nu trebuie să fie un amalgam de reprezentanți ai 
principalelor structuri care participă la acoperirea strategică, ci un nucleu funcțional, 
grupat în jurul unui centru vital al dispozitivului de acoperire, care nu poate fi altul 
decât, Statul Major General al Armatei României.

Fiind vorba de scopurile și obiectivele extrem de numeroase și de complexe 
ale acoperirii strategice, este absolut necesar ca toate componentele de securitate 
și apărare ale statului (politice, economice, sociale, societale, informaționale, 
ecologice, culturale și, mai ales, militare etc.) să participe la acest efort. Dar ultima 
lui rațiune este pregătirea continuă a țării pentru a nu fi surprinsă în niciuna din 
formele și formulele războiului modern, ale războiului-mozaic, ale războiului hibrid, 
ale războiului cognitiv, ale războiului dus cu cele mai sofisticate arme.

1.3. Tipologii

Acoperirea strategică, în condițiile de azi nu se mai reduce la acoperirea 
frontierelor. Și chiar dacă nici acest tip de acoperire strategică nu este desuet, ci, 
dimpotrivă, devine foarte activ (mai ales că frontiera, azi, îndeosebi în spațiul 
comunitar european, nu mai este o linie care separă și opune, ci una care identifică și, 
într-un fel, unește), tipologia acoperirii de tip strategic, ca și cea operațională și cea 
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tactică, își lărgește mult sfera de cuprindere. Există mai multe criterii de analiză și de 
încadrare a tipurilor de acțiuni și proceduri ce țin de acoperirea strategică. Teoretic, 
tipurile de acoperire strategică pot fi reduse la câteva; practic, ele sunt numeroase și 
depind în mare măsură de geopolitica zonei, de dinamica pericolelor, provocărilor și 
amenințărilor, de vulnerabilitățile la acestea, adică de nivelul de risc, de diplomație, 
de specificul relațiilor internaționale și zonale, de condiția efectivă a statului, de 
tradiții, de caracteristicile zonei de interes strategic pentru statul respectiv și pentru 
alte state, de noile provocări, dar mai ales de inteligența și capacitatea decidentului și 
celor care pun în operă decizia de a găsi soluțiile cele mai potrivite, de a le actualiza, 
de a realiza interacțiuni dinamice oportune între forțe, mijloace, resurse și dispozitive, 
de a economisi forțele, mijloacele și resursele și a crea suporturi care să permită și 
chiar să stimuleze realizarea surprinderii etc.

Tipologia este necesară pentru înțelegerea completă a conceptului de acoperire 
strategică și de elaborare corespunzătoare a politicilor, strategiilor și acțiunilor 
efective care-l pun în practică. Acoperirea strategică este parte componentă a unei 
politici, a unei strategii și a unui dispozitiv, ea însăși fiind un complex de politici 
(generale și specifice), de strategii (ale forţelor, mijloacelor, resurselor și acțiunilor), 
de dispozitive (strategice, operaționale și tactice), de operații și de acțiuni. 

1.3.1. Clasificarea acoperirii strategice după scop și funcții

Așa cum s-a precizat mai sus, din punct de vedere al scopurilor și funcțiilor, 
acoperirea strategică este, în principal, de trei feluri: 

- acoperirea strategică în folosul managementului strategic vital;
- acoperirea strategică de descurajare (disuasivă);
- acoperirea strategică de mascare a manevrei strategice fundamentale. 
Această împărțire este importantă pentru analiză și pentru planificare. 

Acoperirea strategică nu se face însă fragmentar, disparat, în fractali, ci unitar, 
coerent și, desigur, integrat. Dar managementul ei presupune luarea în considerare, 
deopotrivă integrală și partajată, a tuturor elementelor, a tuturor componentelor și 
a tuturor aspectelor care țin de arhitectura, de implementarea și de funcționalitatea 
conceptului.  

1.3.1.1. Acoperirea strategică în folosul managementului strategic vital

Acoperirea strategică în folosul managementului strategic este cea mai amplă, 
cea mai complexă, cea mai diversificată și cea mai dificilă, întrucât cuprinde tot ce 
este de interes pentru un astfel de management. 

Această acoperire poate fi, la rândul ei:
- de rutină;
- de siguranță;
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- de descurajare;
- de înșelare.
De precizat că managementul strategic vital, în cadrul acestei analize, ar 

trebui înțeles ca o asamblare a conceptelor, politicilor, strategiilor și acțiunilor care 
dau coerență și consistență deciziilor cu privire la securitatea națională (economică, 
societală, socială, cognitivă, militară etc.) și la apărarea națională (în cadrul apărării 
colective, generată de NATO și în cadrul apărării comune, generată de UE), astfel 
încât țara să supraviețuiască, să funcționeze și să se înscrie pe traiectoria unei 
dezvoltări durabile.  

Acoperirea strategică de rutină este una de tip comun. Ea constă în 
actualizarea și materializarea unor politici și strategii coerente de asigurare a unui 
minim de forțe, mijloace, resurse și acțiuni care să se situeze în veghea strategică 
permanentă, având drept scopuri să acoperă desfășurările activităților normale, să 
estompeze vulnerabilitățile, să mascheze dispozitivele, punctele forte și punctele 
salbe și, în acest fel, să asigure libertate de acțiune forțelor de manevră interioară. 
Acest tip de acoperire vizează toate spațiile de interes strategic vital pentru România 
(spațiul cibernetic, spațiul info-strategic, spațiul economic, spațiul cognitiv, spațiul 
de securitate și apărare). De aceea, politicile, strategiile, dispozitivele și resursele 
trebuie să fie alcătuite din toate aceste elemente (mediul politic, mediul academic, 
mediul Intelligence, mediul de siguranță națională și ordine publică, mediul militar 
etc.), fiecare dintre acestea având atribuții foarte precise în acest sens. Desigur, aceste 
atribuții se cer actualizate și modernizate, în funcția de caracteristicile mediului de 
securitate și de configurațiile strategice ale acestuia.

Acoperirea strategică de siguranță este una de tip specializat. Ea vizează, 
îndeosebi, identificarea provocărilor, pericolelor și amenințărilor (politice, 
economice, financiare, insecuritare, militare etc.) și constituirea unui prim scut de 
protecție împotriva lor, astfel încât să asigure forțelor principale (politice, sociale, 
economice, financiare, de apărare, siguranță națională și ordine publică, academice 
etc.) condițiile necesare pentru organizarea apărării și efectuarea contra-acțiunii 
adecvate. 

De menționat că, în perioada 1990-2015, această componentă a acoperirii 
strategice n-a funcționat în mod coerent și consistent în România. N-a funcționat mai 
deloc. De aceea, „adversarii” noștri au reușit, în mare parte, să realizeze surprinderea 
strategică și să determine deteriorarea gravă a mediului de securitate din România. 
E drept, aceste deficiențe grave sunt compensate de faptul că România este membră 
NATO și a UE, dar pentru managementul strategic vital din țara noastră această 
realitate este una total defavorabilă. Iar efectele lipsei unei acoperiri strategice de 
siguranță se văd în realitățile strategice dramatice din țară (înstrăinarea resurselor, 
a pământului, deteriorarea mediului, distrugerea industriei de apărare, distrugerea 
infrastructurilor, pierderea controlului economic și financiar, împuținarea și chiar 
inexistența punctelor forte, creșterea emigrației, crearea unor dependențe numeroase, 
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variabile și extrem de periculoase, subjugarea populației etc.).
Acoperirea strategică de descurajare este un tip de acoperire cu vector. 

Ea a fost realizată în condiții foarte bune în timpul evenimentelor din 1989, prin 
acțiunea promptă și unitară a armatei, descurajând orice acțiune masivă din partea 
unor forțe ostile de dezmembrare a României. Acest tip de descurajare prin acoperire 
strategică vizibilă (sau planificată în așa fel încât să fie vizibilă) se folosește atunci 
când se dorește descurajarea unor acțiuni (externe sau interne) care afectează sau 
pot afecta grav integritatea teritorială și securitatea statului român și care trebuie 
să se manifeste pe toate planurile. Din păcate, acest tip de acoperire strategică de 
descurajare s-a diminuat foarte mult de-a lungul ultimelor decenii. Este drept, ea este 
cumva compensată de faptul că România este membră NATO. Dar și Polonia este 
membră NATO și nu a renunțat la industria sa de apărare. Renunțarea la industria 
de apărare este, pentru România, una dintre cele mai grave vulnerabilități pe termen 
lung.

Acoperirea strategică de înșelare este, de fapt, una dintre funcțiile de bază 
ale acoperirii strategice. Ea se coroborează cu celelalte tipuri de acoperire strategică 
și se bazează pe cunoașterea temeinică a amenințărilor și a vulnerabilităților la 
acestea. De când există confruntări, competiții, concurență, crize și războaie, țările 
și-au luat toate măsurile necesare pentru a-și pune la adăpost valorile și pentru a-și 
pregăti, în taină, fie riposta (dacă erau în măsură să riposteze), fie protecția valorilor, 
a identității și a resurselor vitale. Așa au procedat, în antichitate dacii, care și-au 
ascuns aurul și valorile lor necunoscute încă nici astăzi pe deplin, nici măcar de 
urmașii lor (românii de azi), care încă mai bâjbâie în redescoperirea propriei lor 
identități, și tot așa au procedat și urmașii dacilor din epoca migrațiilor masive, mai 
ales a populațiilor războinice din foaierul perturbator, care se întinde undeva, între 
Nordul Mării Caspice și Extremul Orient). 

Populația sedentară de pe teritoriul României de azi, sesiza din timp pericolul 
invaziilor hoardelor războinice migratoare și își ascundea valorile în munți, în 
peșteri, în adăposturi pregătite din timp pentru astfel de vremuri. În jurul unora 
dintre aceste locuri de adăpost, s-au constituit, mai târziu, când pericolul migrațiilor 
s-a mai diminuat, localități3. Strămoșii noștri procedau în așa fel încât migratorii 
războinici sau hoardele care atacau sedentarii pentru a le lua bunurile să nu le poată 
lua esențialul, adică valorile, ci doar o parte din produsele lor. Totdeauna ei, acești 
strămoși ai noștri, au făcut în așa fel încât esențialul să rămână invizibil pentru 
ochii vrăjmașilor. Și, fără să-i prăduiască pe alții, acești strămoși ai noștri au reușit 
3  Unul dintre exemplele de localități constituite și construite în zona adăposturilor în care strămoșii noștri își as-
cundeau comorile este comuna Cămârzana, din Țara Oașului. Această comună, care se întinde pe o suprafață mare, 
cu dealuri și munți puternic împăduriți, cu o rază de vreo 30 de kilometri și care are o singură intrare (care-i și ieșire) 
s-a format în acest fel. Denumirea ei provine de la vechea denumire a locului din pădurile seculare de pe dealuri și 
munți, unde locuitorii își ascundeau, în cazul năvălirii migratorilor, avutul și comoara lor cea mai de preț – fetele –, 
vânate ieri, ca și azi, de eternii pirați ai celor mai mănoase și mai frumoase ținuturi din Europa și a celor mai frumoa-
se făpturi: zona Carpato-Dunăreană. Locul în care maramureșenii din acea zonă își ascundeau avutul și fetele lor se 
numea Cămara Zânelor, de unde și denumirea de azi: Cămârzana. 
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să supraviețuiască în vatra lor mai bine de două milenii și să păstreze pentru noi, 
urmașii lor, o țară minunată, chiar dacă această țară, la ora actuală, este doar ce a 
rămas din ce a mai rămas. 

Modalitățile prin care se realizează înșelarea strategică, operațională și tactică 
sunt numeroase. Ele țin de iscusința strategică, operațională și tacită și reprezintă 
una dintre  cele mai interesante și mai prolifice expresii a ceea ce noi numim artă 
strategică (operațională, tactică). 

Înșelarea strategică are forme și formule nenumărate, care tind spre infinit, 
pentru că infinită este imaginația omului și tot infinită este și puterea lui de creație. 
Dintre acestea, considerăm că, printre cele mai importante, ar putea fi situate și 
următoarele:

- ascunderea intențiilor;
- ascunderea, mascarea sau înstufarea intenționată și iscusită (complicarea, 

denaturarea aparentă, sofisticarea etc.) conceptelor, teoriilor și metodologiilor, astfel 
încât esențialul să rămână invizibil, insesizabil și, pe cât posibil, incognoscibil atât 
pentru posibilul adversar, cât și pentru cei situați în zona nesigură; 

- crearea unor imagini reale care ascund, de fapt, realitatea;
- ascunderea resurselor;
- crearea unor rețele false care funcționează ca rețele reale, atât în dimensiunea 

hard, cât și în dimensiunea soft;
- mascarea strategică dinamică etc.
Acoperirea strategică de înșelare nu face parte din pervertirea valorilor, 

din distrugerea patrimoniului și nici din situarea interesului de moment înaintea 
interesului vital. 

Acoperirea strategică de înșelare ține de arta războiului, de inteligența 
strategică, dar ea nu trebuie să se abată de la valorile civilizației în care trăim, nu 
trebuie să coboare nici în derizoriu, nici în zona perversă a comportamentului uman, 
chiar dacă și acestea sunt prezente atât în viața de zi cu zi, cât și în configurarea 
marilor decizii strategice care au schimbat, au distrus sau au umilit ființa umană, 
valorile și civilizațiile în care omul a trăit și trăiește încă. 

Acoperirea strategică de înșelare urmărește inducerea în eroare a posibilului 
adversar, a oricărui adversar, mai ales a adversarului nelegiuit, a adversarului care 
folosește toate mijloacele (permise sau nu de lege) pentru a de distruge, pe această 
cale, și protecția forțelor noastre proprii, a valorilor naționale, a patrimoniului, a 
oamenilor, infrastructurilor, acțiunilor și efectelor. 

1.3.1.2. Acoperirea strategică cu rol de descurajare politică și strategică

Acoperirea strategică cu rol de descurajare politică și strategică este, în 
general, proprie tuturor statelor și formațiunilor care sunt în măsură să folosească 
eficient aceste domenii – politic și strategic – pentru a genera incertitudini în zona 
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statelor puternice sau în zona celor care acționează asimetric. Statele depersonalizate 
(mai ales statele fără coloană vertebrală sau care, prin incompetența conducătorilor 
sau structurilor de conducere, renunță la propria lor personalitate în schimbul unor 
avantaje punctuale sau al unor garanții formale de securitate) nu sunt capabile 
să realizeze acest tip de acoperire, chiar dacă o astfel de acoperire este nu numai 
consonantă cu celelalte forme și formule, ci chiar constructivă în spațiul acestora. Cu 
alte cuvinte, nu se poate vorbi de acoperire strategică în general, și cu atât mai puțin 
de acoperire strategică disuasivă în cadrul statelor care au renunțat la suveranitate 
(de fapt, acelea nu mai sunt state), nici în cazul statelor care-și denigrează valorile 
proprii, nici în cadrul statelor corupte și nici în cazul statelor care acceptă, ab initio, 
vasalitatea, dependența esențială de alții, înstrăinarea resurselor, a economiei, a 
deciziilor politice și strategice, a vocației, a culturii. 

Acest tip de acoperire strategică pentru descurajare politică și strategică 
presupune:

- identificarea clară a presiunilor, provocărilor, pericolelor și amenințărilor și 
evaluarea cât mai realistă cu putință a acestora;

- identificarea vulnerabilităților statului respectiv (alianței, coaliției) la acestea 
și evaluarea lor corespunzătoare;

- calcularea, pe această bază, a nivelului de risc;
- în funcție de nivelul de risc, elaborarea și punerea în operă a unor 

proceduri eficiente de identificare și evaluare a punctelor tari și punctelor slabe 
(a vulnerabilităților) adversarilor sau posibililor inamici (competitori agresivi, 
concurenți neloiali etc.);

- găsirea metodelor celor mai potrivite de creare a unor incertitudini în rândul 
posibililor inamici (concurenți, competitori etc.) și de amplificare a acestora, astfel 
încât gradul de nesiguranță conceptuală și strategică al acestora să crească la un nivel 
suficient de mare, care să nu încurajeze (chiar să descurajeze) o politică și o strategie 
ofensivă care să afecteze statul propriu; 

- elaborarea și punerea în operă a unor politici și doctrine disuasive realiste și, 
pe această bază, credibile;

- dezvoltarea și promovarea, în relațiile directe sau indirecte, a unor concepte, 
politici, strategii, doctrine și atitudini care să sugereze un nivel de risc ridicat 
pentru posibilii adversari, în situația în care aceștia trec la acțiuni împotriva țării 
noastre (simpla amenințare a potențialilor adversari cu umbrela NATO nu este și 
nu va fi niciodată suficientă; este nevoie teorii, concepte, politici, strategii, de forțe, 
mijloace și resurse proprii, care să întărească NATO și să dea credibilitate cuvântului 
României);

- realizarea unor structuri, infrastructuri, baze de date, politici și strategii, 
precum și resurse corespunzătoare, care să susțină un nivel al acțiunii sau al ripostei 
inacceptabil pentru posibilii adversari;

- folosirea serviciilor Intelligence, a suporturilor cogniționale și altor realități 
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și parametri care să sugereze un nivel de contra-acțiune foarte periculos pentru 
posibilii inamici, adversari, competitori periculoși și neloiali etc.   

Acoperirea strategică cu rol de descurajate politică și strategică, dar și 
operațională și tactică are cel puțin trei componente esențiale:

- existența unui potențial material și intelectual suficient de mare, calificat 
și identificabil, necesar confruntării și care poate asigura câștig de cauză forțelor 
proprii sau care poate produce pierderi inacceptabile pentru adversar;

- existența unei cantități suficiente de forțe, mijloace și resurse capabile să 
realizeze acțiuni ale căror efecte ar fi mult prea grave pentru adversar, în cazul în care 
acesta ar prefera confruntarea;

- existența unor potențialuri care pot fi accesate în folos propriu, datorită unor 
politici și strategii adecvate.

Toate statele din lume desfășoară, într-o formă sau alta, acțiuni cu caracter de 
descurajare, atât de la mic la mare și de la egal la egal, cât mai ales de la mare la mic. 

Sunt multe situații în care descurajarea de la mare la mic, dar și de la egal 
la egal poate deveni amenințare sau reprezintă chiar, la modul cel mai concret, 
amenințare.

1.3.1.3. Acoperirea strategică de mascare a manevrei strategice 
fundamentale

Acest tip de acoperire strategică nu este esențialmente diferit de celelalte, 
ci face parte din pachetul disuasiv conceput de statul respectiv. Desigur, nu numai 
manevra strategică fundamentală (care reprezintă mai mult un concept decât o formă 
concretă a manevrei strategice) se cere acoperită, ci toate tipurile de manevră, la toate 
nivelurile (politic-decizional, strategic, operațional și tactic). Acest tip de manevră 
face parte din arta strategică, mai exact din arta strategică a înșelării adversarului 
și constă în elaborarea unui sistem de indicatori și de indicii (în parte vizibil și 
comprehensibil pentru adversar, în parte doar deductibil și, în cea mai mare parte 
invizibil), astfel încât concluzia pe care adversarul o poate desprinde din analiza 
situației să nu sesizeze altceva decât realitatea sugerată. 

Acest tip de acoperire nu se practică doar în timp de război, ci și pe timp de 
pace, întrucât, cu toată încrederea pe care un stat poate să o aibă și s-o manifeste în 
celelalte, el trebuie să-și ia măsurile necesare pentru a nu fi surprins din punct de 
vedere strategic, chiar dacă forțele, mijloacele și resursele nu-i permit nici mascarea 
unor acțiuni de mare amploare, nici desfășurarea prin surprindere a acestora, nici 
descurajarea credibilă a unui adversar, mai ales atunci când acesta poate fi o mare 
putere, o coaliție de zeci de state, formațiuni teroriste, grupuri de interese, organizații 
și organisme oculte, rețele transfrontaliere ale criminalității organizate etc. .  

Acoperirea strategică de inducere în eroare a posibilului adversar în ceea 
ce privește manevra strategică fundamentală este atât de importantă, chiar și în 
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inferioritate cantitativă și calitativă, încât niciun stat care se respectă și nicio armată 
instruită nu-și pot permite să nu o folosească.

Acest tip de acoperire este consonant cu celelalte și, între altele, presupune: 
- cunoașterea foarte exactă, adică în detalii, a situației politico-militare, 

strategice, operaționale și tactice, îndeosebi în zona sau zonele de interes strategic;
- cunoașterea detaliată a posibililor adversari, a celor care îi pot sprijini, a 

intereselor acestora, a orientărilor politice și conceptelor strategice, operaționale și 
tactice cu care aceștia operează;

- identificarea, analizarea, cunoașterea detaliată a pericolelor și amenințărilor 
la adresa statului nostru, a vulnerabilităților noastre la acestea și, pe această bază, a 
nivelului de risc ce se cere asumat;

- monitorizarea mediului de securitate, a situației strategice, operaționale și 
tactice și desprinderea concluziilor necesare;

- crearea conceptelor necesare unei astfel de acoperiri, elaborarea și testarea, 
evaluarea și corectarea sau perfecționarea  modelelor și, pe această bază, realizarea 
seturilor e acțiuni adecvate, în funcție de forțe, mijloace, resurse, dar și de conjuncturi, 
moment și oportunități. 

Acoperirea strategică de mascare a manevrei strategice fundamentale 
reprezintă un summum al acoperirii strategice. Acest tip de acoperire se aplică nu 
numai în arta militară, ci și în toate tipurile de activitate de nivel strategic, operațional 
și tactic, inclusiv în economie, în informații, mai ales în acțiunile Intelligence, în 
politicile și strategiile de marketing etc. De calitatea ei depinde realizarea surprinderii 
și prevenirea surprinderii, sau, în cel mai rău caz, realizarea majorității scopurilor și 
obiectivelor manevrei strategice fundamentale.

1.3.2. După obiect 
 

Când vorbim de acoperire strategică ne referim, evident, la nivelul strategic. 
Ea are un scop și, desigur, un obiect. Obiectul acoperirii strategice constă în ceea 
ce trebuie acoperit. Acest obiect poate fi un spațiu, un dispozitiv sau o acțiune. De 
aceea, după obiect, acoperirea strategice poate fi:

- acoperire strategică a frontierelor;
- acoperire strategică a teritoriului; 
- acoperire strategică a spațiilor de interes strategic;
- acoperire strategică a dispozitivelor;
- acoperire strategică a operațiilor;
- acoperire strategică integrală.
Desigur, ultimul tip de acoperire strategică – acoperirea strategică integrală – 

le conține, într-un fel, pe toate celelalte, dar de aici nu rezultă că le și substituie pe 
toate. Ea doar le integrează și, prin aceasta, le asigură acea unitate integrală, fără a 
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le diminua însă specificitatea și necesitatea. Fiecare tip de acoperire are un obiect, 
iar totalitatea acestor tipuri cere un management unitar, tocmai pentru a se realiza 
conectivitatea, ubicuitatea și integralitatea. Acoperirea strategică integrală nu este 
însă o simplă însumare a celorlalte, nici o modalitate de a le estompa sau diminua, ci 
una de a le valorifica, de a le conexa într-un concept unitar, foarte important pentru 
dinamica elaborării deciziei strategice.

1.3.2.1. Acoperirea strategică a frontierelor

Acoperirea strategică a frontierelor este un concept foarte vechi. El datează 
din epoca linearității conflictelor militare (și nu numai militare) și a apărut o dată cu 
primele forme de organizare a comunităților umane, obligate de împrejurări și de 
mediul nesigur, să-și asigure limitele teritoriale (hotarul) și să-și străjuiască arealul. 
Desigur, acoperirea strategică a frontierelor nu se reduce la paza sau securitatea 
frontierelor, ci este o acțiune mult mai largă și mult mai amplă. În România, spre 
exemplu, acoperirea strategică a frontierelor s-a realizat, de-a lungul timpurilor, prin 
amplasarea unor mari unități ale armatei, dar și a alor forțe în așa fel încât intervenția 
lor la frontieră să se realizeze în cel mai scurt timp. Fiecare mare unitate avea o zonă 
de responsabilitate care includea și o porțiune din frontiera națională și se pregătea 
efectiv pentru a duce acțiuni de luptă îndeosebi în acea zonă. Cum bine se știe, și 
în epoca modernă, fiecare unitate din cadrul marilor unități dislocate avea un așa-
numit eșalon de luptă care trebuia să ajungă, în caz de atac inamic la frontieră, în 
cel mai scurt timp acolo și, împreună cu unitățile de grăniceri, să-l oprească, dând 
posibilitatea marilor unități de acoperire și, ulterior, forțelor principale să organizeze 
apărarea în fâșia de asigurare. 

Acoperirea strategică a frontierelor, în afară de faptul că presupune apărarea 
efectivă și imediată a frontierelor, are, în general, următoarele scopuri tactice și 
operaționale:

- să asigure regruparea rapidă și în ordine a celor care efectuează paza și 
supravegherea frontierei și să preia de la aceștia responsabilitatea apărării frontierei;

- să oprească inamicul la frontieră și chiar să-l respingă (dacă este posibil); 
- să desfășoare acțiuni de luptă intense, astfel încât să mențină aliniamentul 

fixat și să asigure eșalonului superior posibilitatea unei intervenții rapide și eficiente;  
- să asigurare condițiile necesare pentru efectuarea manevrei strategice 

fundamentale. 
Acoperirea strategică a frontierelor are, bineînțeles, și scop disuasiv, de 

mascare etc. Astăzi, acoperirea strategică a frontierelor devine un concept foarte 
delicat, care se pare că nu mai este de actualitate, întrucât România face parte din 
NATO și din Uniunea Europeană, la fel ca Ungaria și Bulgaria, frontierele cu aceste 
țări, dar și cu Serbia și cu Ucraina, devenind nu numai franșisabile, ci și un fel de 
linii comune care, mai degrabă unesc decât separă. Și totuși, acoperirea strategică 
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a frontierelor este încă necesară și așa va fi mereu câtă vreme vor exista pe lume 
state suverane și independente, chiar dacă suveranitatea de azi este una bazată pe 
interdependențe. Realitatea arată că statele – chiar dacă-și deschid frontierele – au 
foarte mare grijă de acoperirea strategică a acestora.  

1.3.2.2. Acoperirea strategică a teritoriului

Conceptul cel mai modern și cel mai interesant al vremurilor actuale este cel 
de acoperire strategică a teritoriului. Acoperirea strategică a teritoriului presupune 
amplasarea forțelor, mijloacelor și resurselor de securitate și apărare în așa fel încă 
toate obiectivele și toate zonele, îndeosebi cele importante, ale teritoriului național 
să fie acoperite, supravegheate și apărate în timp real împotriva oricărei amenințări, 
de orice tip ar fi aceasta. Forțele, mijloacele și resursele aflate în dispozitivul de 
acoperire strategică a teritoriului pun în operă acest concept și, printre altele, trebuie 
să asigure:

- supravegherea continuă a întregului spațiu din care ar putea surveni pericole 
și amenințări la adresa teritoriului; 

- asigurarea condițiilor necesare pentru contracararea acestor pericole și 
amenințări, de orice fel ar fi ele;

- desfășurarea unui set de acțiuni specifice acoperirii și chiar a unor acțiuni de 
luptă cu funcții acoperitoare pentru manevra strategică fundamentală. 

Acoperirea strategică a teritoriului are, în principiu, următoarele componente:
- acoperirea strategică a întregului teritoriu;
- acoperirea strategică a zonelor vitale;
- acoperirea strategică a zonelor vulnerabile.
Dispozitivele necesare pentru realizarea acoperirii strategice a teritoriului nu 

sunt alcătuite numai din entități ale armatei, ci din toate tipurile de forțe, mijloace și 
resurse ale structurilor și instituțiilor care fac parte din sistemul național de apărare, 
fiecare având misiuni foarte precise în acest sens. 

Între acestea trebuie să existe o cooperare foarte strânsă și un sistem coerent 
de proceduri și standarde, care să permită acțiunea unitară pentru soluționarea 
oricăror probleme ce se pot ivi: pentru că, totdeauna, acoperirea strategică trebuie să 
fie continuă, coerentă, flexibilă, operațională, detaliată și eficientă. 

Acoperirea strategică a întregului teritoriu

Conceptul modern de acoperire strategică vizează întregul teritoriu. Aceasta 
înseamnă că, în fiecare loc important din teritoriul național trebuie să existe elemente 
care să participe la realizarea și materializarea acestui concept. Frontiera este, desigur, 
importantă, dar în epoca modernă, mai ales după apariția și operaționalizarea rețelelor, 
a economiei transnaționale și a cyberspațiului, contează foarte mult conceptul de 
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teritoriu integral. În procesul de globalizare, entitatea de bază a noii dimensiuni care 
câștigă din ce în ce mai mult teren este integralitatea teritorială. 

Statul modern, pentru a continua să existe sub semnul duratei, trebuie să devină 
un teritoriu integral, adică un spațiu foarte bine integrat, care-l identifică, îl certifică 
și îl legitimează în așa fel încât frontiera, practic, să nu mai conteze ca îngrădire, ci 
ca delimitare, ca margine a unui monolit. Ea devine pur și simplu limita statului, 
adică a unui spațiu monolitic, perfect integrat, care nu cedează în fața globalizării, 
ci, dimpotrivă, obligă globalizarea să asambleze în același concept al modernității 
bazat pe rețea și pe cogniție aceste identități monolitice care sunt statele. Cel puțin, 
într-o primă etapă a globalizării. 

Cu alte cuvinte, procesul globalizării trebuie să opereze cu state monolitice, 
altfel acest proces va distruge toate statele care au un grad de integralitate redus, 
fie în favoarea unor noi centre de putere, fie în favoarea unor state mai mari. Este 
însă foarte posibil ca forțarea realizării globalizării înaintea încheierii proceselor de 
realizare a integralității depline a statelor să genereze un haos geopolitic, așa cum 
doresc unele cercuri oculte care speră să controleze, în acest fel lumea. În efortul 
de construcție solidă a integralității statului de drept, are loc o foarte interesantă 
procesualitate a frontierei de stat. 

Frontiera de stat trece, în procesul modernizării actuale și viitoare a societății 
omenești, prin trei faze importante: 

a. de la frontiera-linie care separă și opune la frontiera-linie care identifică și 
unește; 

b. de la frontiera-linie care identifică și unește, la frontiera care consolidează, 
certifică și legitimează identitatea; 

c. de la frontiera care consolidează, certifică și legitimează identitatea la 
frontiera-suprafață, la frontiera integrală.

Statele care nu reușesc să străbată toate aceste procesele ale frontierei vor fi, 
după toate probabilitățile, distruse. 

Acoperirea strategică a zonelor vitale

Acoperirea strategică a zonelor vitale este absolut necesară. Ea poate fi una 
de sine stătătoare sau una integrată în acoperirea strategică a întregului teritoriu. Cert 
este că ea nu trebuie să lipsească din nici un concept de acoperire strategică (integrală, 
complexă, aleatorie, mozaicată, pe priorități, hibridă etc.) a teritoriului. Acoperirea 
strategică a zonelor vitale are aceleași funcții ca toate celelalte tipuri de acoperire, 
dar amploarea ei este una deosebită, de regulă, multietajată sau multistratificată, în 
funcție de specificul zonei respective. 

Zonele vitale împreună cu cele vulnerabile constituie o prioritate în elaborarea 
și materializarea conceptului de acoperire strategică. De altfel, în conceperea sau 
actualizarea politicilor și strategiilor de acoperire strategică, sau componentelor 
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acestora referitoare la materializarea acestui concept, se pornește exact de la 
identificarea, analizarea și securizarea acestor zone. Acoperirea strategică nu 
înseamnă însă securizarea lor, ci doar crearea condițiilor necesare pentru a se realiza, 
în timp util, securizarea și apărarea lor.

Acoperirea strategică a zonelor vulnerabile

Așa cum am afirmat deja mai sus, acoperirea strategică a zonelor vulnerabile 
se înscrie imediat, ca prioritate, după acoperirea zonelor vitale. De precizat că zonele 
vulnerabile pot fi ele însele (sau nu) zone de interes vital pentru inamic sau zone 
vitale pentru forțele proprii. De aceea, în anumite condiții, este foarte posibil ca unele 
zone vulnerabile să nu beneficieze de o atenție specială în realizarea dispozitivului 
de acoperire. Spre exemplu, zonele sărace, zonele inundabile, cele mlăștinoase, 
cele supuse deșertificării se pot bucura de o atenție cu totul specială în politicile și 
strategiile de dezvoltare economică durabilă, dar nu și în ceea ce privește securitatea 
și apărarea. Zonele vulnerabile care interesează acoperirea strategică sunt cele care 
conțin elemente ale dispozitivelor de securitate și apărare, dar care, din diverse 
motive (unele obiective, altele subiective), nu au fost foarte bine securizate sau nu 
pot fi securizate în mod corespunzător.  

Aceste zone nu sunt însă tot timpul aceleași. Ele variază, în funcție de foarte 
mulți factori și, de aceea, analiza strategică și decizia politico-militară și strategică 
trebuie să aibă mereu în vedere actualizarea lor. 

1.3.2.3. Acoperirea strategică a spațiilor de interes strategic

Acoperirea strategică a teritoriului nu reprezintă același lucru cu acoperirea 
strategică a spațiilor de interes strategic. Spațiile de interes strategic care se cer 
acoperite sunt, considerăm noi, următoarele:

- cyberspațiul;
- spațiul fizic;
- spațiul cognitiv.
Aceste spații sau domenii sunt extrem de importante pentru conceptul de 

acoperire. Nu întâmplător, pe primul plan se situează, în viziunea noastră, spațiul 
cibernetic. Împreună cu spațiul cognitiv, acesta centrează asupra lui, în mare măsură, 
efortul principal al acoperirii strategice, chiar dacă majoritatea dispozitivelor de 
acoperire strategică se găsesc, la ora actuală – și așa vor fi mereu – în spațiul fizic. 
Spațiul fizic se transformă din ce în ce mai mult, în societatea omenească, într-un 
spațiu-suport pentru celelalte două, omenirea trăind, în mod esențial, în acesta.

Cu timpul, aceste dispozitive vor fi prioritare în spațiul cibernetic și în cel 
cognitiv, întrucât în marea lor majoritate, amenințările de orice, ca și vulnerabilitățile 
de orice fel, se vor muta aici, mai exact, se vor exprima, îndeosebi, prin spațiul 
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cibernetic și prin cel cognitiv. Deja, în mare parte, amenințările și vulnerabilitățile la 
acestea s-au și mutat aici. 

Acoperirea strategică a cyberspațiului

Acoperirea strategică a cyberspațiului este, la ora actuală, cea mai dificilă, 
cea mai complexă și cea mai greu de realizat, deși ea se prezintă ca fiind predominant 
tehnică și informațională. Mijloacele IT – hard și soft – au evoluat atât de mult, 
sunt atât de complicate și de sofisticate, încât cei care le pot folosi cu adevărat în 
spațiul războiului cibernetic și, deci, al acoperirii strategice a spațiului cibernetic, 
sunt foarte puțini. Acoperirea strategică a spațiului cibernetic se pare că ar reveni 
în totalitate sau, în orice caz, în cea mai mare măsură specialiștilor IT, soft-iștilor, 
programatorilor, operatorilor cu înaltă calificare, specialiștilor și lucrătorilor 
din domeniul cybersecurității și mai puțin utilizatorilor obișnuiți, ceea ce este, 
desigur, foarte adevărat. Acest tip de acoperire trebuie să se realizeze de forțe 
specializate în războiul electronic, mai exact, în războiul cibernetic. Decizia aparține 
însă politicienilor, strategilor și, evident, managerilor politicilor, strategiilor și 
dispozitivelor de acoperire strategică. Iar aceștia, deocamdată, nu sunt ciberneticieni, 
ci doare oameni politici care, întâmplător sau nu, știu să folosească un calculator, o 
tabletă, un smartfon, ceea ce, desigur, este ceva, dar nu îndeajuns pentru a cunoaște, 
înțelege și lua decizii care țin de forma continuă și extrem de periculoasă a războiului 
cibernetic. 

Deși, în ultimii ani, s-a realizat deja o oarecare cultură strategică IT a 
domeniului, ea nu este chiar la îndemâna oricui și, de aceea, războiul din cyberspațiu 
scapă celor mai mulți dintre luptătorii de rând și cu atât mai mult oamenilor obișnuiți, 
care nu sunt familiarizați cu confruntările din rețelele virtuale, deși numărul 
celor care le folosesc este imens. De aceea, în rețelele intranet există foarte multe 
restricții, impuse de politicile și strategiile de cybersecuriate. Acoperirea strategică 
a cyberspațiului nu se limitează însă la cybersecuriate, nu este doar cybersecuriate, 
ci un complex de acțiuni în spațiul virtual care au aceleași scopuri și funcții cu 
cele din spațiul fizic: ascundere, mascare, camuflare, înșelare a manevrei strategice 
fundamentale din cyberspațiu, dar și din celelalte spații, întrucât spațiul fizic, spațiul 
virtual și spațiul cognitiv sunt interconectate și, în anumite condiții, chiar integrate. 

Acoperirea strategică a cyberspațiului, între altele, presupune și următoarele:
- crearea unor rețele de ascundere a altora, îndeosebi a celor principale;
- stratificarea rețelelor, astfel încât rețeaua fundamentală, adică rețeaua 

manevrei strategice fundamentale să fie multistrat protejată;
- asigurarea unei mobilități adecvate care să permită manevra cyber în condiții 

de securitate;
- dezvoltarea unei culturi cyber etc.
Acoperirea strategică a cyberspațiului se înscrie în conceptul național (de 
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alianță, de coaliție etc.) de acoperire strategică și are o foarte mare importanță, 
întrucât, la ora actuală, cyberspațiul, deși este cel mai extins și mai greu de cunoscut 
(sau poate că tocmai de aceea), este și cel mai vulnerabil. 

Și mai este ceva foarte important. Cyberspațiul are frontiere foarte flexibile, 
care nu corespund cu cele naționale, care le subminează pe cele naționale și cărora 
statul de drept trebuie să le facă față.  

Acoperirea strategică a spațiului fizic

Acoperirea strategică a spațiului fizic nu se reduce la acoperirea strategică a 
teritoriului, ci vizează și alte spații de interes strategic, cum ar fi zonele de conflict, 
zonele în care pachete de forțe (din care fac parte și structuri românești) efectuează 
operații de menținere, impunere sau restabilire a păcii etc. Cu alte cuvinte, acoperirea 
strategică a spațiului fizic se efectuează totdeauna, prin forțe și mijloace proprii sau 
de alianță (coaliție), într-un concept unitar, în zonele în care se efectuează astfel de 
operații și are, în principiu, același conținut cu acoperirea strategică a teritoriului 
național și a spațiilor de interes strategic.

Acest tip de acoperire are în vedere teritoriul, dispozitivele, infrastructurile, 
forțele, mijloacele, oamenii, nodurile de comunicații, platformele de luptă, zonele cu 
resurse, liniile maritime, elementele de infrastructură ale liniilor aeriene etc.

Acoperirea spațiului fizic este consonantă cu cea a spațiului virtual și cu cea 
a spațiului cognitiv și, împreună, dau adevărata dimensiune a acoperirii strategice, 
operaționale și tactice. 

Nu există nicio acțiune umană de amploare care să nu necesite un anumit 
tip de acoperire. Această necesitate rezultă, de fapt, dintr-o realitate: lumea este 
conflictuală. Dezvoltarea durabilă rezultă dintr-o luptă a contrariilor, iar aceasta 
implică politici și strategii adecvate, care se cer acoperite, chiar dacă par a fi în văzul 
lumii. 

Acoperirea strategică a spațiului cognitiv

Acoperirea strategică a spațiului cognitiv este, metaforic vorbind, arta de a 
te ascunde, prin cuvânt, după cuvânt. Atât pentru a te apăra, cât și pentru a-ți crea 
condițiile necesare pentru a lovi, pentru a ataca sau contraataca. Regula generală 
a luptei, a confruntării este valabilă și pentru spațiul cognitiv. De fapt, cele mai 
periculoase provocări vin tocmai din acest spațiu, în care conceptele, teoriile și 
interesele îmbracă platoșa complicată a cogniției și folosesc, în confruntarea directă 
sau indirectă cu celălalt, arma cogniției. Cogniția n-ar trebui să fie o armă, ci un 
patrimoniu, adică un sistem de valori cognitive asimilate, conservate și tezaurizate 
și un sistem coerent de creștere a spațiului cognitiv prin pătrunderea în spațiul 
necunoscut, chiar dacă, așa cum spunea Lucian Blaga în Trilogia culturii, cu cât 
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cunoaștem mai mult acest spațiu, cu atât se adâncește necunoscutul, misterul. 
Procesul cunoașterii nu este unul saturabil, finit, ci unul infinit. 

Toate acțiunile umane sunt gândite, transpuse într-un concept, apoi planificate 
și abia după aceea efectuate. Valoarea universală a cogniției nu exclude identitatea, 
particularitatea, specificitatea și conflictualitatea spațiului cognitiv. Valoarea este ceea 
ce se acumulează din procesul cognitiv, ceea ce rămâne și se tezaurizează. Îndemnul 
însă la cunoaștere, la continuarea procesului de investigare a necunoscutului și de 
transformare a lui în cunoscut rezultă din tensiunile interioare ale acestui proces, din 
trebuința de cunoaștere care se generează totdeauna dintr-un conflict specific tuturor 
sistemelor și proceselor evolutive.

În lume, are loc un război cognitiv, care nu produce neapărat distrugeri 
materiale, morți și răniți, ci identități cognitive puternice care creează școli de gândire, 
idealuri, orizonturi de așteptare, planuri de realizare a unor interese, confruntări, 
politici și strategii cognitive de foarte mare impact. 

Acoperirea strategică a spațiului cognitiv este, de regulă, una de tip fractal 
sau mozaic, întrucât o astfel de acoperire poate fi caracterizată ca cvasi-permanentă, 
cvasi-fluentă și cvasi-cameleonică. Ea se adaptează la împrejurări și totdeauna caută 
soluții inteligente de ascundere, mascare, înșelare etc., pentru a permite manevra 
strategică fundamentală prin cuvânt, imagine, concept, teorie, discurs, excurs și 
chiar prin lege. 

Toate acțiunile din spațiul luptei din cadrul oricărei forme de război sunt 
valabile și în războiul cognitiv, care se prezintă ca un fel de meta-război, ca un 
război al războaielor, întrucât este produs de gândirea omenească mereu căutătoare 
de conflict, de căi de ieșire din conflict și de folosire a conflictului în interes propriu, 
pentru dominarea spațiului cognitiv sau măcar pentru o poziționare dominantă în el. 
Așa este omul făcut.

Oamenii se dezvăluie prin cuvinte, dar se și ascund, tot prin cuvinte, înapoia 
cuvintelor. Este greu ca unii să-și dea seama ce pun la cale ceilalți. Îndoiala, 
incertitudinea, neîncrederea sunt scopuri ale acoperirii strategice a spațiului cognitiv 
și efecte ale reușitei acoperirii strategice cognitive. 

De aceea, fără a intra în prea multe detalii, considerăm că acoperirea strategică 
a spațiului cognitiv face parte din securitatea cognitivă, din apărarea cognitivă și are 
o importanță covârșitoare pentru societatea omenească. 

Pentru a efectua însă o acoperire strategică eficientă a spațiului cognitiv, este 
necesar să ai o bogată cultură, să operezi cu sisteme de valori, să ai adică un brand.  

1.3.2.4. Acoperirea strategică a dispozitivelor

Acoperirea strategică a dispozitivelor reprezintă, în fond, unul dintre scopurile 
nemijlocite ale acoperirii strategice și una din formele ei cele mai concrete de 
manifestare. Însăși acoperirea strategică înseamnă, la urma urmei, politici, strategii, 
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concepții, dispozitive și acțiuni, pentru acoperirea (mascarea) unor politici, strategii, 
concepte, dispozitive și acțiuni. Acoperirea strategică a frontierelor, a teritoriului și a 
spațiilor (cibernetic, fizic și cognitiv) înseamnă, în fond, acoperirea unor dispozitive 
(alcătuite din forțe, mijloace), care se află în teritoriu și, evident, într-un anumit 
spațiu, care dispun de anumite resurse și desfășoară sau urmează să desfășoare 
anumite operații și acțiuni, potrivit unor decizii politice, puse în operă prin anumite 
strategii, în vederea realizării unor obiective care vizează înfăptuirea unui scop ce 
ține de securitatea și apărarea țării. 

Acoperirea strategică a dispozitivelor se realizează tot prin dispozitive. 
Spre exemplu, acoperirea dispozitivului de apărare aeriană se realizează printr-
un dispozitiv sau prin anumite elemente de dispozitiv și/sau acțiuni care, fiind 
vizibile în tot spectrul cercetării și cunoașterii, ascund de fapt elementele vitale ale 
dispozitivului apărării aeriene, dar mai ales informațiile și setul de concepte, operații 
și acțiuni ce țin de manevra strategică aeriană fundamentală. Nu poți ascunde 
aerodromurile și stațiile de radiolocație din dispozitive, nici toate aeronavele (mai ales 
că numărul și tipul acestora este cunoscut chiar și publicului larg), dar poți ascunde 
alte elemente care țin de manevra strategică aeriană, de capacități și capabilități, de 
dinamica dispozitivului, de coerența doctrinei de luptă, de sub-manevrele tactice 
și operaționale, de sistemele de arme, de nivelul de pregătire etc., fie creând un 
dispozitiv vizibil și cognoscibil paralel și parțial suprapus peste cel real, fie dirijând 
atenția spre alte zone. 

Spre exemplu, mitingurile aeriene, ziua porților deschise, prezentarea tehnicii 
de luptă din dotare, a unora dintre produsele industriei naționale de apărare etc. sunt 
acțiuni menite să crească gradul de credibilitate al forțelor, mijloacelor și acțiunilor 
din cadrul dispozitivului de apărare aeriană a țării, dar nu și elemente care țin de 
dinamica acestui dispozitiv, de planificarea strategică, de operația aeriană proprie 
sau în context aliat etc. 

Desigur, acoperirea strategică nu se limitează la acoperirea dispozitivelor reale, 
ci are valențe și componente mult mai largi care țin efectiv de domeniul respectiv 
și pe care numai managerii acelui domeniu le știu în toate detaliile lor. Esențial 
este că un astfel de concept se aplică peste tot, inclusiv în acoperirea dispozitivelor 
care acționează, vizibil, în teatrele de operații pentru menținerea păcii, pentru 
dezamorsarea crizelor și conflictelor, pentru înlăturarea urmărilor confruntărilor 
militare și dezastrelor de tot felul. 

1.3.2.5. Acoperirea strategică a operațiilor și acțiunilor

Ca și cea a dispozitivelor, acoperirea strategică a operațiilor și acțiunilor 
este una de tip dinamic și se realizează totdeauna, în toate acțiunile, chiar și în cele 
care sunt vizibile, descoperite, spre exemplu, în cadrul exercițiilor demonstrative, și 
vizează, pe de o parte, mascarea strategică (atunci când și acolo unde este nevoie), 

EDITORIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/201634

crearea unei anumite percepții și a anumitor sentimente (de încredere, de simpatie, 
de încurajare sau descurajare, transmiterea numitor semnale etc.), dar și asigurarea 
unor condiții ca vulnerabilitățile să nu se vadă, iar punctele forte să fie extrem de 
vizibile.

Dar acoperirea strategică a operațiilor și acțiunilor se detașează de valențele 
foarte concrete, adesea pragmatice, de la nivelul operațional și de la cel tactic și 
vizează realizarea unui anumit efect în plan strategic (al strategiilor, doctrinelor, 
forțelor, mijloacelor, resurselor, coerenței și consistenței strategice etc.), atât prin 
planificarea acțiunilor, cât și a efectelor. Niciodată, planificarea și executarea unei 
operații și a unor seturi de acțiuni (care revin, de regulă, nivelurilor operaționale și mai 
ales tactice) nu se efectuează fără a se avea în vedere și dimensiunea acoperitoare a 
acestora, de la justificare la coerență, de la mascare la descurajare, de la demonstrație 
la acțiuni capacitare etc.). Acțiunile acoperitoare sunt, de cele mai multe ori, cheia 
reușitei acțiunilor propriu-zise, întrucât, azi la fel de mult ca ieri, în acțiune contează 
nu doar capacitatea pe care o ai, ci mai ales modul ingenios în care o folosești.

1.3.2.6. Acoperirea strategică integrală

Acoperirea strategică integrală nu este o simplă însumare a acoperirii 
strategice a spațiilor cibernetic, fizic și cognitiv, ci o modalitate de asamblare a 
acestora în același concept. De fapt, acoperirea strategică reală a acestor spații este 
una bazată pe interconexiune, întrucât fiecare dintre aceste spații se regăsește, într-o 
formă sau alta, în celălalt. Astăzi – și cu atât mai mult în viitor –, nu se poate și 
nu se va mai putea vorbi de spațiu virtual fără a se avea în vedere suporturile sale 
fizice, infrastructurile sale. Nu se poate vorbi nici de spațiul fizic, la modul izolat, 
întrucât, pe lângă faptul că el este un suport pentru orice, este, în același timp, și un 
beneficiar al funcțiunilor și efectelor spațiului virtual și spațiului cognitiv. Același 
lucru se poate spune și despre spațiul cognitiv, deși acesta din urmă aparține gândirii 
oamenilor, fiind forma superioară de existență a societății omenești. 

Securitatea tuturor acestor spații depinde în mare măsură de securitatea 
fiecăruia în parte și de conexiunile dintre ele, iar manevra strategică fundamentală 
care se efectuează într-unul din aceste spații condiționează temeinic și manevra 
strategică fundamentală din celelalte spații. 

Omul nu trăiește într-un fel în spațiul virtual, altfel în spațiul fizic și cu totul 
diferit în spațiul cognitiv, mai ales când este vorba de securitatea națională și de 
apărarea țării. 

De aceea, acoperirea strategică integrală a acestor spații este una de sinteză, în 
sensul că o astfel de acoperire nu se poate realiza prin aceleași mijloace pentru toate 
cele trei spații, ci este necesar ca fiecare să procedeze în felul lui, cu mijloacele lui, 
dar în cadrul aceluiași concept. 
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1.4. Clasificarea acoperirii strategice după conținut

În România, sunt definite cam 21 de domenii ale activității firmelor și 
instituțiilor. Cum este și firesc, aceste domenii sunt, într-un fel, și domenii ale 
securității naționale, întrucât orice acțiune umană are și o componentă de securitate 
și de apărare. Faptul că fiecare activitate umană își înscrie și își circumscrie și o 
componentă de securitate și apărare impune ab initio și o componentă de acoperire 
strategică, operațională și chiar tactică (acțională). Desigur, acest lucru se realizează, 
de regulă, empiric, dar vizează mai mult securitatea intrinsecă a procesului, asigurarea 
confidențialității, păstrarea unor secrete, a identității și a brand-ului. 

Conceptul de acoperire strategică trebuie să cuprindă însă, nu doar în formă, 
ci și în conținut, toate domeniile activității umane, pentru că omul are nevoie și de o 
anumită acoperire în tot ce face.  

1.4.1. Acoperirea juridică

Dura lex, sed lex. Evident, legea-i lege. Dar ea este, totdeauna, nu numai 
diriguitoare, ci și acoperitoare. Acoperirea strategică juridică nu trebuie însă 
înțeleasă ca o modalitate de ascundere a manevrei strategice fundamentale, ci ca 
o modalitate de reglementare și legitimare a ei. Pentru că, oricât de importantă și 
de presantă ar fi o manevră strategică în domeniul securității și apărării, ea trebuie 
efectuată în condițiile legii, în limitele legii și în arealul de permisivitate al legii. 
Acest lucru este foarte important, iar legiuitorul ar trebui să aibă grijă ca realitatea 
care generează trebuința de acoperire strategică (datorită, desigur, mediului de 
securitate instabil, nesigur și conflictual) să fie exprimată și prin lege. Pentru că nu 
legea creează realitatea, ci realitatea creează legea. 

Acoperirea strategică juridică se definește, considerăm noi, pe ubicuitatea 
securitară a legii, pe crearea cadrului juridic necesar care să permită și să legitimeze 
manevra strategică fundamentală. La generarea tuturor legilor, indiferent care ar fi 
domeniul acestora, legiuitorul ar trebui să aibă în vedere, totdeauna, și domeniul 
acoperirii juridice. De aici nu rezultă că ar trebui create legi speciale sau prevederi 
speciale în toate pachetele de legi sau în o parte din acestea care să privilegieze 
manevra strategică fundamentală, ci doar că o astfel de manevră, cunoscute fiind 
valențele, importanța și impactul acesteia, ar trebui avută întotdeauna în vedere de 
către legiuitor, aceasta făcând parte din securitatea și apărarea națiunii, ca expresie 
vitală a acestora, ca realitate care impune norma de drept.

Precizăm acest lucru, întrucât, în practică, s-a constatat că, de foarte multe 
ori, componenta juridică mai mult a îngreunat decât a certificat și legitimat manevra 
strategică fundamentală sub diferite forme ale ei, mai ales pentru forțele care au 
acționat în teatrele de operații. 

Ar trebui reglementate strict, clar, dar și foarte cuprinzător competențele, 
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abilitățile, limitele, responsabilitățile, implicațiile și efectele, astfel încât să se creeze 
și să se actualizeze în permanență cadrul juridic în care trebuie să funcționeze corect 
și eficient sistemul național de apărare, atât în forma, cât și în conținutul său. 

Acoperirea juridică nu creează legi înșelătoare, ci legi care să permită manevra 
strategică fundamentală în limitele dreptului intern și internațional, ale dreptului 
păcii și războiului. Pentru că, totdeauna, în acest cadru, se concepe și se pune în 
operă acoperirea strategică. Dar, oare, legiuitorul chiar ține seama de o astfel de 
necesitate?

1.4.2. Acoperirea strategică economică și financiară

Acoperirea strategică economică și financiară face parte din arsenalul 
acoperirii strategice generale sau integrate. Este, poate, una dintre cele mai importante 
și mai dificile componente ale acoperirii strategice naționale. Acoperirea strategică 
economică și financiară constă într-un sistem de politici și strategii economice 
și financiare prin care se asigură condițiile economice și financiare necesare și 
suficiente efectuării manevrei strategice fundamentale, în orice situații ale mediului 
de securitate. Acoperirea strategică economică și financiară constă, în primul rând, 
în existența și funcționarea corectă a unui sistem economic și financiar coerent, 
consistent, flexibil și ușor adaptabil la evoluțiile și involuțiile mediului strategic de 
securitate, care se cere gândit și menținut cel puțin în următorii parametrii:

- realizarea unui echilibru dinamic între presiunea externă și cea internă, 
astfel încât vulnerabilitățile economice și financiare strategice să fie cât mai mici 
sau reduse până la acel prag dincolo de care începe, indubitabil, insecuritatea și, ca 
urmare, dificultatea efectuării manevrei strategice fundamentale;

- menținerea controlului național principal asupra resurselor de importanță 
strategică, prin forme moderne, care să nu creeze falii strategice sau disfuncții grave 
în funcționarea economiei și finanțelor și să nu pună în pericol economia de piață, 
economia socială de piață, piața financiară etc.;

- realizarea unor parteneriate economice și financiare prin care să nu se cedeze 
suveranitatea generală a statului, ci să se conexeze componentele acesteia la cerințele 
actuale ale suveranității bazate pe interdependențe;

- asigurarea și asumarea unui rol financiar și economic activ, astfel încât 
România să nu-și sporească vulnerabilitățile economice și financiare la presiunile 
nocive ale proceselor de globalizare forțată, accelerată, ale efectelor ascunse și 
distrugătoare ale politicilor europene de regionalizare și, mai ales, ale evoluțiilor 
necontrolabile ale pieței financiare;

- refacerea urgentă a industriei de apărare pentru a fi în măsură să producă 
strictul necesar apărării țări, în context aliat și unitar;

- înțelegerea temeinică de către decidenți a importanței compo nentei 
economico-financiare a acoperirii strategice și a modalităților în care trebuie să se 
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realizeze aceasta. În general, decidenții nu au în vedere cerințele acoperirii strategice, 
fie pentru că nu o înțeleg, fie pentru că nu o consideră importantă în noul context 
european și internațional al dezvoltării durabile. Or, toți cei care au responsabilități în 
dezvoltarea economică și socială durabilă, în securitatea și apărarea țării, chiar dacă 
acestea se efectuează, azi, în context NATO și UE, trebuie să înțeleagă că problema 
acoperirii strategice este una națională, iar responsabilitatea pentru realizarea ei ne 
revine în întregime nouă, românilor. Contextul NATO și UE presupune posibilitatea 
solicitării de către noi a unor acțiuni aliate în ceea privește acoperirea strategică pe 
care noi nu le putem efectua (spre exemplu, informații prin sateliți) și nu substituirea 
noastră de către aceste structuri, întrucât noi înșine facem parte din structurile 
respective și trebuie să ne comportăm ca atare.

Nu Alianța sau alte țări trebuie să asigure resursele necesare pentru fabricarea 
armamentului și mijloacelor de care avem nevoie în acoperirea strategică și chiar în 
efectuarea manevrei strategice fundamentale, ci statul român. Or, distrugerea, din 
varii motive (unele care țin de funcționarea pieței armamentelor, deci a rentabilității 
acestei industrii), a industriei naționale de apărare, a obiectivelor economice 
strategice, a resurselor și structurilor economice și financiare de bază este una dintre 
cele mai mari vulnerabilități militare, economice și financiare care s-a realizat nu 
neapărat la presiunile din afară, la efectele distrugătoare imparabile ale pieței, ci, în 
primul rând, datorită neglijențelor, iresponsabilității și incompetențelor interne. Iar 
această realitate extrem de periculoasă pentru securitatea și apărarea țării trebuie să 
înceteze cât mai repede cu putință.  

1.4.3. Acoperirea strategică informațională (info-strategică)

Poate că tipul acesta de acoperire funcționează și încă în condiții ceva mai 
bune, mai ales din perspectiva serviciilor care cooperează în mod eficient cu cele 
europene și cu cele ale partenerilor din NATO. Nu ne îndoim că, la dispoziția 
decidenților politici și strategici din România sunt puse, în timp util, informațiile 
necesare, inclusiv cele pe baza cărora se efectuează analiza temeinică a situației care 
reclamă anumite tipuri de acoperire info-strategică. Din semnalele publice date până 
acum, rezultă că partenerii noștri strategici, îndeosebi Statele Unite ale Americii, 
sunt mulțumiți de calitatea și nivelul acestei colaborări, iar acest lucru este foarte 
important. Dar punctul de vedere al partenerilor nu este suficient pentru a califica, 
doar pe acest criteriu, calitatea acoperirii info-strategice.

De fapt, acoperirea info-strategică este una care face parte dintr-un ansamblu 
care dă consistență și coerență tuturor politicilor, strategiilor, operațiilor și acțiunilor 
din acoperirea strategică și tuturor dispozitivelor care se realizează în acest sens. 

Între foarte multe altele, acoperirea info-strategică presupune și următoarele: 
- acoperirea politicilor, strategiilor, forțelor, mijloacelor, resurselor și 

dispozitivelor info-strategice și a celor de conexiune cu acestea;
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- acoperirea info-strategică a tuturor forțelor, mijloacelor,  resurselor și 
dispozitivelor care se află în acoperirea strategică, în toate componentele ei;

- acoperirea info-strategică ingenioasă, flexibilă și oportună a manevrei 
strategice fundamentale, atât în timp de pace, cât și la vreme de război.

Aceste tipuri de acoperire se realizează, în principal, de forțe specializare 
– serviciile de informații –, dar, în același timp, și de către fiecare componentă a 
sistemului național de securitate și apărare, atât prin forțe proprii, cât și prin forțe de 
sprijin și chiar prin cooperare (explicit sau nu) cu alte forțe, îndeosebi cu cele aliate, 
în acele domenii unde noi nu avem mijloacele necesare (cercetarea prin sateliți, spre 
exemplu). 

Acest tip de acoperire are două componente principale:
- căutarea datelor și informațiilor necesare cunoașterii exacte a situației 

strategice, astfel încât decidenții să aibă la dispoziție toate datele, informațiile și 
mijloacele necesare pentru efectuarea unei analize complete, complexe și oportune 
a situației strategice (să știi cu mult mai mult decât crede adversarul că poți ști și, în 
funcție de aceasta, să ai cel puțin două-trei variante de decizii în condiții de menținere 
a inițiativei și chiar a supremației info-strategice); 

- protecția informațională a tuturor spațiilor, dispozitivelor, politicilor, 
strategiilor și acțiunilor din cadrul acoperirii strategice.

Așa cum arată experiența atâtor războaie, dar și cea acumulată de unitățile 
armatei și de celelalte structuri ale sistemului național de apărare, care au participat 
la operații internaționale de diferite tipuri (acțiuni de luptă, acțiuni de gestionare a 
crizelor, menținere a păcii, acțiuni umanitare, intervenții la calamități și dezastre 
etc.), domeniul info-strategic este esențial atât în pregătirea operațiilor și în realizarea 
dispozitivelor, cât și în desfăşurarea propriu-zisă a acestora. 

Dar el, singur, nu este suficient. Acoperirea strategică, de orice tip ar fi ea, nu 
se realizează numai pe baza datelor și informațiilor obținute, ci și prin cunoașterea 
multor altor elemente, cum sunt cele care țin de cogniție, de potențial, de resurse, de 
stil, de cultură, de patrimoniu etc. 

1.4.4. Acoperirea strategică cognitivă

Acoperirea strategică cognitivă este, de fapt, esența acoperirii strategice de 
orice fel. Ea presupune o foarte bună cunoaștere a tuturor domeniilor, a tuturor 
spațiilor, dispozitivelor, acțiunilor și, mai ales, a rațiunilor care le generează și le 
actualizează (sau nu). 

Acoperirea strategică ține de o anumită prudență. Este o expresie a acesteia. 
Ea nu exprimă atât neîncrederea în alte state, formațiuni, rețele, organizații și multe, 
foarte multe alte entități și identități care pot fi ostile, periculoase și imprevizibile, 
cât mai ales nevoia de asigurare, nevoia de autoprotecție, în orice condiții și spre 
toate orizonturile. Paza bună trece primejdia rea.
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Pericolele și amenințările actuale și viitoare sunt numeroase și foarte 
diversificate. Omenirea nu se îndreaptă spre o liniște veșnică, spre o pace absolută și 
spre o armonie universală, în care statul ar trebui să dispară pur și simplu (pentru că 
încurcă prea mult lumea neoliberală și mințile pacifiștilor), ci spre un dezechilibru 
al terorii, în care marile puteri se înarmează cu cele mai sofisticate mijloace care 
au existat vreodată pe planeta Pământ (arme nucleare, arme bazate pe amplificarea 
undelor, arme bazate pe laseri, arme geofizice, arme cognitive etc.), iar statele pe 
teritoriile cărora se află resurse suportă presiuni și imixtiuni inimaginabile. Cuceritorii 
de toate felurile și cei care se află în spații, locuri și cogniții care au mai rămas de 
cucerit se înfruntă și se confruntă prin toate mijloacele posibile, iar rezultatul rămâne 
el însuși un paradox.

Pe de o parte, un posibil război – războiul dezastruos, ultimul război al lumii 
– stă să izbucnească aproape în fiecare clipă, cu tot arsenalul său de forțe, mijloace, 
dispozitive și acțiuni, în timp ce, pe de altă parte, noua eră a informației și cogniției, 
a tehnologiilor de vârf și a rețelei intra-planetare generează o civilizație tehnologică 
și informațională care nu agreează în nici un fel războiul, distrugerea, catastrofa. 
Impactul dintre cele două lumi – una a dominanței, a violenței, a consumului, a 
sclavizării omului, a confruntării, inclusiv a războiului, a obținerii cu orice preț a 
puterii absolute, a bogăției, resurselor și banului, cealaltă a armoniei universale, 
generate de avantajele tehnologiilor moderne – este unul cu efecte paradoxale, 
un fel de amestec între agresivitatea pacifiștilor și a păcii și perversitatea puterii 
discreționare și a războiului. 

Noile ideologii, care, de fapt, nu sunt decât altceva decât contra-ideologii, 
deci tot ideologii, sunt la fel de simpliste și de periculoase ca și ideologiile împotriva 
cărora se ridică. 

Cunoașterea nu este nici ea străină de acest conflict. Ba, mai mult, el se află 
chiar în interiorul ei. Și, indiferent de tabere, ea își urmează aproape nestingherită 
cursul, folosindu-se de întregul patrimoniu cognitiv, dobândit până acum și de toate 
modalitățile posibile și imposibile de formulare a ideologiile care se confruntă și a 
confruntărilor care au nevoie de ideologii. 

Acoperirea strategică cognitivă este un fel de principiu al rațiunii suficiente 
care trebuie să adăpostească și să protejeze atât patrimoniul cognitiv, cât și demersul 
cognitiv, specific tuturor epocilor, dar trecut în prim-plan în epoca societății 
cunoașterii. 

 
1.4.5. Acoperirea strategică politică

Acoperirea strategică politică – esențială în actul guvernării, legislației și 
deciziei strategice – are și ea, la rândul ei, o acută nevoie de… acoperire strategică. 
Acest gen de acoperire a acoperirii constă în a avea mare grijă de domeniul al ceea ce 
nu se vede din ceea ce se vede cât se vede. Desigur, în rațiunea acestui studiu, ceea 
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ce nu se vede din ceea ce se vede nu are nicio legătură cu parșivenia politică și nici 
cu minciuna politică. Acestea nu sunt acțiuni acoperitoare, ci acțiuni distrugătoare, 
cu efecte dezastruoase în plan politic și strategic. 

Acoperirea strategică politică are cel puțin două dimensiuni vitale pentru 
securitatea și apărarea unui stat:

- acoperirea corespunzătoare, inteligență și flexibilă a arealului politică, adică 
a politicilor de securitate și apărare și a celor de conexiune cu acestea;

- acoperirea strategică politică a acțiunii strategice.
În ceea ce privește acoperirea strategică a arealului politic, trebuie să se asigure 

cel puțin două funcții importante ale acesteia:
- funcția de garant al excursului politic și, prin urmare, al deciziei politice;
- funcția protectoare, cea de scut politic al efectelor deciziei.
Primul aspect vizează siguranța și securitatea strategică a excursului, în sensul 

că fiecare cuvânt care se spune în spațiul politic trebuie să fie acoperit nu doar 
sintactic și semantic, informațional și, deci, cognitiv, ci și strategic. Așa cum bine 
se știe, în vremea lui Bismarck, o virgulă, a declanșat un război. În vremea noastră, 
războiul fiind continuu, nu mai rămâne nici un loc pentru virgule în plus și, de aceea, 
unii dintre adepții catastrofismului iminent, le pun între subiect și predicat. Sau, pur 
și simplu, renunță la ele.

Desigur, politicienii trebuie să aibă mare grijă de cuvintele lor, să fie tot timpul 
foarte, foarte atenți la ceea ce spun. Dar acoperirea strategică politică nu se rezumă la 
atât. Aici este vorba de asigurarea unui cadru-beton pentru politica unei țări, dar nu 
printr-o „cimentare” politică, îngustă, absurdă și chiar extremistă, ci prin flexibilizarea 
ei, prin ancorarea ei în spațiul gândirii profunde, al cunoașterii profunde, al analizei 
mature și temeinice, al evaluării realiste și al previziunii responsabile. De aceea, 
acoperirea strategică politică, între foarte multe altele, presupune și următoarele:

- identificarea, formularea și cunoașterea foarte exactă a interesului național 
vital (chiar dacă o astfel de formulare nu se pune la dispoziția oricui, mai ales la 
dispoziția posibililor noștri inamici) și slujirea lui prin toate mijloacele legale, 
legitime și posibile;

- menținerea excursului și discursului politic într-o raționalitate clară, suficientă 
și temeinică, prudentă și responsabilă;

- acoperirea vorbelor prin fapte indubitabile;
- crearea, în timp, a unor temeinice suporturi de credibilitate;
- existența unor politici de rezervă, directe sau indirecte, convergente, radiale 

sau/și stratificate, actualizate în permanență, care să permită efectuarea, în deplină 
siguranță, a manevrei strategice politice fundamentale;4 

- planificarea riguroasă, dar flexibilă și adaptabilă rapid la schimbările 
4  Prin manevră strategică politică fundamentală înțelegem elaborarea, planificarea și punerea în operă a unui sis-
tem coerent de politici (economice, sociale, internaționale, de vecinătate, de apărare și securitate, de mediu etc.), în 
două trei variante (unele acoperitoare pentru cele fundamentale), astfel încât, pentru orice situație, să existe din timp 
o soluție de bază și cel puțin una sau chiar două de rezervă.
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(previzibile sau nu) din mediul de securitate; 
- folosirea, pentru mascarea politică strategică, a unor tehnici nelineare și chiar 

de labirint sau de rețea, care să asigure posibilitatea efectuării, în deplină siguranță, 
a manevrei adecvate;

- elaborarea unei legislații corespunzătoare acestui domeniu, ținându-se seama 
de constrângerile și determinările naționale, europene, internaționale, de alianță și de 
coaliție etc.

Acoperirea strategică politică se realizează mai ales prin diplomație. 
Diplomația însăși este, în esența ei, un complex de forme de acoperire strategică 
politică fundamentală foarte cunoscută și acceptată ca atare de întreaga lume și de 
fiecare țară în parte, fără obiecții și fără reacții esențiale. Dar acoperirea strategică 
politică mai cere și altceva. Cere ca toate structurile, toate personalitățile, toate 
sistemele și toate procesele care alcătuiesc acest domeniu atât de important (întrucât 
este domeniul politic decident) să acționeze coerent, în cadrul acelorași concepte, 
dar în forme și formule cât se poate de diversificate, pentru a crea și a induce efectul 
planificat. 

Discursul liber, cu ce le vine la gură, al unor oameni politici importanți, de 
dragul de a face impresie sau de a obține voturi, nu reprezintă, aproape în nicio 
împrejurare, o metodă acoperitoare eficientă pentru securitatea și apărarea statului 
respectiv. De multe ori, efectul poate fi chiar invers. Spre exemplu, ieșirile repetate 
ale președintelui României, Băsescu Traian, cu discursuri improvizate și limbaj 
necontrolat împotriva Rusiei în cazul crizei din Ucraina, probabil, de dragul de a 
face o impresie bună la Washington (sau Dumnezeu știe de ce!) a adus, nejustificat, 
mari deservicii statului român în raporturile sale cu statul rus. Este însă posibil ca 
discursurile respective să fi fost chiar acoperitoare. Probabil pentru alții, nu însă și 
pentru statul român… 

1.4.6. Acoperirea strategică de siguranță și ordine publică 

Siguranța și ordinea publică reprezintă domenii operative, care sunt active 
în permanență și, de aceea, acoperirea strategică a acestora are foarte multe 
particularități și specificități. Propriu-zis, la prima vedere, s-ar părea că ordinea 
publică n-ar trebui să fie acoperită din punct de vedere strategic, ci doar asigurată. Iar 
siguranța națională este ea însăși un domeniu de acoperire pentru celelalte domenii și 
pentru desfășurarea în liniște și siguranță a vieții și activității de către oameni, firme, 
instituții și stat. 

La o analiză mai atentă, vom constata însă că și aceste domenii, ca oricare 
altele, au nevoie de un sistem complex de acoperire, inclusiv de o acoperire strategică. 
Dar de o acoperire de un tip cu totul special. 

În general, acoperirea este un concept cu multe componente și cu mult 
semnificații, chiar transparent la semnificații. Ea vizează asigurarea, camuflarea, 
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ascunderea, mimarea, înșelarea, disimularea, contracararea atenției, influențarea 
etc. etc., dar și asigurarea tuturor condițiilor pentru ca dispozitivul să funcționeze, 
acțiunea să se desfășoare, iar efectul dorit, planificat sau estimat să se producă.

În acest cadru, și siguranța are nevoie de acoperire și chiar de acoperire 
strategică. În realizarea ei, sunt angrenate nu numai serviciile de informații, poliția, 
jandarmeria, inspectoratul pentru situații de urgență și toate componentele sale, 
serviciile medicale, ambulanța și toate celelalte, ci și conducerea politică, structurile 
statului, societatea civilă, mediul privat și chiar Academia.

Toate acestea generează produse de asigurare a siguranței, de operaționalizare 
a acesteia, de menținere a ei în limitele unei funcționalități eficiente, legale și legitime.

Dar domeniile siguranței și cele ale ordinii publice sunt atât de vaste și de 
imprevizibile, încât nimic din ceea ce se conține de regulă în conceptul de acoperire 
strategică nu poate lipsi de aici. Dar prezenţa fiecărui element, de la politici și 
strategii, la dispozitive, operații și acțiuni, este una care se modelează pe situații și 
efecte.

Polițistul care acționează în exercițiul funcțiunii trebuie să fie acoperit de 
sistem și protejat de lege, iar acest lucru trebuie să-l știe, să-l accepte și să-l respecte 
toată lumea, inclusiv polițistul în cauză, ceea ce, în general, nu se întâmplă în toată 
lumea la fel. În fiecare colț al planetei, există specificități și excepții care fac regula, 
mulțimile nu au totdeauna dreptate, iar structurile statului și forțele de ordine rareori 
realizează cu adevărat că nu sunt stat în stat, ci instituții puse în slujba cetățeanului. Și 
aceasta, nu doar din cauza complexului puterii – cel puternic are  totdeauna dreptate 
–, ci și din alte cauze, mult mai complicate și mult mai subtile, între care se situează 
și incapacitatea mulțimii de a fi rațională în momente de criză sau în momente de 
exaltare emoțională.

De aceea acoperirea strategică de siguranță și cea de ordine publică nu sunt 
la fel și n-ar trebui incluse în aceeași categorie. Siguranța este altceva decât ordinea 
publică. Noi le-am inclus în același titlu nu pentru că ar fi identice sau consonate, 
ci pentru că așa s-au formalizat noțiunile în ultimul sfert de veac în România. În 
Parlament, există comisii de apărare, siguranță și ordine publică. Dar, de aici nu 
rezultă că toate aceste concepte – apărare, siguranță, ordine publică – sunt identice. 
Nu sunt. Dimpotrivă, sunt chiar foarte diferite, deși, într-un fel se întâlnesc în același 
efort comun de apărare și securitate a națiunii. 

Acoperirea siguranței (concept pleonastic) presupune, între aletele, elaborarea 
unor politici și strategii prin care să se asigure buna funcționare a instituțiilor care au 
atribuții în ceea ce privește siguranța națională, mai ales a serviciilor de informații, 
instituțiilor de forță, resurselor angajate în aceste domenii, cercetării științifice, 
planurilor de acțiune, programelor de pregătire, politicilor, strategiilor, dispozitivelor 
și acțiunilor etc.

Printre principalele componente al acestui tip de asigurare a acoperirii 
strategice, ar trebui incluse și următoarele:  
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- conceperea unor variante complementare și flexibile de planuri de căutare, 
astfel încât să fie foarte grea (chiar imposibilă) cunoașterea de către cei potrivnici 
apărării, securității, siguranței și ordinii publice în România, a politicilor și strategiilor 
instituțiilor care lucrează sub acoperire;

- existența unor politici și strategii complementare care să permită, în limitele 
necesare, acoperirea manevrei strategice esențiale în aceste domenii;

- crearea unor suporturi (module) complexe și foarte flexibile de acoperire, 
astfel încât, în orice moment, să poată fi aleasă soluția cea mai potrivită; 

- crearea unor structuri de acoperire suple și foarte dinamice, capabile să se 
adapteze rapid cerințelor efective ale situației;

- crearea și actualizarea în permanență a unor structuri de cercetare (științifică, 
în primul rând), care să asigure bazele de date necesare și expertizarea științifică a 
deciziilor privind acoperirea strategică a acestor domenii. 

1.4.7. Acoperirea strategică militară

Acoperirea strategică militară pare, de asemenea, o formulare pleonastică. 
De când se știe, acoperirea strategică a fost predominant, dacă nu chiar exclusiv, 
militară. Se vorbește chiar de operația strategică de acoperire. Dar toate, la timpul 
potrivit. Când se pronunță cuvântul „acoperire”, se are în vedere complexul de 
activități extrem de dificile care vizează, cel puțin în tradiția noastră, dar nu numai, 
asigurarea condițiilor pentru ca grosul forțelor să se poată mobiliza și intra în ordine 
în operație. Noi am denumit această funcția a acoperirii ca un complex de acțiuni 
menite să asigure desfășurarea în bune condiții a manevrei strategice fundamentale. 

La o astfel de acoperire, participă forțe special pregătite și destinate pentru 
așa ceva. Deci, se subînțelege că o acoperire strategică este, în primul rând, una de 
tip militar. 

Toate țările din lume, indiferent cum ar fi ele din punct de vedere politic, 
economic și militar, realizează și mențin în permanenţă forțe, mijloace, dispozitive 
și acțiuni de acoperire, iar această acoperire este, în primul rând, de ordin militar. 

Și în țara noastră, amplasarea forțelor, mijloacelor, resurselor și dispozitivelor 
s-a făcut totdeauna în așa fel încât să permită reacția și acțiunea forțelor de apărare a 
țării, îndeosebi pentru apărarea frontierelor și interzicerea pătrunderii inamicului pe 
teritoriul național. 

Totdeauna, în cadrul dispozitivului armatei, au existat mari unități de acoperire, 
amplasate, de regulă, în apropierea frontierei. Baza acoperirii strategice clasice au 
reprezentat-o, de-a lungul timpurilor, forțele terestre. 

Celelalte categorii de forțe – forțele aeriene și cele navale – au desfășurat, 
de regulă, acțiuni în sprijinul acoperirii strategice terestre. Înainte de 1990, aproape 
toate diviziile românești, mai puțin cele de contralovitură, erau amplasate în așa fel 
încât să intervină, în cel mai scurt timp, la frontieră. 
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1.4.7.1. Acoperirea strategică, operațională și tactică terestră

Acoperirea strategică a frontierelor, concomitent cu acoperirea strategică și 
operațională a întregului teritoriu sau măcar a zonelor în care inamicul ar fi putut 
folosi, în caz de război, manevra strategică pe verticală, a constituit una dintre 
preocupările principale ale Statului Major General și decidenților politici și strategici.

Literatura dintre cele două războaie mondiale – inclusiv cea românească – este 
bogată și foarte precisă în legătură cu tema acoperirii. Îndeosebi acoperirea terestră 
este tratată în detaliu în multe lucrări și este studiată temeinic la Școala de Război, 
întrucât se consideră că ea reprezintă una dintre cele mai dificile provocări ale artei 
militare și una dintre cele mai grele acțiuni strategice, operaționale și tactice. Unitățile 
de acoperire, constituite în detașamente, cu norme tactice cât se poate de complicate, 
care depășesc cu mult pe cele ale acțiunilor obișnuite, sunt nevoite să acționeze pe 
fronturi foarte largi, cu adâncimi variabile, în funcție de tipul de acoperire și de 
concepția în care se organizează aceasta.

„Acoperirea este acel ansamblu de operațiuni, care permite ca, utilizând 
mijloace reduse, operând pe fronturi foarte mari, să se asigure o concentrare de forțe 
într-o anumită regiune, sau să se protejeze teritoriul național contra incursiunilor 
inamice pe fronturile unde nu se întrevăd operațiuni importante.”5

În concepție românească – și nu numai – capabilitatea forțelor de acoperire a 
fost, în războaiele purtate, redusă cam la o treime din cea a forțelor principale. De 
aceea, misiunile forțelor din acoperire sunt nu numai deosebit de dificile, ci și foarte 
sensibile. Îndeplinirea lor necesită calități de comandament deosebite, inteligență, 
iscusință și, evident, o foarte bună pregătire a forțelor. 

În general, unitățile forțelor terestre din acoperire evită angajarea semnificativă 
în luptă (acroșajul de către inamic, în limbajul perioadei interbelice), dar trebuie să 
ducă acțiuni întârzietoare astfel încât să asigure condițiile necesare concentrării și 
intrării organizate în acțiune a forțelor principale. 

Acțiunile în acoperire ale forțelor terestre (diviziilor din acoperire) au 
particularități foarte bine cunoscute de Armata României, întrucât, atât în Războiul 
de Independență, cât și în cele două Războaie Mondiale, a desfășurat, în condiții 
dramatice, astfel de operații.

Marele State Major și, în general, comandamentul nostru strategic (ca să 
folosim un termen generic, dar mult mai sugestiv) împreună cu toate forțele angajate 
în acoperire, a avut în vedere, în funcție de factorii din acea vreme, de experiența 
celorlalte armate din Europa și de conceptele studiate detaliat în Școala de Război, 
toate elementele care țin de pregătirea din timp de pace și de efectuarea, în caz de 
război, a acoperirii strategice, operaționale și tactice. 

„Acoperirea este prima manifestare operativă a unei armate, la începutul unui 
5  Colonel Nic. Sc. Stoenescu, Acoperirea. Principii, procedee, acțiuni, 1935, pp. 9-10
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război. După declanșarea acestuia, ea poate interveni iarăși, în cazul când situațiunea 
politică impune un al teatru de operațiuni.” scria colonelul Stoenescu, în una dintre 
lucrările sale.6

În principiu, conceperea și organizarea acoperirii strategice terestre s-a 
desfășurat după următoarea figură:

Firura nr. 1 Acoperirea strategică terestră7

Acoperirea este totdeauna o operația complexă, cu caracter strategic, iar esența 
ei constă în faptul că ea „trebuie înțeleasă ca un dispozitiv de siguranță strategică, 
exclusiv în beneficiul grosului forțelor. Ca execuțiune, este o acțiune cu caracter 
tactic”.8

Din schema de mai sus, rezultă o zonă a armatelor (porțiunea de teren de la 
frontieră în care se realizează dispozitivul de apărare armată în caz de război) – o 
zonă a acțiunilor militare directe – și o zonă interioară. 

Cu alte cuvinte, țara trebuie să fie în măsură ca, de jur-împrejurul ei să-și 
pregătească încă din timp de pace o zonă de siguranță strategică interioară9 i-am zice 
noi, Această zonă se cere echipată cu forțe, mijloace, resurse și dispozitive coerente 
și consistent, special pregătite pentru misiuni acoperitoare, în gama enunțată de noi 
mai sus.
6  Colonel Nic. Sc. Stoenescu, Acoperirea. Principii, procedee, acțiuni, 1935, p. 7
7  După o schemă publicată de col. Stoenescu în lucrarea Acoperirea. Principii, procedee, acțiuni, 1935., p. 10
8  Colonel Nic. Sc. Stoenescu, Ibidem, p. 7
9  Toate țările din lume au în vedere astfel de zone, dar, se înțelege, nu în același mod și în aceeași configurația. Spre 
exemplu, imperiile și, în general, marile puteri își constituie astfel de zone în afara teritoriului național (în general, 
pe seama vecinilor mai slabi) și chiar și mai departe de frontierele proprii. Bătălia pentru astfel de zone face parte 
din arta războiului de dinainte de război, a războiului de foaier sau, mai precis, a războiul din siguranța strategică. 
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Diviziile mecanizare românești din cadrul celor patru armate (Armata 1 la 
București, Armata 2 la Buzău, Armata 3 la Craiova și Armata 4 la Cluj-Napoca) 
erau amplasate la: București (D. 1 Mc.), Craiova (D. 2 Mc.), Timișoara (D. 18 Mc.), 
Oradea (D. Mc.), Dej (D. Mc.), Iași (D. 10 Mc.), Brăila (D. Mc.) și Constanța (D. 9 
Mc.), iar cele două divizii de tancuri erau amplasate la Târgu Mureș (D. 6 Tc.) și la 
București (D. 57 Tc.). 

Astfel, opt divizii din 10, practic, toate diviziile mecanizate, aveau 
responsabilități foarte mari în acoperirea frontierei și a teritoriului național pe toată 
adâncimea dispozitivelor lor, iar diviziile de tancuri aveam misiunea să execute 
contralovituri sau să intervină rapid oriunde era nevoie pe teritoriul național. Munții 
țări erau în grija celor șase brigăzi de vânători de munte, în așa fel încât toate zonele 
vulnerabile sau posibil a se afla în atenția unui inamic probabil să fie, din timp, 
asigurate și acoperite cu forțe, mijloace, dispozitive și resurse. 

Bg. 1 V.M. era dispusă la Bistrița-Năsăud, Bg. 2 V.M. la Brașov, Bg. 61 V.M 
la Miercurea Ciuc, Bg. 4 V.M. la Curtea de Argeș, Bg. VM la Petroșani și Bg. V.M. 
la Alba Iulia. Toate aceste brigăzi aveau batalioanele, unitățile de artilerie, depozitele 
și celelalte resurse  dispuse în așa fel încât fiecare să poată acoperi întreaga zonă 
de responsabilitate, să participe la manevra strategică fundamentală și să intervină 
prompt, oriunde era nevoie. 

Țara era foarte bine pregătită pentru a-și apăra teritoriul, iar majoritatea 
mijloacelor de luptă necesare erau asigurate de o industrie de apărare care se 
modernizase și care avea toate șansele să devină una extrem de performantă, dacă 
decidentul politic ar fi înțeles necesitatea acoperirii strategice industriale militare a 
spațiului românesc. Această necesitate rezultase foarte clar din cele două războaie 
mondiale (care au surprins România fără o industrie de apărare performantă și, 
ca atare, fără mijloacele necesare pentru a face față războiului. Și totuși Armata 
României s-a comportat admirabil atât în Războiul de Independență, cât și în cele 
două războaie mondiale). 

Desigur, și astăzi se acordă atenție acoperirii strategice, chiar dacă România 
face parte din cea mai puternică alianță politico-militară care a existat vreodată în 
lume, iar acoperirea strategică națională beneficiază de politici și strategii aliate 
coerente și eficiente de complementaritate. 

Acoperirea strategică terestră, astăzi, în vremea războiului hibrid, a războiului 
nuclear și a războiului cognitiv, se aseamănă destul de puțin cu cea descrisă de noi 
mai sus, așa cum rezultă ea din experiența armatei noastre și din literatura publicată 
de-a lungul vremii. Dar de aici nu rezultă ca ea nu există sau că ar fi desuetă, ci, 
dimpotrivă, ea devine mai necesară ca oricând.

Desigur, în noile condiții, acoperirea, în general, și acoperirea strategică, în 
special, inclusiv în componenta ei terestră, devine o acoperire strategică integrată 
interarme, la care participă, într-o formă sau alta, toate categoriile de forțe ale 
armatei și ale celorlalte categorii de forțe ale sistemului național de apărare. Așadar, 
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acoperirea strategică terestră este o componentă a unui ansamblu integrat de operații 
(sau componente ale acestora) și nu poate exista decât în deplină consonanță cu 
acestea. 

În acest sens acoperirea strategică terestră presupune, între altele și următoarele:  
- existența forțelor terestre, mijloacelor și resurselor necesare;
- calcularea oportună a cuantumului de forțe terestre, de mijloace și resurse 

și a variației acestora, în funcție de caracteristicile mediului strategic, de cuantumul 
celorlalte categorii de forțe, mijloace și resurse, de cerințele operaționale de integrare 
și de nivelul de amenințare;

- identificarea, evaluarea și monitorizarea provocărilor, pericolelor și 
ameninţărilor care se înscriu în conceptul de acoperire, care se cer contracarate, 
anihilate sau cel diminuate încă din faza de acoperire; 

- participarea la întocmirea și actualizarea planului de acoperire strategică, în 
toate fazele acestuia, și extragerea din aceste a competențelor, rolurilor și misiunilor 
strategice, operaționale și tactice ale forțelor terestre;

- realizarea interoperabilității cu toate celelalte categorii de forțe participante 
la acoperirea strategică integrată și integrală;

- pregătirea teritoriului pentru acțiunile în acoperire specifice forțelor terestre, 
în condițiile unor operații integrate;

- realizarea resurselor necesare etc.
Desigur, există mult mai multe condiționări, dar ele nu sunt importante aici, 

întrucâtțin de competența celor care au compatența și capacitate de a pune în operă 
un astfel de concept.

Preferăm termenul de Acoprire strategică, în lor de Acoperire, întrucât 
acoperirea, chiar și în dimensiunea ei tactică (acțională) are importanță strategică.

În tabelul de mai jos sunt inserate câteva considerații cu privire la acest concept 
și de modul în care trebuie el înțeles la nivel operațional și acțional.

NC
ACOPERIREA

Strategică Operațională Tactică

Acoperirea 
frontierei

- Întocmirea planurilor 
operaționale pentru forțele 
terestre care efectuează 
acoperirea, în cooperare cu toate 
celelalte categorii de forțe și 
mijloace.
- Realizarea dispozitivelor 
operaționale care vor acționa în 
acoperirea zonei de frontieră.
- Asigura infrastructurii și 
resurselor necesare.

- Selecționarea și 
dispunerea unităților 
și subunităților care 
vor acționa efectiv în 
acoperire.
- Organizarea în detaliu 
a acțiunilor tactice din 
acoperirea frontierei.
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Acoperirea 
zonei de 
operații*

- Planificarea diferitelor variante 
de acoperire a acestei zone.
- Identificarea și exprimarea 
cerințelor acoperirii.
- Planificarea forțelor, 
mijloacelor, resurselor și 
acțiunilor specifice.
- Stabilirea procedurilor de 
interoperabilitate între forțele 
participante.

- Planificarea acțiunilor 
tactice din zona ce se cere 
acoperită și repartizarea 
lor pe unități, subunități și 
resurse.
- Organizarea cooperării.

Acoperirea 
zonelor de 
responsabilitate

- Analiza caracteristicilor 
zonei, în toate detaliile, de către 
eșalonul responsabil de această 
zonă.
- Identificarea și planificarea 
tipului de operație de acoperire 
din zona de responsabilitate, 
potrivit precizărilor eșalonului 
superior și a tuturor elementelor 
necesare.
- Realizarea interoperabilității 
forțelor și mijloacelor 
participante la acoperire.

- Precizarea misiunilor 
fiecărei unități și 
subunități și, mai ales, 
a specificității lor, astfel 
încât să se realizeze 
discreția, oportunitatea și 
eficiența.
- Interoperabilitatea 
tactică.

Acoperirea 
terestră a 
ciberspațiului

- Planificarea acelor structuri 
ale Forțelor terestre care 
participă la acoperirea 
strategică a ciberspațiului, într-o 
viziune integrată elaborată 
de Statul Majore General 
(Comandamentul strategic) și 
repartizată fiecărei categorii de 
forțe, potrivit competențelor 
acesteia.
- Elaborarea cerințelor de 
acoperire a ciberspațiului în 
zonele de operații, în zonele 
de resposabilitat5e și în toate 
spațiile care sunt importante 
pentru forțele terestre.

- Stabilirea unităților, 
subunităților și 
mijloacelor care participă 
la o astfel de acoperire.
- Organizarea în detaliu 
a acțiunilor tactice 
(concrete), astfel încât 
ele să fie integrate atât 
în operația terestră 
de acoperire, cât și în 
operația integrată și 
integrală de acoperire 
strategică 
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Acoperirea 
mobilă

- Planificarea operației mobile de 
acoperire, în funcție de cerințele 
efective ale unei astfel de 
operații și de forțele, mijloacele 
și resursele la dispoziție, de 
sprijin sau date ca întărire.
- Planificarea și realizarea 
coerenței operaționale în cadrul 
dispozitivelor de acoperire.

- Acțiunile tactice în 
cadrul operației mobile 
de acoperire sunt 
diversificate, coerente 
și complexe, chiar dacă 
efectivele angajate nu 
trebuie să depășească 
o treime din forțele 
principale

Participare 
la acoperirea 
integrată și 
integrală 
(totală)

Se realizează prin aceleași 
operații și nu prin unele separate. 
Pentru că acoperirea strategică, 
operațională și tactică realizată 
de forțele terestre, în timp de 
pace, în situații ce criză și în 
război nu este una detașată de 
operațiile celorlalte categorii 
de forțe, ci parte a unei operații 
strategice integrate și integrale.

- Acțiunile tactice u 
un mai mare grad de 
independență, întrucât 
ele trebuie ascunse . sau 
la vedere), suple și foarte 
ingenioase
- Acțiunile tactice nu sunt 
esențialmente diferite de 
la un tip de operație la 
altul. 

O reprezentare a acoperirii strategice operaționale și tactice terestre se prezintă 
în Figura nr. 2

Figura nr. 2 O posibilă schemă a acoperirii strategice operaționale și tactice 
terestre
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1.4.7.2. Acoperirea strategică, operațională și tactică aeriană

Acoperirea strategică aeriană pare, pentru oricine, pur și simplu… acoperire 
strategică aeriană, desfășurată acolo, sus, între cer și pământ, unde muritorii de rând 
și mai ales „copiii pământului” nu prea au acces. În realitate, acoperirea strategică 
aeriană este, în condițiile actuale, alături de acoperirea strategică cibernetică, de 
acoperirea strategică cognitivă și de acoperirea strategică informațională (conținută, 
într-un fel și în acoperirea strategică cognitivă), domeniul de integrare și de 
integralitate a acoperirii strategice totale sau integrale. Aceste patru tipuri de acoperire 
(aeriană, cibernetică, cognitivă și informațională) se găsesc în toate celelalte tipuri 
de acoperire și, împreună, asigură funcționarea spațiul tactic, adică a acțiunii tactice.

1.4.7.3. Acoperirea strategică, operațională și tactică navală

România are, în componența arealului ei, spațiu maritim și fluvial. Acest lucru 
îi asigură accesul la oceanul planetar și navigarea pe toate oceanele și fluviile lumii. 
Spre exemplu, o navă comercială care pleacă din portul Constanța, poate ajunge, 
prin canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Dunăre și prin sistemul de canale Dunăre-
Rin și Rin-Ron, în Marea Balică, în Oceanul Atlantic și, de acolo, în oricare port din 
lume. Din spațiul maritim și din cel fluvial. Această posibilitate este o binecuvântare 
dumnezeiască și pentru poporul român și ea trebuie pusă în operă cu bunăcuviință 
și inteligență. De aceea, rolul Forțelor Navale românești nu este doar acela, ca 
odinioară, de a apăra litoralul maritim și spațiul românesc împotriva unui atac venit 
de pe mare sau peste fluviul Dunărea etc., ci acela de sluji, susține, întreține, impune 
și apăra interesele României în spațiul maritim și fluvial, în oceanul planetar și pe 
toate mările lumii. 

Acest tip de abordare permite un tip special de manevră strategică maritimă 
fundamentală și, prin urmare, un concept adecvat de acoperire strategică, operațională 
și tactică maritimă. Acest tip de acoperire se concepe și se desfășoară atât independent, 
prin mijloacele exclusive ale Forțelor Navale (desigur, în cooperare cu alte categorii 
de forțe al armatei și ale celorlalte componente ale sistemului național de apărare), 
cât și întrunit sau integrat în cadrul acoperirii strategice, operaționale și tactice de tip 
integral (total). Nu insistăm aici asupra conceptului și nici a detaliilor desfășurării și 
explicării acestuia.  

1.4.7.4. Acoperirea strategică, operațională și tactică. Acoperirea 
strategică întrunită  

Acoperirea strategică, operațională și tactică poate fi una de tip aglutinat, 
complementar sau întrunit, în funcție de calitatea și capacitatea și capabilitatea 
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efectivă a forțelor, mijloacelor și resurselor, dar toate tind către o dimensiune 
întrunită. Important este ca, în situația în care există toate condițiile pentru întrunirea 
operațiilor (terestre, navele, aeriene, cibernetice, cognitive și de altă natură), aceasta 
să se realizeze în timp util și în mod ingenios. Operațiile de acoperire (strategice, 
operaționale și tactice) nu sunt neapărat operații de angajare semnificativă a luptei 
directe. Ele sunt operații și acțiuni extrem de subtile, în care contrează foarte 
mult inteligența strategică, operațională și tactică a luptătorilor, comandanților și 
comandamentelor. Aceste operații conțin o dimensiune remarcabilă de intelligence 
special, care conține o pregătire foarte intensă, o cultură politică, geopolitică, 
strategică, operațională și tactică deosebită și calități cu  totul și cu totul remarcabile.

Să uităm niciodată că scopul permanent și obiectivul strategic cel mai 
important al acoperirii strategice este ascunderea manevrei strategice fundamentale.

1.4.8. Acoperirea strategică integrată 

Acoperirea strategică nu se face nici fragmentar și nici „cum se poate”, mai 
exact, cu ce se poate, în limita resurselor alocate și a forțelor, mijloacelor și acțiunilor 
posibile. Aceasta (puținătatea sau insuficiența resurselor) nu este și nu poate fi o 
scuză pentru neintegrarea conceptelor și acțiunilor care țin de acoperirea strategică. 
Acoperirea strategică este și trebuie să fie un concept integrat, care presupune 
realizarea unei concepții unitare de acoperire a tuturor domeniilor, spațiilor și 
acțiunilor, la toate nivelurile (politic-decident, strategic, operațional și tactic), evident, 
în limita resurselor alocate. Dar chiar dacă resursele sunt puține, acoperirea strategică 
trebuie să le folosească în mod eficient, astfel încât, pe cât posibil, toate funcțiile ei 
(de asigurare, de mascare, de facilitare a manevrei strategice fundamentale) să fie 
îndeplinite, fără a se lăsa sau a accepta să fie lăsate domenii, spații, dispozitive, 
strategii, operații și acțiuni neacoperite. Cele șase brigăzi de grăniceri amplasate 
la Oradea, Timișoara, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Constanța și Iași, precum 
și unitățile lor de instrucție asigurau nu numai paza și apărarea frontierei de stat a 
României în orice condiții, ci și aliniamentele și raioanele în care marile unități de 
acoperire a frontierei intrau în dispozitiv.

Integrarea strategică a politicilor, strategiilor, acțiunilor, forțelor, mijloacelor 
și dispozitivelor ține de arta strategică. Așa a fost dintotdeauna și așa va fi mereu. 
Comandamentul strategic – indiferent cum s-ar numi el – trebuie, considerăm noi, 
să aibă în vedere integrarea iscusită a tuturor politicilor, strategiilor, operațiilor, 
acțiunilor, resurselor și dispozitivelor, iar Statul Major General trebuie să asigure 
din timp planificarea riguroasă a realizării, actualizării și punerii în operă a unui 
asemenea concept de importanță vitală pentru apărarea țării și pentru securitatea 
națională.

Aceste acțiuni de foarte mare amploare și de mare finețe se realizează din 
timp și țin de competența și responsabilitatea factorului național. Faptul că România 
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face parte din NATO și din Uniunea Europeană avantajează realizarea unui astfel 
de concept, dar, în nici un caz, nu substituie responsabilitatea națională privind 
conceperea și punerea lui în operă. Avantajul faptului că România face parte 
din Alianța Nord-Atlantică și din Uniunea Europeană este acela că, atât în etapa 
planificării, cât și în cea a actualizării conceptului de acoperire strategică, statul major 
și comandamentul strategic pot solicita sprijin (în forțe, mijloace, resurse și acțiuni) 
acolo unde și atunci când nu dispune de elemente suficiente. Spre exemplu, ca urmare 
a crizei din Ucraina și a creării unor puternice opoziții Est-Vest pe falia strategică 
Marea Neagră – Marea Caspică, Alianța Nord-Atlantică și-a reactivat dispozitivul pe 
flancul estic, iar România beneficiază, în cadrul conceptului de acoperire strategică 
națională, de elemente ale acoperirii strategice de alianță, realizate în cadrul NATO. 

Acoperirea strategică integrată cere ca toate formele și formulele acoperii 
strategice să țină seama atât de conceptul general de acoperire strategică a frontierelor, 
a teritoriului, a spațiilor, operațiilor, dispozitivelor și acțiunilor, cât și de specificitatea 
fiecărui tip de acoperire. În nici un caz, conceptului de acoperire strategică, indiferent 
sub ce formă s-ar desfășura aceasta, nu trebuie să i se asocieze conotații peiorative, 
suspicioase, de eludare a legii, de ieșire din limitele cerințelor securității naționale și, 
mai ales ale apărării naționale, colective sau comune etc. Acoperirea strategică este 
una dintre formele continue ale strategiei apărării naționale, colective și comune și se 
legitimează pe deplin atât în dreptul intern, cât și în cel internațional. 

Acoperirea strategică integrată nu este un nou tip de acoperire, nici o simplă 
însumare a tuturor tipurilor de acoperire strategică, ci o modalitate de realizare a 
acoperirii totale a frontierelor, teritoriului, spațiilor, dispozitivelor și acțiunilor, de tip 
holistic, astfel încât fiecare dintre formele de acoperire să beneficieze de avantajele 
celorlalte și ea să aducă un plus de eficiență pentru acestea. 

De aceea, acoperirea strategică integrată se realizează, între altele, și prin:
- existența trebuinței de integrare în același concept a tuturor formelor de 

acoperire strategică;
- conectarea capabilităților (pentru aceasta, este necesar ca forțele, mijloacele, 

resursele și dispozitivele să fie interoperabile, păstrându-și însă individualitatea și 
specificitatea);

- standardizarea;
- existența unui comandament unic, integrat, prin care să se realizeze atât 

această integrare, cât și coordonarea și valorificarea oportună a rezultatelor. 
Acoperirea strategică integrată este una de tip permanent. Ea se asigură în 

orice condiții și ține de siguranța și securitatea națională, fiind, în același timp și o 
formă importantă a apărării strategice.

a
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NOTĂ 

Acest material face parte dintr-un demers mult mai amplu în vederea, realizării, dacă 
va fi posibil, a unui tratat de strategie modernă de peste 1500 de pagini, în trei părți (1. Teoria 
strategiei; 2. Practica strategică; 3. Arta strategică), aflat în lucru de câțiva ani. 

De asemenea, o parte din acest material a fost integrată într-un studiu în lucru, care 
se realizează împreună cu Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul 
Universității Naționale de Apărare „Carol I”, publicat parțial pe site-ul centrului respectiv, cu 
titlul Acoperirea strategică între tradiţie şi actualitate. Repere teoretice  la adresa: 
http://cssas.unap.ro/ro/cercetare.htm 

*Prin zonă de operații,  înțelegem deopotrivă zona în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare 
operații specifice războiului, în toate etapele sale, dar și, potrivit doctrinei dinainte de 1989, cele patru zone de 
operații în care era împărțit teritoriul țării. În acest studiu, pentru tema acoperirii, noțiunea este luată în conținutul său 
strict de zonă în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare una sau mai multe operații, zonă ce se cere acoperită 
terestru, aerian, naval (dacă este litorală sau fluvială), cibernetic, informațional, cognitiv.
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RACORDAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
SUPERIOR ROMÂNESC LA PROCESUL 

BOLOGNA

CONNECT ROMANIAN HIGHER 
EDUCATION TO BOLOGNA PROCESS

Conf. univ. dr. (Associate professor Phd.) Agata Mihaela POPESCU1

 
Summary: 

The Bologna process has started on entire space of the EU, an ample 
modernization of higher education, on new principles of preparing concrete, 
comprehensive and pragmatic approach to future graduates on the labor 
market demands and workforce mobility. This process has required substantial 
reforms nationally, and also renunciation, sometimes not beneficial, at the 
systems and methods of training, sometimes very useful and very effective. 
Unfortunately, the action and the national response to the installation of this 
process was characterized either by excessive bureaucracy, either through 
ignorance of the effects. Therefore, the complex effects - some of them even 
harmful ways to implement - are being felt now. Therefore, we felt it necessary 
to bring back this issue extremely important from a strategic perspective for 
Romanian higher education quality.
 
 
Keywords: Bologna process, higher education, curriculum, credits, 
performance, consistency, quality

Rezumat

Procesul Bologna a declanșat, pe întregul spațiu al UE, o amplă acțiune 
de modernizare a învățământului superior, pe noile principii ale pregătirii 
concrete, comprehensive și pragmatice a viitorilor absolvenți, pe cerințele 
pieței muncii și a mobilității forței de muncă. Acest proces a necesitat reforme 

1  Director la Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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substanțiale în plan național, dar și renunțarea, uneori nebenefică, la sisteme 
și modalități de formare, altădată foarte utile și foarte eficiente. Din păcate, 
acțiunea și reacția națională pentru punerea în operă a acestui proces s-a 
caracterizat fie prin exces de birocratism, fie prin necunoaștere a efectelor, 
fie prin exces de birocratism. De aceea, efectele complexe – unele dintre ele 
chiar nocive ale modalităților de implementare – se resimt și acum. De aceea, 
am considerat necesar să readucem în actualitate această problemă extrem 
de importanță din punct de vedere strategic pentru calitatea învățământului 
superior românesc.  

Cuvinte-cheie: procesul Bologna, învățământ superior, curriculă, credite, performanță, 
coerență, calitate

1. Introducere

Declaraţia de la Bologna (1999) a pus bazele realizării unui Spaţiu 
European pentru Învăţământul Superior (European Higher Education 

Area, EHEA), prin implementarea unor direcţii de acţiune specifice, ce vizează:
- promovarea, la nivel naţional, a  unor politici educaţionale  care   să încurajeze 

echivalarea statutului absolvenţilor, a titlurilor obținute şi a examenelor;
- elaborarea unor acorduri între universităţi,  în legătură cu mobilitatea 

studenţilor.
Având ca fundament Uniunea (economică şi monetară) Europeană (UE) şi 

Convenţia de la Lisabona din 1997, respectiv dezvoltarea unei Europe a cunoaşterii 
şi promovarea recunoaşterii internaţionale a diplomelor şi a calificărilor, Declaraţia 
de la Bologna a demarat un întreg proces, care și-a propus armonizarea structurilor 
sistemelor de învăţământ superior la nivel european.

După 1999, procesul Bologna a inclus o serie de discuţii şi decizii la nivel 
european referitoare la: introducerea unei structuri unitare la nivelul învăţământului 
superior bazată pe trei cicluri (licenţă, masterat, doctorat); gradul de integrare 
pe piaţa muncii a absolvenţilor care au obţinut licenţa; asigurarea calităţii; 
recunoaşterea calificărilor şi a diplomelor (prin Sistemul de Credite Transferabile 
şi Suplimentul la diplomă); legătura dintre învăţământul superior şi activitatea de 
cercetare; modalităţi concrete de implementare a reformei din învăţământul superior. 

Implementarea procesului Bologna în Romania a demarat printr-o nouă 
organizare a studiilor universitare, care s-au aplicat începând cu anul academic 
2005-20062. Acest raport a încercat o radiografie a stării de fapt după un semestru de 
la implementarea schimbărilor preconizate în învăţământul superior din perspectiva 
Procesului Bologna. În derularea acestei analize, am pornit de la câteva date statistice 
care au marcat principalele tendinţe înregistrate în ultimii 20 ani, și am continuat cu 
2  În conformitate cu Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
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o trecere în revistă a legislaţiei care a vizat și vizează reforma din învăţământul 
superior. Detaliem, de asemenea, aspecte specifice reliefate de două studii opinionale 
derulate pe parcursul anului universitar 2005-2006 şi oferim o serie de concluzii care 
se desprind dintr-o analiză SWOT a acestor categorii de informaţii, actualizate.

Schimbările promovate prin intermediul unei suite de reglementări legislative au 
generat reacţii diverse la nivelul principalilor actori din segmentul de educaţie terţiar. 
În aceste condiţii, studiul de faţă, şi-a propus să investigheze impactul măsurilor 
de tip structural (noua organizare tripartită a învăţământului superior), al celor de 
tip administrativ (modificări ale certificatelor de absolvire, crearea unor centre de 
consiliere etc.) şi al celor de tip managerial (priorităţi în implementare, restructurări 
de personal, colaborare inter-universitară etc.), precum şi consecinţele acestora 
asupra curriculumului universitar (restructurări ale planurilor şi programelor de 
învăţământ, promovarea unor noi strategii de predare-învăţare etc.).

2. Cadrul general al implementării procesului Bologna

2.1. Evoluţii ale învăţământului superior din România după 1989

O tendinţă evidentă a învăţământului superior românesc, manifestată imediat 
după 1989 a fost și încă este generarea unei pieţe a serviciilor educaţionale de nivel 
terţiar, care încearcă să răspundă prin oferte specifice şi concurenţiale cererii tot mai 
mari de instruire manifestate în rândul absolvenţilor de liceu. Astfel, apariţia, în anul 
1990, a învăţământului superior particular şi dezvoltarea acestuia, completează oferta 
educaţională a sistemului. Prima promoţie a învăţământului particular, numărând 
5419 absolvenţi care au susţinut examenul de licenţă în instituţii de învăţământ de 
stat acreditate, a fost înregistrată în anul 1995.

Conform Ordonanţei nr. 54 a Ministerului Educaţiei Naţionale, începând 
cu anul universitar 1998/99 s-a creat baza legală privind accesul în învăţământul 
superior public cu plata unei taxe de şcolarizare, peste limita locurilor finanţate de 
la buget, extinzându-se astfel şansa de satisfacere a cererii de continuare a educaţiei 
pentru absolvenţii de liceu.

In reţeaua învăţământului superior dupa 2005 distingem:
- învăţământul superior public - finanţat de la bugetul de stat, cu suplimentarea 

accesului cu locuri pentru care se percep taxe: 55 instituţii cu 510 facultăţi, în care 
studiază peste 495,0 mii studenţi;

- învăţământul superior particular: organizat în 62 de instituţii cu 232 de 
facultăţi, în care studiază peste 255,3 mii de studenţi3.

3  Neexistând o bază informatizată de raportare, statisticile nu au luat în calcul abandonul sau migraţia studenţilor de 
la o specializare la alta pe parcursul unui an (sau chiar ciclu) de studiu; de asemenea, apariţia unor specializări 
noi la facultăţi de un anume profil a fost reflectată incomplet în statistici.
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Cele două sisteme, public şi privat, par a avea o evoluţie în oglindă, dezvoltându-
şi în complementaritate anumite domenii de studiu.  Astfel,  se pot compara ponderile 
domeniilor juridic şi tehnic-agricol la cele două tipuri de învăţământ.

In anii care au urmat, s-a manifestat o uşoară creştere a domeniilor economic 
şi universitar, atât în învăţământul public cât şi în cel privat, păstrându-se însă 
distribuţia procentuală de la mijlocul anilor ‚90. Dincolo de tendinţele discutate mai 
sus, în interiorul domeniilor, a existat o presiune dinspre universităţi de a dezvolta 
noi specializări şi masterate, pentru a crea o ofertă educaţională mai apropiată de 
cerinţele studenţilor.

Oferta educaţională s-a diversificat de asemenea, la nivelul formelor de 
învăţământ. Apare ca principală tendinţă extinderea învăţământului de zi şi 
organizarea învăţământului deschis şi la distanţă. Dacă, în învăţământul public, 
cele mai multe opţiuni au continuat să se îndrepte către învăţământul de zi (81,8%), 
învăţământul particular a înregistrat opţiuni multiple şi în ce priveşte învăţământul 
deschis şi la distanţă.

 
2.2. Un cadru legislativ pentru racordarea învăţământului superior 

românesc la procesul Bologna

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare a demarat, 
la nivelul intenţiei politice, schimbările preconizate de procesul Bologna. A fost 
astfel statuată o nouă structură a învăţământului superior4 configurată pe trei cicluri 
de studii, compatibilă cu propunerea de tip Bologna: licenţă - 3/4 ani, masterat 1-2 
ani, studii universitare de doctorat - 3 ani. Această lege specială a dedicat un întreg 
capitol „corelării sistemului de învăţământ din România cu sistemele europene de 
învăţământ” (Capitolul V). Au fost astfel declarate obligatorii aplicarea Sistemului 
european de credite transferabile (ECTS) şi eliberarea gratuită, inclusiv într-o limbă 
de circulaţie, a Suplimentului la diplomă începând cu anul 2005-2006. În acelaşi 
capitol au fost menționate şi programele de studii integrate, oferite de două sau mai 
multe universităţi care au condus la obţinerea de diplome comune. În ideea creşterii 
transparenţei achiziţiilor absolvenţilor, certificate prin diplomele de studii, Legea 
288 au fixat un algoritm al rezultatelor învăţării - stipulate generic pentru fiecare 
ciclu în parte.

Legea 288/2004 a fost urmată de o suită de reglementări promovate 
atât de la nivelul M.Ed.C. cât şi de la guvern şi parlament. În acest context de 
efervescenţă legislativă, două direcţii păreau să se contureze. Pe de o parte, au fost 
avansate modificări ale Legii 288 (de exemplu, O.U.G. 78/ 12.07.2005 şi Legea 
346/ 29.11.2005, vizând completarea şi modificarea articolului 9 din Legea 288). 
Pe de altă parte, s-au emis  reglementări care au reluat aspecte ale Legii 288 şi le-

4  În relaţiile cu parteneri europeni, universităţile româneşti au folosit ECTS, pentru schemele de mobilitate, încă din 
1998.
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au detaliat. In acest sens, prezentăm în continuare suita de acte normative care au 
reglementat schimbările din învăţământul superior.

Ordinul  M.Ed.C  nr. 3714/2005 privind introducerea Suplimentului  la 
Diplomă  pentru certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare. Ordinul 
prevede eliberarea gratuită a Suplimentului la Diplomă începând cu absolvenţii anului 
universitar 2005-2006, un document anexat diplomei, standardizat, care descrie tipul, 
nivelul, conţinutul, contextul instituţional, statutul studiilor universitare absolvite 
de titular precum şi rezultatele obţinute. Ordinul menţionează că „suplimentul la 
diplomă este redactat bilingv (română şi engleză) pentru a asigura transparenţa 
sistemului de formare universitară iniţială din România şi pentru a facilita 
comparabilitatea internaţională a titlurilor, diplomelor şi certificatelor obtenabile 
în învăţământul superior românesc. /.../ Suplimentul la diplomă vine atât în 
sprijinul angajatorului cât şi al absolventului”.

Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 din 15.06.2005, privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

Respectiva Hotărâre defineşte: două tipuri de doctorat (unul ştiinţific şi altul 
profesional - acesta din urmă valabil numai pentru domeniile arte, cultură fizică şi 
sport), statutul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat şi al 
conducătorului de doctorat. Sunt de asemenea descrise funcţiile celor două tipuri de 
programe care compun doctoratul (de pregătire universitară avansată şi de cercetare 
ştiinţifică).

Sunt menţionate: includerea într-o echipă de cercetare a doctorandului, 
posibilitatea cotutelei în cazul temelor interdisciplinare, formele de învăţământ, 
drepturile doctorandului. În ansamblul documentelor discutate, putem de asemenea 
semnala o categorie legislativă care detaliază Legea 288 prin modificarea unui alt act 
normativ care, la rândul său, a modificat respectiva Lege. De exemplu:

H.G. nr. 1169/ 29.09.2005 a modificat Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 din 
15.06.2005, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

H.G. 916/ 11.08.2005 a adus anumite modificări Hotărârii Guvernului nr. 
88/ 10.02.2005. In H.G. 88 specializările fiind definite ca modalităţi alternative de a 
dobândi cunoştinţele şi competenţele definitorii pentru un domeniu de studiu, iar 
în H.G. 916 specializările sunt programe de studii care concretizează oferta 
educaţională a instituţiilor de învăţământ superior. Totodată, Anexa 3 a H.G. 916 
a restructurat Anexa 1 a H.G. 88 în sensul detalierii. Au fost astfel menţionate 
264 de specializări, inclusiv acelea reglementate la nivel european. Este interesant 
de observat că, prin acest H.G., au fost acceptate o serie de combinaţii la nivelul 
specializărilor care diversifică în fapt ofertele instituţiilor de învăţământ superior 
şi multiplică numărul specializărilor la cifre asemănătoare celor existente înainte 
de promovarea H.G. nr. 88. Alt fapt demn de a fi relevat a fost felul în care s-au 
„reformat” specializările duble după Ordinul 3235/2005, H.G. nr. 916 consfiinţind o 
serie de „duble” (matematică informatică, limba şi literatura română - limbă străină, 
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limba şi literatura străină - altă limbă străină).
Cadrul legislativ a fost, însă, la o analiză mai atentă, sursă de dezavantaje 

în implementare.
Cel mai mare inconvenient al cadrului legislativ a fost și a rămas viteza cu 

care reglementările s-au succedat precum şi, ca o consecinţă a acestei viteze pentru 
înşişi legiuitorii în cauză, modificările, completările şi completările la modificări şi/ 
sau modificările la modificări. Referitor la structura studiilor de licenţă – element 
fundamental al cadrului legal de aplicare a procesului Bologna – există H.G. 88, 
detaliată, completată prin O.M.Ed.C. 3235; ciudat este că ambele au fost emise în 
aceeaşi zi. Câteva luni mai târziu a fost promovată o nouă H.G. care redefinea 
specializarea şi consfințea multiple combinații. Acestea au pus sub semnul 
întrebării evidenta intenţie de la începutul anului 2005 (atât la nivelul H.G. 88, dar 
mai ales al O.M.Ed.C. 3235) de a limita numărul de specializări şi a orienta licenţa 
mai degrabă pe un domeniu de studiu. Pentru organizarea studiilor de doctorat, au 
existat, la acea dată, două H.G. şi un ordin de ministru, toate emise pe parcursul a 
câteva luni.

Este evident că numărul mare al reglementărilor, viteza de emitere a lor 
şi frecvenţa completărilor şi a modificărilor au deturnat, la nivel universitar, bunele 
intenţii ale politicului în aplicarea Procesului Bologna.

O altă problemă a cadrului legislativ în raport cu însuşi obiectul său, respectiv 
aplicarea Procesului Bologna, a fost distanţa de la declaraţie la fapt. Să considerăm 
acele aspecte enunţate mai sus, ce s-au constituit ca oportunităţi în reforma 
învăţământului superior românesc.

Centrele de consiliere nu aveau, la acea vreme, un obiect real. Consilierea 
pentru adoptarea unor trasee de formare, în absenţa unui segment serios de 
opţionalitate în planul de învăţământ, este o formă fără fond. Dacă planul de 
învăţământ este rigid configurat, incluzând câteva opţionale (uneori doar cu numele, 
întrucât studenţii nu aveau o ofertă din care să aleagă), în mod evident nu este 
nevoie de consiliere: studenţii au parcurs un traseu de formare dinainte stabilit, fără 
rute alternative. Consilierea, atunci, Ca și acum, devine importantă dacă se trece la 
o reformă de substanţă a curriculumului universitar, în ideea racordării acestuia la 
nevoile şi interesele studentului prin ofertarea unui plan de învăţământ flexibil care 
să permită diferenţierea parcursurilor pe baza aceloraşi achiziţii la absolvire. O 
altă problemă de implementare a constituit-o personalul centrelor. Pentru ca aceste 
unităţi să devină funcţionale ele trebuiau să lucreze cu specialişti ai domeniului 
de studiu care s-au (auto)format în activităţi de consiliere. Un expert – generalist 
– în consiliere va avea dificultăţi în a interioriza detaliile rutelor de formare, din 
perspectiva achiziţiilor specialistului în devenire. Cu cât oferta educaţională este 
mai flexibilă (segment important de opţionalitate sau curriculum modular), cu 
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atât este mai necesară o cunoaştere profundă a programului de studii, a relaţiilor 
dintre discipline, a implicaţiilor fiecărui curs pentru dezvoltarea competenţelor 
absolventului (viitor specialist al unui anume domeniu, clar delimitat epistemologic 
şi cu anumite ieşiri pe piaţa muncii sau pentru continuarea studiilor).

Sistemul de credite transferabile a pus şi el o serie de probleme de implementare. 
Cuantificarea muncii studentului este în sine o întreprindere dificilă (presupunând 
estimări şi aprecieri calitative), care este, în plus, concurată de o îndelungată tradiţie 
academică centrată pe discursul magistral, care priveşte procesul de instruire prin 
prisma disciplinelor şi a importanţei acestora. O asemenea perspectivă a descentrat 
și descentrează accentul ECTS dinspre student spre ceea ce tradiţia impune ca 
normă. Aşa se face că, în multe situaţii, calculele au fost ajustate ca să iasă suma 
creditelor pe an şi semestru, numărul cel mai mare de credite fiind atribuit acelor 
discipline de renume. De asemenea, rolul şi mecanismele de creditare au fost prea 
puţin transparente, atât profesorilor, cât mai ales, studenţilor. Desi în documentele 
multor universităţi a apărut definiţia acceptată la nivel european a creditului ca fiind 
unitatea de măsură a cantităţii de muncă a studentului, percepţiile studenţilor7 
au indicat persistenţa paradigmei centrate pe disciplină: „importanţa” disciplinei a 
jalonat alocarea numărului de ore în planul de învăţământ şi, pe cale de consecinţă, 
alocarea numărului de credite. O altă confuzie manifestată de studenţi s-a referit la 
alocarea vs acordarea creditelor prin intermediul evaluării. Este evident că studenţii 
au fost și sunt mai interesaţi de latura pragmatică a creditelor (creditele li se acordă în 
condiţiile promovării unei anumite discipline) şi nu de mecanismul propriu-zis de 
creditare. Aceasta a generat un feed back pe criteriul importanţa disciplinei, în sensul 
că, în condiţiile promovării, cu cât o disciplină este „mai importantă”, ea este mai 
bine creditată şi contează mai mult pentru asigurarea accesului în anul următor, 
ca urmare devine şi mai importantă. Prin aplicarea acestui sistem de credinţe, 
mecanismul de creditare s-a formalizat şi, în loc să devină un vector de progres în 
reforma sistemului de învăţământ superior, a reușit să conserve pe mai departe 
primatul disciplinelor academice în înţelesul tradiţional. Aceasta, evident, în 
detrimentul evidenţierii achiziţiilor studentului sau a efortului depus de acesta.

Eliberarea suplimentului la diplomă a constituit, la acea vreme, o altă 
oportunitate oferită de cadrul legislativ pentru aplicarea procesului Bologna. Dacă 
vom compara însă intenţiile declarate ale legiuitorului cu formatul standardizat 
oferit în anexa la O.M.Ed.C. 3714/ 2005, vom observa că respectivul document 
este o foaie matricolă cosmetizată, cu traduceri (pe alocuri penibile) în limba 
engleză. Dacă, pe moment, absolventul poate fi mulţumit de eliberarea gratuită a 
acestui act de studii într-o limbă de circulaţie, angajatorul, fie acesta local sau 
european, nu este și nu va fi mai edificat decât era prin foaia matricolă asupra 
achiziţiilor absolventului. Detaliile programului de studiu sunt redate ca o înşiruire 
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a materiilor parcurse, cu notele obţinute şi creditele alocate. Dacă acceptăm faptul 
că formarea universitară trebuie să fie centrată pe competenţe, că, prin urmare, 
întregul proces de predare-învăţare-evaluare este orientat de construirea 
competenţelor, atunci şi certificarea trebuie să respecte acelaşi numitor comun şi să 
fie raportată la competenţe. Nici nu ar fi normal să existe o certificare a achiziţiilor 
în alţi termeni decât aceia ai competenţelor proiectate prin curriculum, dezvoltate şi 
evaluate pe parcursul derulării studiilor. De aceea, foaia matricolă, cu înşiruirea sa 
de discipline şi note obţinute nu spune mare lucru despre achiziţiile studentului 
- doar că a trecut un examen cu o notă mai mare sau mai mică, adică şi-a însuşit 
conţinuturile unei discipline într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar ce presupune 
„însuşirea” conținuturilor disciplinei? Pentru a da răspunsul la această întrebare, 
diverse instituţii care s-au ocupat de echivalarea studiilor, pretindeau solicitanţilor 
programele analitice ale disciplinelor. Evident că şi aici echivalarea este foarte puţin 
precisă, căci, programa analitică prezintă tabla de materii a tratatului academic. Aşa 
cum arată numeroase studii de psihologie cognitivă, însuşirea tratatului într-o măsură 
mai mare sau mai mică nu presupune şi operarea în contexte noi cu procedurile şi 
conceptele incluse. Dincolo de dezavantajul impreciziei echivalării, există şi acela 
al examinării unui mare număr de pagini (toate programele analitice ale cursurilor 
parcurse) pentru a avea o perspectivă asupra formării studentului/ absolventului. 
În condiţiile unei mobilităţi sporite, pentru a fi funcţional, suplimentul la diplomă 
ar trebui să ofere această perspectivă într-o formulă sintetică, usor de citit, de 
înţeles de către angajator şi, nu în ultimul rând, de comparat cu descriptorii 
Cadrului European al calificărilor.

În privinţa calităţii educaţiei, O.U.G. 75/2005 a constituit, fără îndoială, o 
tentativă de adecvare la exigenţele spaţiului european al învăţământului superior, 
însă o reală diferenţă în abordarea calităţii în educaţie ar fi fost dată de accentuarea 
dimensiunii de proces prin prezentarea explicită a conceptului de progres în învăţare 
precum şi a valorii adăugate în educaţie. 

Absenţa acestor menționări a deplasat accentul documentului legislativ 
dinspre fondul problemei spre detalii de ordin formal. Textul abunda în categorii 
generice care constituie referinţe ale calităţii. Problema este că aceste categorii 
se pot la fel de bine aplica unei perspective marxiste (a acumulărilor cantitative 
care conduc la saltul calitativ - fundament pentru un învăţământ informativ) 
şi unei perspective moderne, care centrează educația pe achizițiile – funcționale şi 
dinamice – ale beneficiarilor acesteia. Aglomerarea şi diversitatea categoriilor de 
referinţă a fost și a rămas susceptibilă de a produce răspunsuri strict birocratice 
la implementare. Altfel spus, în locul asigurării calităţii, s-a produs și se produce 
și în continuare asigurarea formalismului excesiv, detaşat de realitatea procesului 
învăţării. S-a denaturat astfel tocmai scopul actului normativ, emis din perspectiva 
racordării la un învăţământ european de calitate.
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3. Implementarea procesului Bologna

3.1. Analiza rezultatelor din perspectivă „SWOT”

OPORTUNITĂŢI

- Integrarea sistemelor educaţionale naţionale într-un sistem european
Crearea până în 2010 a unui „spaţiu european al învăţământului superior”, 

ca un mod de a promova mobilitatea studenţilor şi a personalului didactic şi 
posibilitatea de angajare a acestora în orice ţară europeană a presupus integrarea 
sistemelor educaţionale naţionale într-un sistem european, caracterizat prin 
compatibilitate în termeni de structuri şi programe de studiu, care să permită 
aceeaşi localizare a calificărilor academice, indiferent de sistemul de învăţământ 
în care au fost obţinute.

- Dubla focalizare a studiilor de licenţă pentru continuarea studiilor şi 
pentru piaţa muncii

Procesul Bologna a presupus o reformă structurală a învăţământului 
superior. În cadrul acesteia, rolul primului ciclu de studiu5 este, pe de o parte, acela de 
a sprijini studentul în atingerea acelor achiziţii6 definitorii pentru domeniul de studiu, 
care să-i permită continuarea studiilor în ciclul următor (masterat) şi, pe de altă 
parte, acela de a sprijini instrumentarea studentului cu acele competenţe profesionale, 
recunoscute pe piaţa muncii ca fiind necesare şi suficiente pentru angajarea într-o 
funcţie de execuţie7.

- Creşterea mobilităţii cadrelor didactice şi a studenţilor în cadrul 
structurii europene comune

S-a considerat și se consideră că armonizarea structurilor învăţământului 
superior din Europa conduce la o creştere a mobilităţii academice a studenţilor 
şi cadrelor didactice prin aceea că facilitează echivalarea şi recunoaşterea mai 
uşoară a diplomelor. 

- Creşterea transparenţei competenţelor şi a calificărilor
În contextul Procesului Bologna, transparenţa calificărilor este considerată o 

condiţie esenţială pentru a creşte şi îmbunătăţi mobilitatea între ţări, instituţii, de la 
şcoală la locul de muncă, în perspectiva învăţării de-a lungul întregii vieţi.

Creşterea mobilităţii forţei de muncă accentuează nevoia angajatorilor de 
informaţii validate oficial atât despre competenţele şi calificările absolvenţilor, cât 
şi despre calitatea ofertei educaţionale primite de aceştia. În raport cu acest cadru 
al nevoilor, actele de studii apar ca instrumente complexe care ar putea răspunde 
5  În „spaţiul european al învăţământului superior” miniştrii de la Bologna au afirmat că prima diplomă ar 
trebui să fie relevantă pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, să servească drept bază pentru continuarea studiilor.
6  Definite ca ansamblu integrat de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini.
7  Studiile OECD pun în evidenţă faptul că în societatea cunoaşterii cel puţin jumătate din forţa de muncă are 
nevoie de calificare de nivel universitar pentru a putea îndeplini funcţii de execuţie.
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cerinţelor angajatorilor, dacă ar avea atributul generic numit „transparenţă”.
- Creşterea relevanței actelor de studii pentru angajatori
Suplimentul la diplomă s-a considerat că va avea consecinţe pozitive în 

recrutarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii oferind angajatorilor/ 
instituţiilor de formare o imagine detaliată asupra pregătirii absolventului. 

- Realizarea unei transparenţe a competenţelor şi calificărilor în 
documentele oficiale prin completarea adecvată a suplimentului la diplomă

 „Echivalarea şi recunoaşterea mai uşoară a diplomelor conduc la 
creşterea mobilităţii pe piaţa europeană a muncii”, dar consideră că echivalarea 
şi recunoaşterea diplomelor nu vor putea fi uşor de realizat, numai pe baza duratei 
studiilor care conduc la un anumit tip de calificare sau a notelor inventariate în foaia 
matricolă.

- Ameliorarea sistemului de credite transferabile
Necesitatea introducerii unui sistem de credite, asemănător sistemului european 

de transfer al creditelor (ECTS), în care să poată fi obţinute credite şi în contexte care 
nu se limitează la învăţământul superior şi care presupun învăţarea pe tot parcursul 
vieţii.

Un asemenea sistem revizuit de credite ar trebui să reflecte, în primul rând, 
nivelul de performanţă atins în dezvoltarea competenţelor, iar în al doilea rând, 
trebuie să reflecte timpul real de instruire - curs, seminar, studiu individual.

- Recunoașterea oficială a competenţelor dobândite în alte contexte decât 
învăţământul superior

Declarația de la Bologna face referire la un sistem în care să poată fi obţinute 
credite şi în contexte care nu implică învăţământ superior şi care includ învăţarea pe 
tot parcursul vieţii”. Argumentul esential il constituie relevanţa acestor competenţe 
în raport cu piaţa muncii şi posibilitatea de a creşte astfel şansele de angajare ale 
studenţilor/ absolvenţilor. O altă explicaţie face referire la compatibilizarea 
sistemului românesc cu cel european, asimilând astfel proceduri existente în unele 
state membre UE.

- Crearea unor mecanisme funcţionale de asigurare-gestionare a calităţii
Aceasta plasează schimbările preconizate într-o perspectivă unitară a asigurării 

calităţii: la nivelul procesului de predare-învăţare-evaluare, la nivelul managementului 
şi administraţiei. Pentru cadrele didactice universitare, elementul cheie îl reprezintă 
implementarea unor noi instrumente de certificare, însoţite de modificări substanţiale 
în procesul de predare-învăţare-evaluare, asigurarea unor parcursuri diferenţiate de 
formare pentru studenţi, element care aduce din nou în discuţie reforma curriculum-
ului şi a evaluării.

-Dezvoltarea cooperării interuniversitare în vederea compatibilizării 
ofertelor de formare

Colaborarea cu universităţi europene se sprijină pe beneficii de genul: 
facilitarea mobilităţii academice şi profesionale a studenţilor/ absolvenţilor; 
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echivalarea şi recunoaşterea studiilor efectuate în universităţi partenere („diplomele 
obţinute de absolvenţii români trebuie să fie echivalente cu cele ale absolvenţilor 
de la alte universităţi europene pentru a putea fi recunoscute şi acceptate conform 
gradului de competenţă”); posibilitatea compatibilizării ofertelor de formare.

-Creşterea selectivităţii şi a şanselor de pregătire calitativ superioară în 
cadrul sistemului de învăţământ universitar

Percepţiile asupra gradului de generalizare a studiilor de master se corelează 
cu ideea selectivităţii în interiorul sistemului de învăţământ superior. Un indicator 
al acestor percepţii am considerat că este ponderea absolvenţilor ciclului I care 
continuă cu studiile de masterat. Pentru studenţii care lucrează deja, continuarea 
studiilor pare a fi constientizată ca necesitate (de formare, de pregătire suplimentară), 
iar cadrele didactice, mai ales cele cu „vechime” la catedră par a împărtăşi credinţa 
în sistemul „pâlniei răsturnate” atunci când îşi definesc aşteptările referitoare la 
înaintarea studenţilor pe traseul academic.

CONSTRÂNGERI, AMENINŢĂRI, RISCURI

Manifestarea unor rezerve privind păstrarea specificului naţional într-un 
context global

- Lipsa unor strategii de implementare pe termen mediu şi lung şi 
incoerenţa prevederilor legislative

Principalele dificultăţi care au afectat racordarea învăţământului superior 
la obiectivele Bologna au derivat din incoerența prevederilor legislative privind 
învăţământul, formarea profesională, ocuparea forţei de muncă, precum şi din lipsa 
unor strategii de implementare pe termen mediu şi lung.

- Constrângeri economico-financiare
Peste jumătate din cadrele didactice au considerat, la vremea respectivă 

și consideră și acum că principalul impediment al implementării schimbărilor îl 
constituie situaţia economico-financiară precară a universităţilor. Analiza datelor 
privind baza materială arată, fără dubiu, faptul că în absenţa unei preocupări pentru 
dotări corespunzătoare, o reformă de substanță a plecat la drum cu un handicap serios.

Diminuarea statutului social al absolventului studiilor de licenţă
Finalităţile ciclurilor de studii ale noii structuri au configurat noi profiluri 

ale absolventului studiilor de licenţă şi master şi, totodată, noi statute sociale ale 
acestora. De pildă, diploma de licenţă acordată la absolvirea celor trei ani de studiu 
nu era echivalentă cu diplomăade licenţă care se acorda până la acea dată (ea 
a impus restructurări de conţinut al învăţării) şi nu conferă acelaşi statut pe 
piaţa muncii (în viziunea angajatorilor). Conform filosofiei Procesului Bologna, 
absolventul cu diplomă de licenţă va fi pregătit pentru angajarea într-o funcţie de 
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execuţie. Prin urmare, şi percepţiile sociale ale licenţiatului au suportat presiunea 
acestei schimbări. O astfel de argumentaţie a fost susţinută de datele calitative 
ale cercetării, care au arătat că, în cazul facultăţilor cu profil tehnic, noul 
statut al absolventului de licenţă tindea să fie asociat calificării de subinginer, 
„justificându-se” astfel, de către respondenţi, diferenţa timpului de pregătire între 
două „generaţii” de absolvenţi: cu 5 şi respectiv cu 4 ani de studii de licenţă.

- Sporirea dificultăţilor privind angajarea absolvenţilor primului ciclu de 
studii universitare

În condiţiile noii structuri a învăţământului superior, în care pregătirea prin ciclul 
I de studii universitare a fost redusă temporal, s-a ridicat întrebarea dacă absolvirea 
primului ciclu de studii universitare reuşeşte să satisfacă cerinţele legate de calitatea 
forţei de muncă, determinând angajarea la nivelul calificării conferite de diploma 
actuală, fără alte condiţionări. 

- Slabă preocupare pentru asigurarea unor parcursuri individuale de 
formare şi pentru implicarea studenţilor în procesul de asigurare a calităţii

Faptul că, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, a existat o slabă 
preocupare pentru asigurarea unor parcursuri individuale de formare şi pentru 
implicarea studenţilor în procesul de asigurare a calităţii a aparut pregnant în cercetarea 
opinională (mai ales în reacţiile studenţilor, dar s-a desconspirat uşor şi în stereotipiile 
de răspuns ale profesorilor) cât şi în structura planurilor de învăţământ de atunci, care 
alocau un număr simbolic de ore pentru disciplinele opționale.

- Dificultatea recunoaşterii competenţelor dobândite în contexte 
nonformale sau informale

Dacă necesitatea şi beneficiile recunoaşterii competenţelor formate în alte 
contexte decât învăţământul superior erau și sunt evidente, posibilitatea realizării 
efective se află încă sub semnul întrebării. Cadrele didactice apreciază drept foarte 
dificilă implementarea unui sistem de evaluare şi de echivalare a competenţelor 
formate extra-universitar. Este încă pusă în discuţie credibilitatea şi rigurozitatea 
evaluărilor, calitatea programelor de educaţie nonformală, calitatea formatorilor, 
necesitatea revizuirii cadrului legislativ.

- Perpetuarea existenţei unui sistem de credite transferabile alocate formal
Multe universităţi au adoptat sistemul european de transfer al creditelor - 

ECTS, ca fiind o modalitate de a promova mobilitatea şi de a facilita echivalarea 
studiilor. Principala critică adusă sistemului ECTS a fost și este aceea că se rezumă 
la a cuantifica numărul de ore de studiu necesare parcurgerii unui curs sau seminar, 
alocarea făcându-se, de cele mai multe ori, intuitiv, pe baza criteriului director 
„importanţa disciplinei”. În aceste condiţii, numărul de credite obţinute nu a fost 
și nu este relevant în raport cu performanţa individuală a studentului.

- Absenţa unui cadru legal care să indice calificările profesionale ale 
absolvenţilor diverselor cicluri universitare

Studiile universitare configurează un anumit profil specialistului, pe de 

UNIVERS EDUCAȚIONAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/201666

altă parte pretenţiile companiilor constituie un alt portret al angajatului, mult mai 
pragmatic. Între acestea ar trebui să existe un cadru reglator, care să stabilească 
o relaţie de contiguitate între cele două imagini, căci ele se aplică unui acelaşi 
individ - absolvent licenţiat şi aspirant la un loc de muncă.

- Obstacole pentru integrarea pe piaţa muncii europene
Cercetarea evidenţiază următoarele obstacole privind integrarea pe piaţa 

muncii: probleme de echivalare, nerecunoaşterea diplomelor; lipsa evaluărilor 
internaţionale; neconcordanţa dintre pregătirea din universitate şi cerinţele pieţei 
muncii; nivelul redus de aplicabilitate a cunoştinţelor, insuficienta pregătire practică, 
mai corect spus, pragmatică şi orientată pe transfer; lipsa de pregătire temeinică, 
bazată pe înţelegere şi nu pe reproducere.

- Lipsa de transparenţă în documente oficiale a competenţelor şi 
calificărilor

Majoritatea studenţilor nu cred că documentele de studii facilitează accesul 
absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii. 

Iar cadrele didactice consideră că foaia matricolă, în formatul actual, reflectă 
mai degrabă cunoştinţele absolventului şi nu competentele acestuia.

- Lipsa de relevanţă pentru piaţa muncii a diplomelor actuale
Analizând diplomele actuale de studii din perspectiva asigurării 

transparenţei achiziţiilor fiecărui student/absolvent, se consideră că, în formatul 
actual, diplomele de studii nu oferă angajatorilor şi altor instituţii de formare o 
imagine clară asupra cunoştinţelor şi competenţelor deţinătorului.

- Formalism în abordarea mobilităţii transnaţional
Mobilitatea transnaţională a studenţilor şi a profesorilor nu este un fenomen 

nou, iar libera circulaţie a persoanelor este un drept european8, specificat în 
legislaţia din România încă din 1993. Numai că accesul la alte sisteme de învăţământ 
decât cel naţional şi la piaţa europeană a muncii, la nivelul calificării academice 
dobândite, este încă limitat de probleme care ţin, printre altele, şi de recunoaşterea 
europeană a competenţelor/ calificărilor dobândite în afara ţării gazdă/ instituţiei 
de învăţământ superior sau angajatoare. În acest context, mobilitatea de studiu 
şi ocupaţională poate fi sprijinită dacă sunt parcurşi doi paşi esenţiali: asigurarea 
transparenţei diferitelor calificări/ competenţe şi „producerea” calificărilor academice 
comparabile prin includerea acestora într-o structură europeană de calificare.

PUNCTE TARI

- Deschiderea spre colaborare inter-universitară şi diversificarea ofertei 
educaţionale

Deschiderea spre colaborarea cu alte universităţi europene a fost și este 
8  Cf. Acordului între România şi Comunităţile Europene, pe de o parte, şi statele membre ale acestora, pe de alta parte. 
Acest Acord a fost ratificat prin Legea Nr.20 din 6 aprilie 1993 şi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr.73 din 12 aprilie 1993.
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privită de majoritatea ca un factor esenţial de facilitare a implementării procesului 
Bologna. De asemenea, tendinţa de diversificare a ofertei educaţionale pentru a 
răspunde cât mai aplicat dinamicii sociale este văzută ca o oportunitate pentru 
implementare.

- Experienţa corpului profesoral şi tradiţia academică
Să aruncăm o privire asupra punctelor tari aşa cum au apărut ele din 

perspectiva cadrelor didactice respondente: la întrebarea privind atuurile pe care 
le are universitatea din care fac parte, pe primul loc se situează experienţa corpului 
profesoral (57,9%), urmată de tradiţia academică (44,4%), după care urmează 
existenţa unor specializări „cu priză” la studenţi (41,8%) şi autoritatea ştiinţifică 
a majorităţii cadrelor didactice (41,0%). Urmează în ordine: tinereţea corpului 
profesoral (33,7%), existenţa unor parteneriate cu universităţi europene de tradiţie 
(29,9%) baza materială bună (28,2%) relaţiile de colaborare din cadrul corpului 
profesoral (26,1%), existenţa unor specializări şi/ sau masterate „de vârf” pentru 
dezvoltarea cunoaşterii/ culturii (25,1%). Prezentăm mai jos alocarea răspunsurilor, în 
ordinea descrescătoare a opţiunilor. (Cifrele din prima coloană reprezintă numărul de 
ordine din chestionar.) În privinţa distribuţiei pe funcţiile didactice, aşa cum era 
probabil firesc, preparatorii mizează mai mult pe tinereţea corpului profesoral (40%), 
iar profesorii pe experienţa corpului profesoral (69,1%). De asemenea, autoritatea 
ştiinţifică a majorităţii cadrelor didactice este văzută ca un atu al universităţii de un 
număr mai mic de asistenţi (29,5%) şi preparatori (22,7%), faţă de numărul de profesori 
(55,7%). În general, cadrele didactice cu experienţă şi grade didactice înalte (numim 
aici profesorii şi conferenţiarii) sunt mai încrezători în atuurile universităţii decât 
cadrele didactice aflate mai la începutul carierei. Distribuţia procentuală a opţiunilor 
este aproape proporţională cu ordonarea pe funcţii didactice; categoria profesorilor se 
detaşează net pe fondul acestei ordonări pentru percepţia pozitivă privind: experienţa 
corpului profesoral, tradiţia academică, existenţa unor specializări „cu priză” la 
studenţi, autoritatea ştiinţifică a majorităţii cadrelor didactice, tinereţea corpului 
profesoral, existenţa unor parteneriate cu universităţi europene de tradiţie, baza 
materială bună, relaţiile de colaborare din cadrul corpului profesoral, existenţa 
unor specializări şi/ sau masterate „de vârf” pentru dezvoltarea cunoaşterii/ culturii, 
la polul opus situându-se asistenţii şi preparatorii, mult mai rezervaţi în a aprecia 
aceste posibile puncte tari ale universității.

- Motivaţia studenţilor pentru continuarea studiilor
Noua structură a învăţământului universitar a încurajat și încurajează studenţii 

ciclului I pentru continuarea ciclului de licenţă cu acela de master. Studenţii 
conştientizează necesitatea continuării studiilor la un nivel superior celui de licenţă, 
iar noua structură a învăţământului superior reprezintă un factor care susţine dorinţa 
de continuare a studiilor.
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PUNCTE SLABE

- Neconcordanţa dintre pregătirea din universitate şi cerinţele pieţei 
muncii

Integrarea pe piaţa muncii este afectată în mod negativ, în primul rând, de 
problemele de echivalare generate, în parte, şi de lipsa evaluărilor internaţionale. 
Pe al doilea loc în ierarhia obstacolelor pentru integrarea pe piaţa muncii, se situează 
neconcordanţa dintre pregătirea oferită de universitate şi cerinţele pieţei în 
termeni de pregătire practică (timp, calitate, adecvare), precum şi aplicabilitatea 
cunoştinţelor (selecţia conținuturilor cu caracter practic).

- Existenţa unor motive individuale şi/sau conjuncturale care 
limitează mobilitatea

Din categoria acestora fac parte: lipsa fondurilor, a sprijinului financiar (în 
situaţia în care un student obţine o bursă aceasta nu acoperă integral cheltuielile) 
şi accesul diferit la sursele de finanţare, neimplicarea statului si a autorităţilor (a 
Ministerului Educaţiei, în special), taxele de studiu prea mari. În al doilea rând, au 
fost semnalate ca factori care îngrădesc mobilitatea diferenţele dintre sistemele 
de învăţământ. Aceste diferenţe au fost „localizate” de respondenţii studenţi în 
planul structurilor curriculare şi al procedurilor de echivalare, al calităţii instruirii 
şi, implicit, al calităţii pregătirii studentului şi competitivităţii, al stereotipurilor 
de tip „estic”-„vestic”, al gradului de cunoaştere a unei limbi străine.

Totodată, apar menţionate ca limitări ale mobilităţii o serie de variabile de 
natură personală precum: lipsa de ambiţie, lipsa de interes/motivaţie, slaba pregătire, 
dependenţa de familie, serviciul/dorinţa de a se angaja şi de a renunţa la continuarea 
studiilor, considerate „inutile”. De remarcat este faptul că nivelul de pregătire a fost 
identificat de către studenţi deopotrivă ca produs al calităţii sistemului educaţional 
şi ca variabila dependentă de activitatea studentului.

- Rutina corpului profesoral şi absenteismul studenţilor
Rutina corpului profesoral este percepută ca având un impact negativ mai ales 

de către respondenţii din domeniul universitar, iar absenţa mijloacelor moderne de 
învăţământ afectează cel mai tare domeniul universitar. 

- Abordarea tradiţional-formală a creditării şi a evaluării
Sistemul actual de creditare întăreşte viziunea tradiţională asupra priorităţilor 

în formarea specialistului. Alocarea creditelor pentru disciplinele din noul plan de 
învăţământ se realizeaza în funcţie de importanţa cursului. 

Un alt criteriu de stabilire a numărului de credite distribuit unei discipline este 
dat de importanţa pe care acea disciplină de studiu o are în cadrul fiecărei specializări. 

In ceea ce priveşte evaluarea, se poate aprecia că aceasta este transparentă, 
prin aceea că studenţii sunt informaţi asupra criteriilor utilizate. 

- Absenţa unui sistem real de consiliere şi orientare profesională în 
universităţi
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În conexiune cu promovarea mobilităţii geografice şi profesionale, Procesul 
Bologna aduce în discuţie problema informării, orientării şi consilierii profesionale 
a studenţilor şi, prin urmare, serviciile specializate necesare. Aşa cum reiese şi din 
rezultatele cercetării, serviciile de consiliere şi de orientare profesională oferite de 
universităţi pot constitui factori facilitatori sau inhibitori ai mobilităţii studenţilor. 
Aproape inexistente sau puţin funcţionale, aceste servicii de orientare şi consiliere 
din universităţi îşi legitimează si consolidează statutul prin O.M.Ed.C. nr. 3235 
privind organizarea studiilor universitare de licenţă (10.02.2005), care prevede 
că, începând cu anul universitar 2005-2006, universităţile vor înfiinţa „centre de 
consiliere şi orientare în carieră, pentru a-i sprijini pe studenţi să ia decizii adecvate 
în structurarea propriei traiectorii de formare”(art. 11).

- Prezenţa insuficientă şi formală a opţionalităţii
Se consideră insuficientă prezenţa a opţionalităţii ca fiind o cauză a 

inadecvării curriculumului la nevoile concrete ale studenţilor şi la dinamica pieţii 
muncii, ori la insuficienta pregătire a specialistului din cauza numărului mic de cursuri 
obligatorii. Este de remarcat, de asemenea, că numărul cursurilor, fie obligatorii fie 
opţionale, au fost decise la nivelul universităţilor pe baza recomandărilor CNEAA.

- Criterii arbitrare în stabilirea planurilor de învăţământ
Se consideră ca planul de învăţământ s-a structurat în funcţie de disciplinele 

necesare specialistului şi că planul s-a organizat în funcţie de timpul necesar pentru 
dobândirea competenţelor vizate de curs. Remarcăm o perspectivă tradiţională în 
configurarea planului. 

- Lipsa de corelaţie între planurile de învăţământ actuale şi piaţa muncii
Există o percepţie negativă asupra eficienţei actualului curriculum, 

manifestată în mai mare măsură de noul plan de învăţământ care se adresează unui 
segment restrâns de oferte ale pieţei muncii, absolvenţii fiind nevoiţi să-şi completeze 
achiziţiile prin alte forme de educaţie. 

- Un nivel scăzut de informare, coroborat cu lipsa de interes pentru 
informare

Unul din zece studenţi declară că nu are informaţii care să permită formularea 
unei judecăţi de valoare referitor la structura şi conţinutul diplomelor. Presupoziţia 
lipsei de informaţii este întărită de un procent mare de non-răspuns (19,2%) la itemul 
referitor la necesitatea completării diplomei tradiţionale prin alte documente, cum ar 
fi suplimentul la diplomă sau certificatul de mobilitate. De asemenea, la itemii care 
vizează posibilităţile de acces la studii într-un alt sistem de învăţământ şi pe piaţa 
europeană a muncii, opţiunile numeroase pentru răspunsul „nu ştiu” (13,6% şi 
respectiv 11,3%) indică din nou o informare deficitară a studenţilor.

În aceeaşi ordine de idei, un procent destul de mare de studenţi au declarat 
că nu cunosc criteriile de distribuire a creditelor (9,1%) şi au preferat să lase itemul 
fără răspuns. Atitudinea unora dintre ei, care au explicat că „studenţii nu au cum să 
ştie aceste lucruri”, poate fi interpretată fie drept acceptare a situaţiei şi detaşare de 
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responsabilităţi - creditele sunt stabilite de facultate, ei nu au nici o implicare, fie 
poate sugera o uşoară revoltă - părerea lor nu este suficient luată în considerare.

- Lipsa de funcţionalitate în managementul schimbării
Raportarea cadrelor didactice la anumite elemente-cheie în implementarea 

reformei demonstrează o slabă constientizare a importanţei acestora pentru 
implementare. De exemplu, absenţa unui curriculum şi a unui sistem de evaluare 
bazate pe competenţe nu sunt percepute ca impedimente majore pentru 
schimbări de fond; acestea sunt nominalizate ca principal obstacol numai de 2,3% 
dintre cadrele didactice participante la anchetă. Or acest segment al curriculum-ului şi 
evaluării necesită un proces îndelungat de organizare, actualizare şi dezvoltare pentru 
„a asigura un învăţământ centrat pe student”9. De asemenea, nici absenţa formării 
adecvate a personalului administrativ pentru noua structură şi noile instrumente 
de certificare a competenţelor nu sunt apreciate ca factori puternici de blocaj, deşi 
în actualul context de promovare a transparenţei, birocraţia poate deveni o frână 
puternică în calea mobilităţii.

4. Concluzii 

Aceasta cercetare a vizat două ţinte: pe de o parte, diagnoza stării de fapt, pe 
de altă parte, găsirea unor soluţii de ameliorare, datele furnizate putând fi valorificate 
pentru fundamentarea deciziilor viitoare de reformă. Studiile opţionale au oferit 
și oferă o imagine de ansamblu asupra aşteptărilor şi reprezentărilor actorilor din 
spaţiul universitar. De asemenea, coroborate cu diverse alte date, ele dau informaţii 
consistente despre fezabilitatea şi impactul potenţial al schimbărilor generate de 
procesul Bologna, din perspectiva principalilor actori ai sistemului de învăţământ 
superior.

În condiţiile unei societăţi a cunoaşterii, cerinţele actuale privind calitatea forţei 
de muncă generează situaţia în care o parte cât mai mare a membrilor societăţii are 
nevoie de calificări de nivel universitar pentru a putea îndeplini funcţii de execuţie. 
Aceasta conduce la un fenomen de masificare a educaţiei universitare, ce implică 
numeroase aspecte de luat în considerare.

Constatăm că în privinţa punctelor tari ale sistemului universitar românesc 
actual, acestea se situează în principal în zona atitudinal-valorică: dorinţa de 
perfecţionare a corpului profesoral, motivaţia studenţilor pentru continuarea studiilor, 
experienţa corpului profesoral şi tradiţia academică.

Punctele slabe sunt însă numeroase. Astfel, oferta de formare a universităţilor 
este de o calitate nesatisfăcătoare, aplicabilitatea redusă a cunoştinţelor, pregătirea 
practică insuficientă şi neadecvată fac dificil accesul pe piaţa muncii. Mobilitatea 
studenţilor este limitată de aspecte precum: proceduri de echivalare 
inadecvate, calitatea necorespunzătoare a instruirii şi, dependent de aceasta, 
9  Articolul 10 din OMEdC 3235/ 10.02.2005
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lipsa de competitivitate a absolvenţilor pe piaţa muncii. De remarcat este şi 
faptul că „nepotismul” apare ca un fenomen deloc neglijabil, care limitează şi 
chiar împiedică accesul la burse. O serie de factori de blocaj sunt reprezentaţi 
de: restricţiile / constrângerile economico-financiare, absenţa unui curriculum şi a 
unui sistem de evaluare bazate pe competenţe, insuficienta sensibilizare a actorilor 
implicaţi în implementare, pregătirea insuficientă a personalului didactic, impunerea 
schimbărilor prin reglementări centrale, ritmul prea rapid al schimbărilor, lipsa 
formării adecvate a personalului administrativ.

Numeroase sunt şi constrângerile care apasă asupra sistemului şi reprezintă 
ameninţări serioase la adresa unei reforme de substanţă. Principalele dificultăţi 
care pot afecta racordarea învăţământului superior la obiectivele Bologna derivă din 
incoerenţa prevederilor legislative privind formarea profesională şi ocuparea forţei 
de muncă, precum şi din lipsa unei strategii de implementare pe termen mediu şi 
lung. În acest sens, sunt puse sub semnul întrebării ritmul schimbării şi receptivitatea 
instituţiilor de învăţământ superior faţă de un set de măsuri punctuale şi neintegrate 
explicit într-un ansamblu coerent.

De asemenea, ca factori care afectează oportunităţile egale de mobilitate 
apar: stereotipurile de tip „estic” - „vestic”, gradul de cunoaştere a unei limbi 
străine, lipsa de interes şi dorinţa de angajare timpurie, renunţarea la continuarea 
studiilor, considerate „inutile” pentru că nu oferă tipul de pregătire profesională 
cerut de angajatori. Problemele de echivalare apar menţionate şi ca principal obstacol 
al mobilităţii profesionale. În opinia studenţilor, acestea se corelează direct cu 
absenţa unor evaluări internaţionale care să permită compararea performanţelor. 
De asemenea, îşi fac loc în tabloul obstacolelor mobilităţii profesionale aspecte 
precum: lipsa de încredere a absolvenţilor în capacitatea de a fi competitivi, 
imaginea nefavorabilă a României în Europa, lipsa experienţei profesionale, 
neacceptarea ofertelor de muncă sub calificarea academică, insuficienta 
cunoaştere a unei limbi străine şi, nu în ultimul rând, lipsa de informare. Accesul 
limitat la informaţii şi la servicii specializate afectează deopotrivă mobilitatea 
de studiu şi de ocupare. Necesitatea existenţei unor centre de informare sau servicii 
de consiliere este constientizată şi de majoritatea cadrelor didactice (80%), dar o 
treime dintre acestea se declară sceptice faţă de posibilitatea asigurării funcţionalităţii 
acestora în următorii 2 ani. Motivele invocate au fost de tipul: lipsa resurselor, ritmul 
prea rapid al schimbărilor, dificultatea de a schimba mentalităţi într-un interval scurt 
de timp.

Un alt obstacol, deloc de neglijat îl constituie diplomele de studii care nu oferă 
angajatorilor şi altor instituţii de formare o imagine clară asupra cunoştinţelor şi 
competenţelor deţinătorului.

Dacă necesitatea şi beneficiile recunoaşterii competenţelor formate în alte 
contexte decât învăţământul superior apar ca fiind evidente, posibilitatea realizării 
efective este apreciată ca fiind foarte dificilă pentru că nu există un sistem specific 
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de evaluare şi proceduri de echivalare a competenţelor formate extra-universitar.
În mod benefic, lista cea mai lungă se regăseşte la rubrica oportunităţi. Atitudinea 

generală faţă de noua filosofie a învăţământului superior ar putea fi caracterizată ca 
fiind una pozitivă, poate şi pentru că sursa schimbării este una europeană, iar 
producerea acesteia este văzută ca un pas în procesul de „europenizare”. 

Această radiografie de etapă, făcută la începutul implementării procesului 
Bologna în universităţile româneşti, furnizează o bază pentru răspunsuri de 
adecvare: din partea universităţilor ca organizaţii-care-învaţă, a decidenţilor, a 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai sectorului terţiar. De asemenea, studiul poate fi 
considerat un punct de pornire într-o suită de cercetări care ne-ar oferi o înţelegere 
mai profundă a fenomenului educaţional la nivelul învăţământului superior.

Aşa cum se constată uşor prin analiza politicilor educaţionale, în România 
lipseşte o cultură a evaluării sistematice. Pe de o parte, parametrii de bază ai 
sistemului de învăţământ cuprinşi în evaluări cantitative sunt raportaţi relativ 
aleatoriu; de asemenea, studiile calitative, pe eşantion reprezentativ nu constituie 
o preocupare majoră pentru segmentul educativ. Pe de altă parte, atunci când se 
realizează o cercetare serioasă, datele obţinute nu sunt luate în seamă nici de 
decidenţi10, nici de publicul larg.

Procesul Bologna reprezintă o ocazie de racordare la Europa după ani 
întregi de (auto) marginalizare. Depinde însă de modul în care vom realiza această 
racordare: formal şi retoric la nivelul declaraţiei politice şi legislative, sau printr-o 
reformă de substanţă care presupune implicarea tuturor actorilor, pe baza unei reale 
abordări a calităţii actului educativ. În acest sens, trecerea la evaluări sistematice, 
care să facă radiografii de etapă şi care să fie valorizate atât la nivel de sistem cât 
şi la nivelul fiecărei universităţi, apare ca o condiţie necesară a maturităţii în 
abordarea politicilor educaţionale. Se vor construi astfel progresiv, atât cultura 
calităţii, cât şi un univers universitar românesc cu adevărat european.
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Summary 

Innovation and creativity are processes that are interrelated, because 
both contribute to finding solutions to problems that appear as a result of 
developments of economy and society. Creativity and innovationare processes 
that are found in every field of activity including tourism.

Keywords: creativity, innovation, economy, tourism, development

Rezumat 

Inovarea şi creativitatea sunt procese care se intercondiţionează, 
deoarece ambele contribuie la identificarea de soluţii la probleme care apar 
ca urmare a evoluţiei economiei şi societăţii. Creativitatea şi inovarea sunt 
procese care se regăsesc în fiecare domeniu de activitate, inclusiv în turism.

Cuvinte cheie: creativitate, inovare, economie, turism, dezvoltare

Introducere

Inovarea şi creativitatea sunt procese care se intercondiţionează, deoarece 
ambele contribuie la identificarea de soluţii la probleme care apar ca urmare 

CREATIVITATEA ŞI INOVAREA 
ÎN TURISM

STUDIU DE CAZ: HOTELUL DE GHEAŢĂ BÂLEA LAC

CREATIVITY AND INNOVATION  
IN TOURISM 

CASE STUDY: BÂLEA LAC ICE HOTEL
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a evoluţiei economiei şi societăţii. Creativitatea şi inovarea sunt procese are se 
regăsesc în fiecare domeniu de activitate, inclusiv în turism.

Diferenţa dintre creativitate şi inovare este ca cea dintre teorie şi practică. Nu 
poţi fi  inovativ fără să fii creativ deşi invers se poate.

Creativitatea este  nativă,  naturală, comparabilă cu un reflex necondiţionat 
(precum echilibrul sau  autoconservarea) şi, spre norocul nostru,  transmisibilă  
nealterată  către generaţiile  viitoare. Un principal  diferenţiator între companii este 
potenţialul de inovaţie şi capacitatea organizaţiei de se reinventa. 

Acestea sunt susţinute de creativitatea  fiecărui  angajat, fie el manager sau nu.   
În timpurile noastre, pe piaţa forţei de muncă se caută tot mai mult oameni ce poseda 
aceste calităţi speciale: creativitatea şi inovaţia. 

De aceea, în capitolele prezentate în această lucrare, am definit conceptele de 
creativitate şi inovare la scară largă, am prezentat principalele aspecte ale proceselor 
de creativitate şi inovare și managementul fiecăreia, finalizând lucrarea cu un studiu 
de caz despre Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac, care este unic in România, dar 
şi în Europa de Est, reuşind să ajungă deja la cel nouălea an datorită inovaţiei şi 
creativităţii de care a dat dovadă conducerea acestui proiect.

Apariţia, în anul 1841, a primului birou de voiaj înfiinţat de Thomas Cook, 
având drept scop organizarea călătoriilor, poate fi considerată o inovare radicală în 
domeniul turismului. Această abordare inovativă a determinat dezvoltarea turismului, 
cu un impact major pe plan internaţional, în mai puţin de 15 ani de la lansarea ideii. 
Inovaţia lui Cook a fost ceea ce Peter Drucker1 numeşte succes neaşteptat.  

Exploatarea acestui succes neaşteptat a generat apariţia şi dezvoltarea 
călătoriilor organizate, care, în prezent, sunt considerate fireşti. Această descoperire 
a determinat atât diversificarea formelor de turism, cât şi apariţia unor noi unităţi de 
cazare, a căror diversitate a impus necesitatea clasificării lor.

În prezent, dezvoltarea domeniului informaţional a condus la implementarea, 
în sectorul turistic, a unor sisteme informatice care pot fi considerate, pentru turism, 
inovaţii radicale şi, totodată, inovaţii de proces. Marile lanţuri hoteliere promovează 
idei şi concepte creative, capabile să le confere un avantaj competitiv în raport cu alţi 
concurenţi. 

Cu toate că realizarea unei inovaţii în turism necesită un interval mai lung 
de timp şi implică riscuri mai mari, întrucât este foarte expusă la imitare, există 
întreprinderi turistice care sunt dispuse să îşi asume aceste riscuri şi să depăşească 
limitele inventivităţii.

În tumultoasa industrie a ospitalităţii, întreprinderi și, deopotrivă, lanţuri de 
întreprinderi sunt mereu determinate să identifice mijloace de îmbunătăţire a calităţii 
şi a reputaţiei, prin costuri minime şi creşterea volumului de vânzări şi a profitului. 
Faţă de aceste provocări, există şi o competiţie strânsă, între actorii industriei 

1  DRUCKER, Peter , Inovaţia şi Sistemul Antreprenorial – practică şi principii . Editura ENCICLOPEDICĂ, 
Bucureşti, 1993
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hoteliere, a modului de influenţare a inovării, prin soluţii noi și ca noi soluții în 
realizarea nevoilor mereu crescânde ale consumatorilor.

Una dintre abordările pentru îmbunătăţirea calităţii şi reputaţiei firmei este cea 
sin perspectiva creativității-inovării sau a capacității de a dezvolta şi lansa servicii 
ospitaliere noi şi de calitate. 

Conceptul de creativitate se referă la abilitatea şi forţa intelectuală a salariaţilor 
de a găsi noi idei, iar inovaţia, în mod uzual, se referă la aplicarea în practica turistică 
a ideilor noi. Într-o întreprindere turistică, aceste idei se pot referi la conceperea unor 
produse noi, la servicii noi sau la procedee noi de performare a prestaţiilor. 

Gândirea creativă şi imaginaţia sunt elemente importante ale activităţilor 
turistice. Absenţa creativităţii în acest domeniu atât de dinamic și de spectaculos 
va provoca, fără îndoială, nu numai o staţionare în dezvoltare, dar, cu timpul, poate 
pricinui chiar un dezastru economic pentru o întreprindere turistică. 

Creativitatea impune managerilor întreprinderilor turistice să reevalueze 
periodic dimensiunile segmentelor de piaţă pe care s-au poziţionat, să analizeze 
cu multă precauţie  produsele şi serviciile, pentru a elimina din ofertele lor acele 
produse, servicii sau procedee a căror profitabilitate se diminuează în ritmuri alerte.

În această privinţă, dezvoltarea inovaţiilor şi stimularea creativităţii 
personalului au devenit arme strategice atât pentru lanţurile ospitaliere de succes cât 
şi pentru întreprinderile ospitaliere private.

Pentru a dezvolta asemenea strategii manageriale, se urmăreşte de regulă 
percepţia managerilor asupra a ceea ce reprezintă factori cheie pentru dezvoltarea 
noilor servicii ospitaliere, şi anume implementarea creativităţii şi inovării în 
managementul facilităţii.

Inovarea şi creativitatea în cazul firmelor care activează în sectorul serviciilor 
turistice nu sunt procese prestabilite şi organizate, nu au etape precise, deseori 
constând în spontaneitatea cu care ideile dezvoltate în cadrul firmei întâlnesc nevoile 
reale ale consumatorilor. Schimbarea sau nevoia de schimbare sunt cele care duc la 
apariţia inovaţiilor şi la lansarea pe piaţă a noilor produse sau servicii. 

Efectul unei idei cutezătoare: hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac

Un  exemplu în domeniul inovării şi creativităţii în turism îl reprezintă Hotelul 
de Gheaţă - Bâlea Lac, primul hotel de acest gen din Europa de Est şi unic în 
România. A fost drept unul dintre campionii celei mai de succes implementări pentru 
a fi reuşit să creeze o iniţiativă la nivel internaţional de dezvoltare a conducerii 
atrăgând turişti an de an. Acesta a avut o formă circulară şi a fost compus din opt 
camere cu paturi duble, un bar şi un restaurant. Fiind prima construcţie de acest fel 
din Europa de Est, succesul a venit imediat, cca. 3.000 de turişti din ţară şi străinătate 
au vizitat inedita  atracţie de pe vârful Carpaţilor.

Hotelul de Gheaţă din Munţii Făgăraş reprezintă o provocare, un gând născut 
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din dorinţa de a aduce ceva nou în turismul românesc, ceva care să îmbine aventura 
şi distracţia, cu cele mai noi concepte de promovare turistică existente. 

La început, pentru mulţi a fost o idee îndrăzneaţă, fiind privită cu mult 
scepticism şi neîncredere, dar cineva a fost suficient de ambiţios să folosească natura 
în avantajul său, să o transforme fără să o distrugă, şi să creeze unicul hotel de gheaţă 
din Europa de Est, Hotel of Ice (Hotelul de Gheaţă).

Complexul de la Bâlea Lac este compus din Hotel of Ice, Ice Bar, Ice Church, 
Ice Restaurant şi Winter Park. 

Astfel, din anul 2005, în fiecare iarnă, Hotelul de Gheaţă se reconstruieşte în 
Munţii Făgăraş din materiale oferite de natură. Blocurile imense de gheaţă, tăiate şi 
scoase direct din Lacul Bâlea sunt folosite la ridicarea zidurilor, iar zăpada, care este 
adunată de pe întreg versantul montan, este folosită pentru fixarea cărămizilor de 
gheaţă şi finisarea zidurilor. 

Fiecare an aduce o nouă poveste. În fiecare an, Hotelul de Gheaţă are o 
structură diferită şi spune o poveste nouă. Această poveste este transpusă atât în 
decorul şi în arhitectura camerelor, a restaurantului de gheaţă şi a barului de gheaţă, cât şi 
în evenimentele organizate cu diferite ocazii. Camerele de aici oferă paturi sculptate 
manual în gheaţă (Fotografia nr.1.). Păturile sunt din blană de ren şi se oferă şi pături 
termice.

 

Fotografia nr. 1  Exemplu cameră de cazare
(Sursa www.hotelofice.ro, Fotograf  Ovidiu  Balaban)
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Pentru mai multă intimitate, hotelul pune la dispoziţia turiştilor şi un complex 
de igloo-uri, construite în imediata apropiere a hotelului. Lângă hotel, superba 
Biserică de gheaţă este deschisă, începând cu luna ianuarie, tuturor celor care doresc 
un moment de linişte şi de reculegere sau o cununie religioasă neconvenţională.

După succesul primului sezon, în iarna 2006/2007, s-a hotărât continuarea 
proiectului şi astfel s-a construit cel de-al doilea Hotel de Gheaţă la Bâlea Lac. În acel 
an, hotelul a avut 12 camere. Ţinta acestui proiect a fost turismul religios. Hotelul a 
fost în formă de cruce, iar în imediata apropiere a acestuia a fost ridicată o Bisericuţă 
de Gheaţă.

Primul Ice Bar şi Ice Restaurant au fost deschise în sezonul 2009. Sezonul al 
cincilea al Hotelului de Gheaţă a adus iar ceva surprinzător vizitatorilor săi. Pentru 
prima dată, a fost amenajat un Ice Bar şi un Ice Restaurant, cu o expoziţie unică de 
statui din gheaţă.

Varianta 2010 a Hotelului de Gheaţă de la Balea Lac a avut o tematică cu totul 
nouă, şi anume pietrele preţioase. Astfel, fiecare din cele 14 camere a purtat numele 
unei pietre preţioase sau semipreţioase şi a fost „mobilată” cu diverse elemente 
decorative din gheaţă. Decorul şi dotările camerelor au fost realizate exclusiv din 
gheaţă şi au fost diferite de la cameră la cameră. În acel an, 2010,  tema a fost  axată 
pe bijuterii, aşa că turiştii au ales, de exemplu, Camera de Diamant sau Camera de 
Safir. 

Al IX-lea sezon al Hotelului de Gheaţă a fost inaugurat  în data de 25 decembrie 
2013. O vizită la Bâlea Lac este o plăcere oricând, însă iarna vârfurile acoperite cu 
zăpadă din jurul hotelului par şi mai spectaculoase decât de obicei. Tema sezonului  
a fost “Baroque in Ice”, temă care va sta la baza fiecărui eveniment organizat, dar şi 
la designul interior al camerelor.

Pe lângă turişti, Hotelul de Gheaţă a atras atenţia și mass-mediei româneşti 
şi internaţionale, reportajele realizate despre acest obiectiv unic au făcut  înconjurul 
lumii. De asemenea, mai multe formaţii şi artişti din lumea muzicală românească, 
diverse vedete, realizatori de emisiuni radio sau de televiziune şi-au arătat interesul 
pentru Hotelul de Gheaţă, aici fiind susţinute recitaluri, videoclipuri, emisiuni şi 
şedinţe foto. Popularitatea Hotelului de Gheaţă a crescut progresiv, în ultimii ani 
ajungând la un număr de 8.000 de vizitatori în  fiecare sezon la Bâlea Lac. 

Ice Chruch

Pornind de la tema proiectului din sezonul 2006-2007 care a fost intitulată 
„Turismul religios“, s-a construit prima biserică de gheaţă. Lăcaşul este deschis 
tuturor credincioşilor, indiferent de religie.

 O biserică unică în România, după cum se poate observa în fotografia nr. 2. 
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Fotografia nr. 2  Interior Biserica de Gheaţă
(Sursa www.hotelofice.ro, Fotograf  Ovidiu  Balaban)

Primul pas spre construirea Bisericii de Gheaţă, începe, ca în fiecare an, 
cu  sfinţirea apei şi a gheţii lacului Bâlea, care furnizează principalele „materiale 
de construcţie“ folosite la ridicarea obiectivului. Serviciul religios este oficiat, de 
obicei, de reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Romano-Catolice şi 
Bisericii Evanghelice. 

Biserica de Gheaţă de la Bâlea Lac, are o înălţime de aproximativ patru metri 
şi este construită după modelul şi arhitectura unei vechi biserici din Mălâncrav, 
judeţul Sibiu.

Biserica a devenit repede foarte populară în rândul turiştilor, accesul în 
interiorul său fiind permis tuturor celor interesaţi, indiferent de religie sau orientare 
religioasă. 

În iarna 2008-2009, însuşi Mitropolitul Ardealului, I.P.S. prof. dr. Laurenţiu 
Streza, a binecuvântat ineditul obiectiv. 

În cei cinci ani de existenţă, reprezentanţii mai multor religii sau culte religioase 
au oficiat aici o serie de slujbe religioase. În decursul anilor, la Ice Church de la Bâlea 
Lac, au fost oficiate trei botezuri şi două cununii religioase. Pentru sezonul acesta 
sunt programate deja două cununii la Biserica de Gheaţă.

l Ceremonii religioase 
l Sfinţirea Lacului Bâlea
l Sfinţirea Bisericii
l Servicii religioase ortodoxe
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l Servicii religioase catolice
l Nunţi
l Botezuri

Ice Restaurant

Experienţa glacială nu este completă dacă nu serveşti cina la Ice Restaurant, pe 
farfurii din gheaţă , după cum se poate vedea în Fotografia nr. 3.

Fotografia nr. 3  Interior Ice Restaurant
(Sursa www.hotelofice.ro, Fotograf  Paul Albu)

Hotelul te invită  la o masă construită din gheaţă, oferind  un meniu special, 
aranjat parţial pe farfurii de gheaţă. Preparatele, pregătite cu atenţie la Cabana Bâlea, 
sunt aduse la Ice Restaurant de personalul specializat. Pentru a completa simfonia de 
arome, hotelul pune la dispoziţie o gamă largă de vinuri fine.

Pe lângă Ice Restaurant, se pot petrece serile de iarnă în ambientul rustic al 
Cabanei Bâlea Lac. Aici te poţi delecta cu o diversitate de mâncăruri transilvănene. 
Meniul constă în supe şi ciorbe, preparate din carne şi peşte, precum şi deserturi 
tradiţionale din zonă. Specialităţile de vânat şi păstrăvii proaspeţi sunt savurate de 
mii de vizitatori.

Ice Bar

„Ice Bar este inima Hotelului de Gheaţă de la Bâlea Lac care încălzeşte şi pune 
în mişcare şi cel mai îngheţat sânge!” 
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La Ice Bar, ni se oferă într-un ambient glacial (Fotografia nr. 4) o gamă largă 
de băuturi. Specialitatea barului sunt cocktailurile, bineînţeles în pahare cioplite din 
gheaţă, pe care le servesc cu cea mai mare plăcere tuturor vizitatorilor .

Fotografia nr. 4  Interior Ice Bar
(Sursa www.hotelofice.ro, Fotograf  Paul Albu)

Ice Bar este deschis zilnic între orele 9 – 21. În caz că vrem să ne încălzim, 
ni se recomandă un  vin fiert cu scorţişoară sau un ceai negru delicios. Indiferent de 
alegere, cu siguranţă vom trăi o experienţă de neuitat într-un mediu de gheaţă.

Winter Park

Hotelul de gheaţă este situat la 2.034 de metri  altitudine în Munții Făgăraş. În 
imediata vecinătate a hotelului de gheaţă se  construieşte în fiecare an Winter Park-
ul pentru amatorii sporturilor de iarnă. Iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura 
de zăpadă prin activităţile din Winter Park, unde pot practica schi, săniuş, plimbări cu 
snowmobilul, iar pentru amatorii de patinaj, se amenajează un patinoar, prezentat in 
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fotografia nr. 5.
Winter Park oferă turiştilor atât activităţi extreme precum schi, snowboarding, 

snowmobiling şi tubbing pe pârtii naturale cât şi activităţi mai puţin extreme precum  
săniuţa, patinajul etc. Pe parcursul sezonului se organizează diferite concursuri cu 
premii: bătăi cu bulgări de zăpadă, construirea celui mai mare om de zăpadă, ice 
bowling.

Parcul dispune de un baby lift, ce uşurează accesul spre părţile superioare 
ale pârtiilor, precum şi de o instalaţie de iluminare, care permite un program de 
funcţionare pentru serile lungi de iarnă.

Hotelul de Gheaţă reprezintă un concept nou pentru România, un produs nou 
pe piaţa turistică. Creativitatea arhitecturală, inovările pe care le aplică sezon de 
sezon pentru a crea mereu ceva diferit cu care să satisfacă clienţii şi devotamentul 
conducerii de a realiza de fiecare dată ceva inedit şi potrivit tuturor vârstelor, 
demonstrează gândirea modernă în industria ospitalieră, ce a revoluţionat turismul 
românesc.

Fotografia nr. 5  Patinoar Winter Park
(Sursa www.hotelofice.ro, Fotograf  Paul Albu)
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Concluzii

Întrucât orice societate modernă trăieşte din inovaţie şi din controlul 
schimbării şi al creşterii, conceptele cheie pentru o industrie a turismului şi 
serviciilor mereu antrenată în vârtejul schimbărilor şi pentru o economie de piaţă 
bazată pe competitivitate sunt inovaţia şi creativitatea. Apariţia unor noi cunoştinţe, 
deopotrivă ştiinţifice şi neştiinţifice, au influenţat, de-a lungul timpului, dezvoltarea 
întreprinderilor, indiferent de domeniul de activitate al acestora. 

Gândirea creativă şi imaginaţia sunt elemente importante şi ale activităţilor 
turistice, iar absenţa creativităţii va provoca, fără îndoială, nu numai o stagnare 
în dezvoltare, dar cu timpul poate pricinui chiar un dezastru economic pentru o 
întreprindere turistică. 

Activităţile inovative şi creative nu se desfăşoară sub forma unor campanii şi 
niciun manager nu dispune de un suport consistent pentru a putea planifica termene 
certe de concepere a unei inovaţii, după cum nu poate prevedea sau aştepta nici 
recuperarea imediată a eforturilor investiţionale de energie, de bani şi timp pentru 
experimentarea şi lansarea în circuitul turistic a noilor produse şi servicii. 

Deoarece în turism există o permanentă nevoie de relansare a serviciilor prin 
crearea de noi produse şi servicii, mai sofisticate şi mai individualizat nuanţate, 
creativitatea şi inovaţia reprezintă practici cu impact deosebit pe care îl au în 
dezvoltarea turismului.

Investiţia în potenţialul creativ al angajaţilor este, în vremurile de criză, soluţia 
ieftină şi potrivită atât pentru manageri cât şi pentru angajaţi, care face de cele mai 
multe ori diferenţa pe piaţă a organizaţiilor.

Pentru susţinerea managerilor în realizarea sarcinilor care le revin, în 
literatura de specialitate, a fost conturat un model al managementului creativ, care 
implică o accentuare a laturii creative a managementului în procesul de soluţionare 
a problemelor schimbărilor. Acest model subliniază faptul că grupurile creative 
constituite în organizaţie trebuie să recunoască şi să accepte schimbarea. Atunci când 
acestea nu sesizează schimbarea, nu vor putea reacţiona la apariţia acesteia.   

Ca orice altă activitate managerială, procesul de inovare trebuie să fie planificat, 
organizat, dirijat şi controlat. Managementul inovării trebuie să fie tratat ca parte 
a strategiei de afaceri a firmei. Contextul strategic cuprinde obiectivele afacerii, 
starea curentă şi viitoare a firmei, implicarea managerilor, dinamica pieţelor, mediul 
competiţional, mediul economic şi de reglementare.

Există o deosebire esenţială între creativitate şi inovare: prima aduce idei, pe 
când cea de a doua le transformă în valori materiale. Prima noţiune reprezintă un 
proces strict mental, cu mecanisme de declanşare încă puţin cunoscute, pe când cel 
de al doilea este o afacere ca oricare alta, care comportă riscuri şi are nevoie de bani 
pentru a fi demarată şi susţinută.
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Succesul implementării conceptelor de creativitate şi inovare a fost prezentat 
în exemplul Hotelului de Gheaţă de la Bâlea Lac. Acesta reprezintă un concept 
nou pentru România, un produs nou pe piaţa turistică şi care funcţionează ca un 
magnet pentru iubitorii sporturilor de iarnă, dar şi pentru turiştii simpli care doresc să 
petreacă vacanţa în munţii Făgăraş la cea mai mare cotă din România, într-un mediu 
de poveste. 

Este important ca managerii să susţină creativitatea şi să implementeze inovaţii 
care nu sunt doar dorite de consumatori sau angajaţi, dar care sunt totodată benefice 
economic firmei.

În concluzie, considerăm că inovaţiile, care sunt intercondiţionate de procesele 
creative, pot duce la diferențierea serviciilor şi aduce totodată profit.
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Rezumat 

Evoluţia fenomenelor economice trebuie circumscrisă dezvoltării 
cadrului general de dezvoltare a societăţii româneşti. În elaborarea strategiilor 
întreprinderilor existente trebuie să se pornească de la cunoaşterea exactă a 
situaţiei economico-financiare.

Cuvinte cheie: întreprindere, analiză, echilibru, finanţe, economie, dezvoltare

Summary 

The evolution of economic phenomena must be assimilated to 
development of general framework of Romanian society. In developing 
strategies of existing enterprises must to start from the exact knowledge of 
the economic and financial situation. 

Keywords: enterprise, analysis, balance, finance, economics, development
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Introducere

Schimbările petrecute în societatea românească, cu efect direct şi asupra 
economicului în ansamblul său, au influenţat nu numai structurile 

organizatorice şi cadrul legislativ, dar şi-au pus din plin amprenta asupra întregului 
mecanism economic, asupra activităţii agenţilor economici, tributari încă vechiului 
sistem de informare şi analiză. 

Evoluţia fenomenelor economice trebuie circumscrisă dezvoltării cadrului 
general de dezvoltare a societăţii româneşti. În elaborarea strategiilor întreprinderilor 
existente trebuie să se pornească de la cunoaşterea exactă a situaţiei economico-
financiare.

O contribuţie importantă la elucidarea unor asemenea aspecte o are analiza 
economico-financiară care, prin abordările şi metodele moderne utilizate, contribuie 
nu numai la diagnosticarea diferitelor probleme, dar şi la stabilirea măsurilor de 
reglare şi extensie pe o perioadă determinată.

Analiza reprezintă acea metodă raţională ce presupune descompunerea unui 
întreg în elementele sale constitutive pentru ca prin metode specifice să fie studiate 
esenţa lor. Cu ajutorul acestei metode este posibilă cunoaşterea realităţii obiective. 
Specificul cercetării fenomenelor economico-financiare la nivelul întreprinderii este 
de natură să sublinieze primatul analizei calitative în raport cu studiul cantitativ. Dacă 
analiza presupune descompunerea unui fenomen în elementele sale simple (inclusiv 
determinarea relaţiilor structural-funcţionale şi a celor cauză-efect), sinteza constă 
în examinarea acestora în unitatea lor. Procesul cunoaşterii ştiinţifice a realităţii 
obiective parcurge un drum lung, care se interpolează între aparenţă şi esenţă, între 
concretul perceptiv şi concretul logic, între întreaga complexitate aferentă întregului 
respective şi caracteristicile sale esenţiale. În strânsă corelaţie cu analiza şi sinteza, 
se utilizează şi inducţia, deducţia şi abstractizarea.

În prima lucrare de literatură contabilă, Luca Paciolo arăta că „scopul fiecărui 
negustor este de a dobândi câştig licit şi competent pentru subzistenţa sa”. Măsurată 
iniţial prin prisma câştigului, performanţa întreprinderii este analizată şi evaluată în 
prezent prin profitul prezentat în contul de profit şi pierdere. 

Într-o lume a afacerilor din ce în ce mai activă, performanţele întreprinderii 
sunt aşteptate de către partenerii acesteia – acţionari, bănci, analişti financiari, 
furnizori, creditori, etc. Aceste performanţe sunt prezentate de informaţiile sintetizate 
în situaţiile financiare. 

Una din funcţiile de bază ale societăţii este funcţia financiar-contabilă, care 
răspunde în principal la două exigenţe, prelucrând şi evidenţiind: informaţiile 
juridice, economice şi financiare ale terţilor (furnizori, clienţi, organisme de 
creditare, parteneri sociali etc.); informaţiile de gestiune ce permit factorilor de 
răspundere ai întreprinderii, să efectueze analize asupra eficienţei activităţii acesteia 
şi să optimizeze deciziile privind buna gestionare a patrimoniului.
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1. Scurtă prezentare a societăţii

I. Elemente de identificare
Denumirea întreprinderii: SC FARM LAND SRL
Adresa: Localitatea Botoşani, strada Plopilor, numărul 18, telefon 0231 584753
Forma de proprietate: Societate comercială cu răspundere limitată
Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J 07 16 94
Activitate preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 0142 Activităţi de 

servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare.
Cod de identificare fiscală: 5178140
Tipul situaţiei financiare: AE – aplică reglementările contabile simplificate 

aprobate prin OMF 306/2002
Capitalul social: 3940 RON

II. Scurt istoric
SC FARM LAND SRL Botoşani, cu un capital social de 3940 lei a fost înfiinţată 

la data de 12.03.2002 şi este înregistrată în Registrul Comerţului cu numărul J 07 16 
94, cu codul de identificare fiscală 5178140.

SC FARM LAND SRL Botoşani reprezintă o fermă privată de bovine, al cărei 
efectiv total la momentul actual este de 71 de capete, respectiv, un număr de 35 vaci 
lapte şi 36 viţei. Unitatea este proprietatea a doi coproprietari: Pătrăuţanu Daniel 
şi Pătrăuţanu Felicia, care răspund de gestionarea societăţii, precum şi de riscurile 
economice pe care le implică activitatea fermei. 

Ferma este situată în comuna Roma, judeţul Botoşani, localitate aşezată  în 
partea centrală a judeţului Botoşani, cu o populaţie totală de 3250 persoane. 

Această comună se află la o distanţă de 12 km de municipiul Botoşani, legătura 
făcându-se prin intermediul drumului judeţean Botoşani-Dorohoi.

Economia comunei este axată cu preponderenţă pe agricultură, cuprinzând cele 
două subramuri: cultura plantelor şi creşterea animalelor. În comună funcţionează o 
serie de agenţi economici de producţie: două prese de ulei, trei mori de porumb, 
o fabrică de caşcaval, două abatoare etc. Deasemenea, mai funcţionează unităţi cu 
specific comercial, şi anume un număr de 19 magazine.

În domeniul prestări servicii, în comuna Roma funcţionează o secţie de 
mecanizare cu personalitate juridică, ce are în dotare 30 de tractoare, 24 pluguri, 
4 semănători, 3 combine, etc. Mai există două asociaţii agricole cu personalitate 
juridică şi 5 asociaţii agricole familiale.

Comuna dispune de o reţea de drumuri publice cu o lungime de 44 km, din 
care 5 km asfaltaţi şi 4,2 km pietruiţi.

Putem afirma că mediul economic în care este amplasată ferma reprezintă un 
mediu prielnic dezvoltării afacerii, avându-se în vedere mulţimea oportunităţilor pe 
care acesta i le oferă. 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016 89

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Dacă, iniţial, în anul 2002, activitatea fermei era restrânsă, având un efectiv 
total de animale de 20 de capete, în prezent ferma deţine un efectiv total de 71 
de capete, şi anume 35 vaci lapte şi 36 de viţei Holstain Frizien (origine Olanda). 
Capacitatea de producţie actuală este de circa 800 l lapte/zi. 

Având în vedere dotările aferente exploatării, se poate aprecia  că ferme la care 
ne referim are o capacitate de extindere a exploatării de până la un efectiv total de 
circa 130 de capete.

Iniţial, în momentul înfiinţării s-a pornit de la o slabă dotare tehnică. Pe 
parcursul desfăşurării activităţii, însă, s-au achiziţionat maşini agricole în scopul 
prelucrării terenului destinat culturilor furajere, precum şi sisteme de muls, sisteme 
de spălare automată a instalaţiei de muls şi a tancului colector.

În ceea ce priveşte rentabilitatea firmei, putem afirma că cifra de afaceri a 
crescut de la un an la altul. Astfel, pe măsura dezvoltării volumului de activitate, 
cifra de afaceri înregistrează în anul 2007 o valoare netă de 4950 RON, în anul 2008- 
86777 RON, iar în anul 2009- 136665 RON. 

Faptul că aceasta are un trend crescător, semnifică o creştere a volumului 
activităţii firmei, mai precis creşterea veniturilor din vânzarea mărfurilor şi produselor 
într-o perioadă determinată de timp. De asemenea, firma SC FARM LAND SRL 
înregistrează profit încă din anul înfiinţării, profitul net pentru anul 2007 fiind de 
1633 lei, pentru anul 2008- 3217 lei, iar pentru anul 2009- 2625 lei.

III. Obiectul de activitate
Obiectul activităţii constă în producerea, industrializarea şi comercializarea 

produselor agrozootehnice. SC FARM LAND SRL are în componența sa o fermă, 
precum şi trei sectoare care o deservesc pe aceasta, şi anume:

m Ferma are o suprafaţă totală de 2702 m2 şi dispune de: un număr de 2 
grajduri, un grajd pentru vacile de lapte cu o capacitate de cazare de 40 vaci/grajd, 
cât şi un  grajd pentru tineret taurin, cu o capacitate de cazare de 40 de capete/grajd, 
un centru de muls şi păstrare a laptelui până la livrare, bucătărie furajeră (siloz) – 
spaţiu modern de depozitare a furajelor –, secţie de mecanizare, bazine colectoare de 
dejecţii, suprafeţe betonate, cât şi alei de acces. 

În scopul eficientizării şi modernizării muncii, ferma a fost dotată cu sisteme 
de muls, cu sisteme de spălare automată a instalaţiei de muls şi a tancului colector, 
boilere de asigurare cu apă caldă, cu un sistem de evacuare a dejecţiilor.

Hrănirea animalelor se face în sistem de stabulaţie liberă prin linii speciale de 
hrănire, dotate cu adăpători, tehnologie ce permite exploatarea fermei cu un consum 
minim de forţă de muncă (personal restrâns).

Deoarece exploatația dispune de o suprafaţă de 10 ha de teren agricol, s-a 
convenit ca aceasta să fie cultivată cu plante furajere, în scopul acoperirii unei 
părţi din cheltuielile aferente furajării animalelor. De aceea, unitatea a investit în 
achiziţionarea unei game complete de maşini de prelucrare a solului, de recoltare și 
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transport furaje. Plecând de la o bază furajeră acoperită parţial din interior, se poate 
aprecia că afost astfel posibilă eliminarea o parte din cheltuielile, dar şi din riscurile 
aferente aprovizionării cu furaje.

m Sector de aprovizionare, desfacere, mecanizare şi construcţii, sector ce 
desfăşoară activităţi de:

- aprovizionare, desfacere şi transport pentru fermă, dar şi pentru alte societăţi 
la solicitare;

- întreţinere şi reparaţii pentru toate instalaţiile şi maşinile agricole din dotare;
- întreţinerea şi repararea construcţiilor existente.
m Sector comercial prin intermediul căruia desfăşoară activităţi comerciale de 

colaborare cu ai săi clienţi, dar şi cu furnizorii. 
m Sector economic, alcătuit din persoane autorizate şi competente în domeniu, 

care coordonează activitatea economico-financiară a fermei cât şi a sectoarelor 
aferente.

IV. Înzestrarea tehnică a unităţii
În scopul eficientizării activităţii, conducerea fermei a optat pentru investiţii 

puternice pe linia producţiei. Astfel, până în prezent exploataţia dispune de 
următoarele facilităţi:

m Construcţii:
n 1 grajd destinat vacilor de lapte, cu o capacitate totală de 40 capete;
n 1 grajd pentru tineret taurin, cu capacitate totală de 40 capete;
n Centru de muls şi păstrare/răcire a laptelui;
n Fânărie;
n Secţie de mecanizare;
n Bazine de colectare a dejecţiilor;
n Birouri;
n Suprafeţe betonate; 
n Alei de acces.
m Echipamente/utilaje:
n Sistem de muls;
n Sistem de condiţionare a laptelui;
n Sistem de spălare automată a instalaţiei de muls;
n Boilere de asigurare cu apă caldă;
n Sistem de evacuare a dejecţiilor;
n Linii speciale de hrănire pentru sistemul de stabulaţie liberă;
n Adăpătoare cu apă;
n Gamă completă de maşini de prelucrare a solului, recoltare şi transport a 

furajelor.
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V. Managementul resurselor umane
Realizarea producţiei are loc în condiţiile folosirii diverselor resurse (naturale, 

economice şi sociale). Dintre toţi aceşti facori, se apreciază că cel hotărâtor este 
munca/activitatea omului, întrucât ceilalţi factori sunt puşi în acţiune numai prin 
munca omului. Factorul uman, reprezentat prin forţa de muncă, constituie, pentru 
unitatea analizată, atât o categorie economică, cât și o categorie socială, în sensul 
de factor de producţie, în primul caz, şi de parte integrantă a populaţiei, în cel de-al 
doilea caz. Ferma are un număr de 7 angajaţi cu locuinţa în comuna Roma (cheltuieli 
de cazare excluse), care dispun de asemenea de experienţa necesară.

VI. Domeniul de activitate şi piaţa produsului.
SC FARM LAND SRL BOTOŞANI reprezintă o unitate cu profil zootehnic, 

cu activitate preponderentă de creştere a animalelor, realizând până în prezent un 
profit net superior, rezultat aflat sub influenţa a numeroşi factori interni şi externi ai 
exploataţiei. Deoarece produsele oferite de către unitate (lapte şi carne) reprezintă 
produse de bază, putem aprecia că pentru acestea există o piaţă largă, mai mult sau 
mai puţin rigidă. Luând în calcul mărimea cererii cât şi intensitatea consumului 
la lapte şi carne, piaţa produsului este o piaţă potenţială ce exprimă posibilităţi de 
creştere a dimensiunilor globale (intensive, dar şi extensive) ale SC FARM LAND 
SRL Botoşani.

VII. Relaţiile cu furnizorii şi clienţii
Produsele zootehnice destinate comercializării, constând în lapte şi carne sunt 

livrate integral altor agenţi economici din localitate. Astfel, producţia de lapte este 
livrată integral către SC LACTO SOLOMONESCU SRL Botoşani, iar efectivul de 
animale destinat sacrificării merge către unitatea de procesare a cărnii SC DOLY 
COM SRL Roma Botoşani. Deasemenea, furnizorii principali ai societăţii sunt, în 
principal, cei care distribuie: energie şi apă, o parte din furajele necesare alimentaţiei 
animalelor, medicamente de uz veterinar, sămânţă, furaje,  şi anume:

n EON Moldova (furnizor energie electrică);
n RAJ Apa Botoşani (furnizor de apă);
n SC AVENSISCOMPANY SRL Suceava (furnizor de furaje);
n SC ROMBAS SRL Vaslui (furnizor de sămânţă).

VIII. Politica preţurilor practicate de către unitate
Unitatea SC FARM LAND SRL Botoşani a optat pentru politica preţului la 

locul de producţie. Această politică presupune ca toate cheltuielile de transport să fie 
plătite de către cumpărător. Deoarece clienţii unităţii activează pe raza municipiului 
Botoşani, aceste cheltuieli nu vor ocupa o pondere ridicată în costul produsului 
vândut. În urma unei determinări a rutelor optime şi a cheltuielilor de transport 
minime, unitatea analizată expediază marfa pe căile cele mai economice.
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IX. Elemente de plus valoare
Dintre elementele care dau plus de valoare fermei SC FARM LAND SRL, 

se amintesc: clientelă sigură şi stabilă, personal valoros, cu experienţă, organizare 
internă a firmei foarte bună, relaţii de aprovizionare solide, stabile, furnizori stabili şi 
recunoscuţi pe piaţa locală, ferma a beneficiat de finanţări.

2. Analiza indicatorilor de echilibru financiar

Analiza fondului de rulment
În cele ce urmează, pornind de la situaţia bilanţului, vom aprecia starea de 

echilibru financiar pe baza fondului de rulment (Tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1
Fondul de rulment

Nr. 
crt. Specificaţie U.M.

Perioada de analiză Simbol şi mod 
de calcul2007 2008 2009

1 Pasive stabile lei 6361 208628 191503 PS

2 Indice de creştere % 100 3279,8 91,79 IPS

3 Active stabile lei 4905 201902 187245 AS

4 Indice active 
stabile % 100 4116,25 92,74 IAS

5 Fond de rulment 
net global lei 1456 6725 4254 FRNG

6 Pondere FR în PS % 22,89 3,22 2,22 FR/PS×100

7

Finanţarea 
activelor ciclice 
din fondul de 
rulment

% 62,76 10,1 4,88 FR/AC

8 Indice fond de 
rulment % 100 461,88 63,26 IFR=FRn/FR0×100

9
Variaţia indicelui 
fondului de 
rulment

% - 361,88 -36,74 ΔIFR = IFR - 100

10 Variaţia fondului 
de rulment lei - 5269 -2471 FR n – FR0
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Prin analiza fondului de rulment, vom evidenţia relaţia între finanţarea pe 
termen lung şi finanţarea pe termen scurt a SC FARM LAND SRL Botoşani. Acest 
indicator  reprezintă pentru  unitatea analizată o marjă de securitate care pune la 
adăpost firma de evenimentele neprevăzute care pot apărea.

În urma analizei fondului de rulment net global pe perioada celor trei ani luaţi 
în calcul, putem observa un fond de rulment net pozitiv crescător în primii doi ani, 
şi anume, în primul an analizat (2007) valoarea acestuia este de 1456 lei, pentru anul  
doi (2008) valoarea acestuia crește considerabil, de la 1456 lei la 6725 lei, scăzând 
mai apoi în anul al treilea (2009) la o valoare de 4254 lei.

Faptul că fondul de rulment înregistrează valori pozitive pe întreaga perioadă 
analizată, demonstrează existenţa unui surplus de resurse permanente care poate 
fi alocat ciclului de exploatare. Aceste resurse au reuşit deci să finanţeze integral 
alocările stabile, rezultând totodată şi un surplus pentru finanțarea nevoilor ciclice. 
Astfel, un fond de rulment pozitiv înregistrat pe anii 2007, 2008 şi 2009, exprimă 
echilibrul financiar pe termen lung şi contribuția la înfăptuirea echilibrului financiar 
pe termen scurt.

Fondul de rulment (care apare ca o necesitate pentru SC FARM  LAND SRL 
Botoşani) s-a dovedit a fi o marjă de securitate pentru unitatea analizată şi pentru 
creditorii săi, atunci când aceştia solicită rambursarea datoriilor pe termen scurt 
(activele circulante sunt deci mai mari decât datoriile pe termen scurt). Prin mărimea 
acestuia şi prin valoarea sa pozitivă se asigură independenţa financiară faţă de terţi pe 
de o parte, iar pe de altă parte se diminuează riscul de insolvabilitate. Pe măsură ce 
fondul de rulment net global a crescut de la anul 2007 la anul 2008, cu atât unitatea a 
putut să-şi finanţeze mai lesne activitatea de exploatare în sfera rentabilităţii.

Evoluţia fondului de rulment pe parcursul perioadei de analiză (anul 2007, 
2008 şi 2009) a fost următoarea:

m În anul 2008, faţă de anul 2007, nivelul fondului de rulment a crescut (FR2008 

> FR2007 înregistrând o variaţie a acestuia de 5269 lei, ceea ce semnifică o creştere 
a capacităţii de plată a unităţii SC FARM LAND SRL, o creştere a solvabilităţii 
faţă de perioada precedentă. Această situaţie este considerată a fi pozitivă, deoarece 
o parte a activelor circulante este finanţată din capitalul permanent (de 10,1%). 
Această creştere s-a făcut pe seama creşterii activelor imobilizate (prin noi achiziţii 
de instalaţii şi utilaje), cât şi pe seama creşterii pasivelor stabile (prin creşterea 
rezultatului exerciţiului financiar, de la 1633 RON înregistrat în anul 2007, la 3217 
RON în anul 2008).

m În anul 2009 faţă de anul 2008 nivelul fondului de rulment a scăzut (FR2009 < 
FR2008 înregistrând o variaţie a acestuia de -2471 lei. Această situaţie este considerată 
negativă deoarece activele circulante sunt acoperite într-o mai mică măsură din 
resursele permanente (o acoperire de aproximativ 4,88%). Reducerea fondului de 
rulment s-a manifestat negativ deoarece s-a micşorat pe seama reducerii pasivelor 
stabile (datorate în primul rând reducerii rezultatului exerciţiului financiar de la 
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3217 lei în anul 2007 la 2625 lei în anul 2009). Observăm de asemenea şi o scădere 
avalorii activelor imobilizate ( de la o valoare de 201902 lei înregistrată în anul 
2007, la o valoare de 187245 lel pentru anul 2009), fapt care poate fi pus pe seama 
măririi fondului de amortizare (de la 11454 RON pentru anul 2008, la 84657 RON 
pentru anul 2009), cât şi pe seama reevaluărilor. Scăderea fondului de rulment, însă 
a putut fi compensată în această perioadă printr-o gestionare mai eficientă a activelor 
circulante. Evoluţia fondului de rulment este prezentată de figura nr.1:

Figura nr. 1. Evoluţia fondului de rulment în anii 2007, 2008 şi 2009

În cazul în care fondul de rulment nu ar fi fost corespunzător (valoarea acestuia 
ar fi înregistrat valori negative: FR < 0), firma ar fi riscat să se găsească în dificultăţi 
de trezorerie, în special datorită reducerii cifrei de afaceri. 

Pe de altă parte, cazul creşterii exagerate a valorii fondului de rulment (devenind 
astfel supradimensionat), poate demonstra o slabă utilizare a resurselor financiare ale 
unităţii analizate. O astfel de situaţie devine însă favorabilă creanţierilor.

Luând în calcul caracterul limitat şi restrictiv al resurselor, firma SC FARM 
LAND SRL şi-a concentrat eforturile în utilizarea cât mai eficientă a acestora. Astfel, 
s-a recurs la aprecierea fondului de rulment în funcţie de solvabilitate şi eficacitate.

Din punct de vedere al solvabilităţii întreprinderea a depus eforturi de a asigura 
mijloacele financiare necesare achitării datoriilor scadente.

Luarea în calcul a eficacităţii a presupus utilizarea raţională a resurselor în 
scopul lărgirii capacităţilor de producţie, a rezultatelor, a vânzărilor.

În scopul unei analize mai detaliate, pe lângă cunoaşterea mărimii fondului 
de rulment net, dorim să cunoaștem dimensiunea componentelor acestuia şi anume: 
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dimensiunea fondului de rulment propriu (FRP) şi fondului de rulment străin (FRS). 
Această delimitare ne demonstrează dacă la finanţarea activelor au fost utilizate 
resurse proprii sau resurse împrumutate (Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2
Structura fondului de rulment                                                                                                          

Nr 
crt Specificaţie U.M.

Perioada de analiză Simbol şi 
mod de 
calcul2007 2008 2009

1 Capital propriu Lei 6361 9578 12203 Cpr

2 Active stabile Lei 4905 201902 187245 AS

3 Fondul de rulment 
propriu Lei 1456 -192324 -175042 FRP

4
Ponderea fondului 
de rulment propriu 
în capitalul propriu

% 22,89 -2007,98 -1434,42 FRP/Cpr

5 Indicele fondului 
de rulment propriu % 100 -13209,1 91,01 IFRP

6 Fond de rulment 
străin Lei 0 199049 179296 FRS

Structura fondului de rulment ne-a permis a vedea faptul că activele stabile 
ale SC FARM LAND SRL au fost finanţate integral din surse stabile proprii pentru 
anul 2007, pe când pentru anul 2008 şi 2009 acestea au fost finanţate din surse 
împrumutate. Această creştere pe perioada ultimilor doi ani a gradului de îndatorare 
pe termen lung prin apelarea la credite pe termen mediu şi lung conduce la creşterea 
cheltuielilor financiare (a dobânzilor), ceea ce are ca efect diminuarea rezultatului 
exploatării. Fondul de rulment împrumutat reflectă deci măsura îndatorării pe termen 
lung a unităţii SC FARM LAND SRL în scopul finanţărilor nevoilor pe termen scurt.

Existenţa unui fond de rulment propriu pentru anul 2007 indică, pentru acea 
perioadă, gradul de autonomie al fermei în adoptarea deciziilor de investiţii. Se 
constată de asemenea excedentul de capital propriu faţă de imobilizările nete.

Se cunoaşte faptul că un fond de rulment care acoperă în totalitate stocurile 
nu reprezintă dovada unei bune gestionări a resurselor, deoarece, în locul resurselor 
permanente mult mai costisitoare, ar putea fi folosite resurse temporare.

În ceea ce priveşte nivelul optim al fondului de rulment SC FARM  LAND 
SRL trebuie să ţină seama de două condiţii contradictorii, şi anume de solvabilitate 
şi lichiditate.

Nivelul optim al fondului de rulment în raport cu cifra de afaceri se apreciază 
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cu ajutorul marjei de siguranţă (tabelul nr. 3). Marja de siguranţă exprimă numărul 
mediu de zile în care fondul de rulment se reconstituie prin cifra de afaceri.

Din tabelul nr. 3, observăm faptul că în primul an SC FARM LAND SRL a 
avut nevoie de 106 zile (peste marja de siguranţă maximă) pentru a asigura un nivel 
al fondului de rulment care să respecte regulile de echilibru financiar. În anii următori 
însă, nivelul marjei de siguranţă se situa sub nivelul marjei de siguranţă minimă (28 
de zile pentru anul 2008 şi 11 zile pentru anul 2009), ceea ce denotă o respectare a 
regulilor de echilibru financiar pe întreg ansamblul activităţii firmei.

Tabelul nr. 3
Nivelul optim al fondului de rulment

Nr 
crt Specficaţie U.M.

Perioada de analiză Simbol şi mod 
de calcul2007 2008 2009

1 Fond de rulment lei 1456 6725 4254 FR

2 Cifra de afaceri lei 4950 86777 136665 CA

3 Număr de rotaţii % 339,97 1290,36 3212,62 Nr=CA/FR

4 Durata în zile zile 106 28 11 Dz=FR/CA×360

5 Marja de siguranţă 
minimă zile 30 30 30 Min

6 Marja de siguranţă 
maximă zile 90 90 90 Max

3. Analiza necesarului de fond de rulment

Necesarul de fond de rulment (NFR) este indicatorul cel mai relevant al 
echilibrului financiar pe termen scurt al SC FARM LAND SRL, deoarece evidenţiază 
acele nevoi temporare, reînnoibile permanent în cadrul ciclurilor de exploatare 
succesive ale unităţii luate în calcul, nevoi ce au rămas neacoperite din surse 
temporare şi reînnoibile în cadrul acelorași cicluri de exploatare. 

Necesarul de fond de rulment are un caracter permanent şi, de aceea, trebuie 
acoperită din resurse de acelaşi tip, adică din excedentul de resurse stabile peste 
valoarea activelor durabile, respectiv fondul de rulment.

Conform datelor din tabelul nr.4.4 necesarul de fond de rulment a înregistrat 
valori pozitive pe toată perioada analizată (NFR > 0; Activele ciclice > Pasivele 
ciclice), şi anume: a înregistrat o valoare de 1456 lei pentru anul 2007, o valoare 
de 3943 lei pentru anul 2008, iar pentru anul 2009, 1100 lei, ceea ce semnifică 
un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare. Această situaţie a 
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fost determinată de politica de investiţii a firmei privind activele imobilizate, fiind 
datorată creşterii vânzărilor.

Nevoile ciclice  se reînnoiesc în acelaşi timp în care se derulează ciclul de 
exploatare (stocuri, avansuri acordate clienţilor, creanţe din exploatare, inclusiv 
efectele scontate neajunse la scadenţă, cheltuieli efectuate în avans din exploatare 
etc). Dacă, în anul 2008 faţă de anul 2007, necesarul de fond de rulment a crescut 
de la 1456 lei la 3943 lei, înregistrând un indice de 270,81%, acest lucru s-a datorat 
creşterii activelor ciclice într-un ritm superior pasivelor ciclice.

Indicatorul care arată partea neacoperită a activelor de către pasivele ciclice 
este rata nevoilor curente, cu un maxim admis de 50%. Putem observa că, pentru 
anul 2007, această rată atinge valori peste maximul admis, cel mai bun rezultat 
înregistrându-se pe perioada anului 2009 (1,26%). Valoarea acestui indicator este în 
scădere de la un an la altul.

Mărimea necesarului de fond de rulment depinde de: natura sectorului de 
activitate, structura exploatării, de ponderea consumurilor provenite de la terţi în 
cifra de afaceri, durata de rotaţie a activelor şi pasivelor, sezonalitatea activităţii, 
modul de organizare şi asigurare a gestiunii întreprinderii. 

Deoarece SC FARM LAND SRL nu înregistrează stocuri şi creanţe ridicate, 
nu deţine un necesar de fond de rulment important, nivelul acestuia păstrându-se 
scăzut.

În mărimea necesarului de fond de rulment se reflectă de asemenea deficienţele 
de organizare a  ciclului de exploatare: facturarea cu întârziere a clienţilor, puterea 
slabă de negociere cu clienţii şi cu furnizorii, alegerea necorespunzătoare a acestora.

În ultimul an (2009) necesarul de fond de rulment scade faţă de perioada 
precedentă datorită variaţiei posturilor de activ, respectiv de pasiv implicate în 
determinarea lui. Reducerea NFRT s-a realizat prin reducerea activelor circulante, 
mai exact, prin diminuarea stocurilor sau prin reducerea creanţelor clienţi şi creşterea 
datoriilor furnizori. Pentru reducerea creanţelor clienţi s-au diminuat creditele 
acordate clienţilor în sensul că, reducând termenele de plată, aceştia plătesc în medie 
la o scadenţă apropiată şi restrângerea proporției clienţilor consideraţi îndoielnici. 

Evoluţia necesarului de fond de rulment pe perioada analizată a fost următoarea:
m În anul 2008 faţă de anul 2007 necesarul de fond de rulment a crescut de la 

1456 lei la 3943 lei (NFR2008 > NFR). Este o stare care arată că o parte tot mai mare 
de nevoi temporare trebuie finanţate din resurse permanente. Această situaţie este 
favorabilă deoarece se datorează unei investiţii productive realizate de întreprindere. 
Acest necesar de fond de rulment înregistrat poate fi acoperit de marja brută de 
autofinanţare degajată din punerea în exploatare a investiţiei. Poate conduce, însă la 
un dezechilibru financiar pe termen scurt.

m În anul 2008 faţă de anul 2009 nivelul necesarului de fond de rulment a 
scăzut, de la 3943 le (în 2008) la 1100 lei (în 2009) (NFR2009<NFR2008). Este o situaţie 
care arată că o parte tot mai mică din nevoile temporare trebuie finanţate din resursele 
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permanente. Această stare este considerată a fi favorabilă deoarece se datorează unei 
accelerări a vitezei de rotaţie a stocurilor, creanţelor, în raport cu viteza de rotaţie 
a datoriilor. Dacă acest lucru s-ar fi datorat datoriilor întreprinderii în procesul de 
reînnoire a stocurilor, situaţia ar fi fost nefavorabilă pentru SC FARM LAND SRL. 
Totuşi unitatea nu poate urmări un necesar de fond de rulment minim, deoarece 
resursele temporare mari de care dispune, vor conduce la o imposibilitate de plată a 
creditorilor şi poate chiar la faliment (Tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4
Necesarul de fond de rulment

Nr 
crt Specificaţie U.M.

Perioada de analiză Simbol şi mode de 
calcul2007 2008 2009

1 Stocuri Lei 0 57330 46775 St

2 Active ciclice Lei 2320 66752 87097 AC

3 Indice active ciclice % - 2877,24 130,48 IAC

4 Pasive ciclice Lei 864 62809 85997 PC

5 Indice pasive ciclice % - 7269,56 136,92 IPC

6 Necesarul de fond 
de rulment

Lei 1456 3943 1100 NFR

7 Indicele necesarului 
de fond de rulment

% - 270,81 27,9 INFR

8 Variaţia indicelui 
necesarului de fond 
de rulment

%
- 170,81 -72,1 Δ INFR= INFR-100

NRF
9

Rata nevoilor 
curente

% 62,76 5,91 1,26 RNC=NFR/AC

10 Cifra de afaceri Lei 4950 86777 136665 CA

11 Indicele cifrei de 
afaceri

% - 1753,07 157,49 ICA

12 Durata în zile a St Zile 0 238 123 DZ.ST=St/CA×360

13 Durata în zile a 
activelor ciclice de 
exploatare

Zile
169 277 229 DZ.ACE=AC/

CA×360

14 Durata în zile 
a pasivelor de 
exploatare

Zile
63 261 227 DZ.PCE
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Evoluţia necesarului de fond de rulment este prezentata în figura nr.2:
Factorii de influenţă ai perioadei analizate pot fi sintetizaţi astfel:
m În anul 2008 (faţă de perioada precedentă) necesarul de fond de rulment 

creşte prin:
s Creşterea duratei de rotaţie a stocurilor de la 0 zile (în 2007) la 238 de zile 

(în anul 2008);
s Creşterea duratei în zile de încasare a creanţelor din exploatare de la 169 de 

zile la 277 de zile şi creşterea vitezei de rotaţie a datoriilor de exploatare de la 63 de 
zile necesare în anul 2007 la 261 de zile necesare pentru anul 2009.

m În anul 2009 s-a încercat însă o reorganizare a gestiunii firmei, astfel 
necesarul de fond de rulment scade o dată cu:

s Creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor de la 238 de zile necesare anului 
2008, la 299 de zile necesare pentru anul 2009;

s Scăderea duratei de încasare a creanţelor de la 277 de zile la 229 de zile, cât 
şi scăderea vitezei de rotaţie a datoriilor de exploatare de la 261 de zile în anul 2007 
la 227 în anul 2009.

Figura nr. 2 Evoluţia necesarului de fond de rulment în anii 2007, 2008 şi 2009

Nivelul optim al necesarului de fond de rulment în raport cu cifra de afaceri se 
apreciază cu ajutorul marjei de atragere. Marja de atragere exprimă numărul mediu 
de zile în care necesarul de fond de rulment se reconstituie prin cifra de afaceri 
(Tabelul nr. 5).
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Tabelul nr. 5
Nivelul optim al necesarului de fond de rulment                                                                                                             

Nr 
crt

Specificaţie U.M. Perioada de analiză Simbol şi mod de 
calcul2007 2008 2009

1 Necesarul de 
fond de rulment Lei 1456 3943 1100 NFR

2 Cifra de afaceri Lei 4950 86777 136665 CA

3 Număr de rotaţii Rot 3,4 22 124,2 Nr=CA/NFR

4 Durata în zile Zile 106 16 3 Dz=NFR/CA×360

5 Marja de 
atragere minimă Zile 30 30 30 Min

6 Marja de 
atragere maximă Zile 90 90 90 Max

Din tabelul nr. 5 rezultă că principala componentă a echilibrului funcţional 
este nevoia de fond de rulment, indicator dinamic al cărui mărime este dependentă, în 
mod direct proporţional de evoluţia cifrei de afaceri şi poate fi previzionată în funcţie 
politica viitoare a conducerii întreprinderii privind vânzările. 

 Dacă nu intervin modificări importante în structura resurselor nevoilor stabile, 
această interdependenţă a nevoii de fond de rulment cu cifra de afaceri previzionată 
prezintă o anumită stabilitate, care permite întreprinderii să realizeze o previziune 
pertinentă a echilibrului funcţional. Numărul de rotaţii a NFR creşte de la o perioadă 
la alta, o dată cu creşterea cifrei de afaceri (3,4 rotaţii la un NFR de 1456 şi o CA 
de 4950 lei pentru anul 2007; un număr de 22 de rotaţii a NFR de 3943 lei printr-o 
CA de 86777 lei pentru anul 2008 şi 124,2 rotaţii la un NFR de 1100 lei şi o CA de 
136665 lei pentru anul 2009).

Pentru anul 2007 rotaţia necesarului de fond de rulment prin cifra de afaceri a 
avut o valoare de 106 zile, valoare peste marja de atragere maximă, pe când pentru 
anii următori roataţia necesarului de fond de rulment atinge o valoare sub marja 
de atragere minimă, ceea ce demonstrează un echilibru financiar pe termen scurt 
înregistrat la SC FARM LAND SRL.

4. Analiza trezoreriei

Prin analiza trezoreriei unităţii SC FARM LAND SRL vom determina 
imaginea disponibilităților monetare şi a plasamentelor pe termen scurt apărute 
din evoluţia curentă a încasărilor şi a plăţilor, respectiv, din plasarea excedentului 
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monetar. Această analiză nu este altceva decât analiza echilibrului financiar pe 
termen scurt, prin compararea fondului de rulment cu necesarul de fond de rulment. 
Este, de asemenea, expresia desfășurării unei activităţi eficiente sau ineficiente a 
întreprinderii legate de obţinerea unei trezorerii pozitive sau negative.

Operaţiile de exploatare antrenează formarea nevoii de finanţare, dar permit 
totodată constituirea mijloacelor de finanţare. Din confruntarea nevoilor cu mijloacele 
de finanţare se degajă nevoia de finanţare a ciclului de exploatare sau necesarul de 
fond de rulment. 

Necesarul de finanţare generat de ciclul de producţie sau nevoile ciclice 
corespunde alocărilor de fonduri pentru constituirea de stocuri şi creanţe. În 
compensarea acestor necesităţi de finanţare, activitatea întreprinderii furnizează 
resurse reînnoibile pe măsura derulării ciclului de exploatare, respectiv, resurse 
ciclice sub forma împrumuturilor primite de la bănci şi alte investiţii financiare.

Tabelul nr. 6
Trezoreria netă 

Nr 
crt Specificaţie U.M.

Perioada de analiză Simbol şi 
mod de 
calcul2007 2008 2009

1 Fond de rulment Lei 1456 6725 4254 FR

2 Necesar de fond de 
rulment Lei 1456 3943 1100 NFR

3 Trezoreria netă Lei 0 2782 3154 TN

4 Indicele trezoreriei 
nete % - 0 113,37 INFR

5 Variaţia indicelui 
trezoreriei nete % - -100 13,37 Δ INFR

6 Trezoreria de activ Lei 0 2782 3154 TA

7 Trezoreria de pasiv Lei 0 0 0 TP

Din tabelul nr. 6 se observă că primul an luat în calcul (anul 2007) înregistrează 
o trezorerie nulă (T = 0) rezultată în urma strictei egalităţi între fondul de rulment 
şi necesarul de fond de rulment. Această valoare nulă care poate deveni oricând 
negativă,  a obligat întreprinderea a se feri de riscul unei sterilităţi de excedente 
durabile, cât şi contra riscului de dependenţă faţă de bănci.

În anii 2008 şi 2009, se observă rezultatul echilibrului financiar, deoarece 
trezoreria este pozitivă  (T > 0: de 2782 lei pentru anul 2008 şi de 3154 lei pentru anul 
2009) deoarece fondul de rulment reflectă un nivel superior faţă de necesarul de fond 
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de rulment. Astfel, ferma analizată deţine în această perioadă disponibilităţi băneşti 
în conturi şi în casă. Are deci avantajul unei lichidități care-i permit rambursarea 
datoriilor pe termen scurt şi efectuarea de plasamente eficiente, sau altfel spus, are 
avantajul unei creşteri a autonomiei financiare pe termen scurt. Dacă trezoreria va 
continua să crească (aşa cum observăm că are un trend crescător), această situaţie 
va avea un efect nefavorabil deoarece pe termen lung abundenţa resurselor stabile 
folosite pentru acoperirea nevoilor temporare ar putea semnifica ineficienţa utilizării 
lor cu efecte în remunerarea capitalului, respectiv rambursarea împrumuturilor.

Pentru perioada 2007-2009 trezoreria reflectă în cel mai înalt grad eficienţa 
firmei. Această trezorerie netă pozitivă înregistrată la încheierea exerciţiului financiar 
reflectă echilibrul financiar al firmei SC FARM LAND SRL Botoşani în întregul său 
exerciţiu şi faptul că exerciţiul financiar s-a încheiat cu un surplus monetar.

Evoluţia trezoreriei pentru perioada analizată este următoarea:
m Pentru anul 2008 trezoreria creşte la 2782 lei faţă de anul 2007 când aceasta 

înregistra o valoare nulă (∆T > 0; T2008>T2007). Această situaţie reflectă un cash-flow 
pozitiv, situaţie apreciată ca fiind pozitivă deoarece exprimă faptul că activitatea 
desfăşurată de întreprindere se concretizează într-un flux crescător de lichidităţi. 
Trezoreria este în creştere, reflectând o sporire a disponibilităţilor pe care le deţine 
întreprinderea. 

m În perioada 2008-2009, trezoreria este în creştere (anul 2009-3154 lei) ( ∆T 
> 0; T2009>T2008). O dată cu înregistrarea acestui trend crescător al trezoreriei, unitatea 
trebuie să evite folosirea ineficientă a resurselor, acest excedent de lichidităţi putând 
fi folosit în plasamente pe piaţa monetară sau capitaluri. Evoluţia trezoreriei pentru 
perioada 2007 – 2009 este reprezentată în Figura nr. 3:

Figura nr. 3 Evoluţia trezoreriei nete în anii 2007, 2008 şi 2009
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SC FARM LAND SRL nu solicită mijloace de finanţare pe termen scurt de la 
bănci şi instituţii financiare, deci nu înregistrează astfel o trezorerie de pasiv. Aceasta 
are disponibilități în casă sau în conturile bancare care-i pot permite să efectueze 
plasamente financiare, dând o utilizare trezoreriei sale, denumită trezorerie de activ.

5. Echilibrul financiar al firmei SC FARM LAND SRL Botoşani pe baza 
tabloului de finanţare

În analiza echilibrului financiar a unităţii SC FARM LAND SRL Botoşani vom 
utiliza tabloul de finanţare în scopul surprinderii fluxurilor nete de trezorerie, întocmit 
pe baza bilanţului şi a contului de rezultate. Vom detalia în cele ce urmează acest 
document informaţional important pentru a explica formarea fondului de rulment 
şi relaţia acestuia cu soldul de trezorerie, prin intermediul fluxurilor monetare (de 
încasări şi plăţi)  ale exerciţiului încheiat. 

Bilanţul şi contul de profit şi pierdere (Tabelul nr.7) permite formularea de 
judecăţi de valoare cu privire la riscul pe care şi-l asumă întreprinderea şi evaluarea 
mişcărilor viitoare de trezorerie. Pentru aceasta, bilanţul poate fi analizat din punct 
de vedere al lichidităţii, respectiv, al exigibilității şi al flexibilității financiare cu care 
se confruntă întreprinderea. 

Astfel, în cele ce urmează vom întocmi tabloul de finanţare al unităţii SC 
FARM LAND SRL Botoşani (Tabelul nr. 8), pe baza datelor din bilanţul contabil 
(Tabelul nr.9) şi pe baza datelor din contul de profit şi pierdere (Tabelul nr.7).

Tabelul nr. 7
Date din contul de profit şi pierdere

Indicatori Perioada analizată

2007 2008 2009

Vânzări (Cifra de afaceri) 4950 86777 136665

Aprovizionări 6005 69775 121595

Variaţia stocurilor 0 10800 1800

Cheltuieli externe 100 110 471

Cheltuieli de personal 2945 5580 2071

Amortismente 0 11454 84657

Cheltuieli financiare 6105 16051 14523

Rezultatul net 1633 3217 2625
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Tabelul nr. 8
Tabloul de finanţare

Tabloul de finanţare Perioada analizată

2007 2008 2009

CAF (autofinanţare) 1944 4306 3125

Creşteri de capital 0 108363 71520

Împrumuturi 0 200050 179300

Total resurse 1944 312719 253945

Investiţii 0 21670 36843

Variaţia NFR - 2487 -2843

Variaţia trezoreriei - 2782 372

Variaţia clienţi 0 657 11469

Variaţia furnizori 0 110 7300

Total alocări 1944 312719 253945

Tabelul nr. 9
Date din bilanţul contabil 

Indicatori Perioada analizată:

2007 2008 2009

Imobilizări corporale 4905 201902 187245

Amortismente 0 11454 84657

Clienţi 150 808 12304

Trezorerie 0 2782 3154

Capital social 3940 3940 3940

Rezerve 2421 2421 2421

Rezultat 1633 3217 2625

Datorii financiare 864 262859 265297

Apreciem că societatea este în plină devenire. Demarajul său este fulminant 
(indicele de creştere a cifrei de afaceri de circa 1753% în anul 2008 de analiză şi 
un indice de creştere de circa 157% pentru anul 2009 luat în calcul (tabelul nr. 4). 
Prin această creştere a cifrei de afaceri se poate evidenţia o adaptare cantitativă şi 
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calitativă la evoluţia cererii de piaţă. Această dezvoltate a unităţii a solicitat după 
cum putem vedea modernizarea întreprinderii prin creşterea investiţiilor (sumele 
alocate investiţiilor (tabelul nr 8): pentru anul 2008- 21670 RON, iar pentru anul 
2009-36843 RON).

Pe perioada analizată (tabelul nr. 8) capacitatea de autofinanţare are valori  
oscilante, însă pozitive. Pentru anul 2007 şi anul 2008 finanţarea investiţiilor  nu se 
poate realiza din fonduri proprii, deoarece CAF < Investiţiile, de aceea se recurge 
la credite pe termen mediu şi lung (de 200050 lei pentru anul 2008 şi de 179300 lei 
pentru anul 2009), în scopul acoperirii cheltuielilor aferente demarării investiţiei. 
Cunoscându-se costul mai ridicat al capitalului atras (cheltuieli cu dobânzile, 
comisioanele bancare, etc.) comparativ cu acel cost al capitalului propriu, putem 
aprecia că această contractare de credite influenţează rezultatul final al exploatării. 

În anul 2008 se pare că piaţa este relativ saturată comparativ cu perioada 
precedentă, când cifra de afaceri a crescut cu circa 1753%. O creştere mai lentă a 
cifrei de afaceri are efect asupra rezultatului, care înregistrează o uşoară scădere (de 
la 3217 RON în 2008, la 2625 RON în anul 2009). În această perioadă întreprinderea 
caută să se încadreze în conţinutul cantitativ şi calitativ al pieţei prin creşterea 
sumelor alocate investiţiilor (de la 21670 lei la 36843 lei).

Deoarece variaţia trezoreriei are valori pozitive (2782 lei pentru anul 2008 
şi 372 lei pentru anul 2009) reflectă faptul că întreprinderea a acumulat lichidităţi 
sau şi-a diminuat îndatorarea. Cunoaştem faptul că mărimea acesteia depinde de 
rentabilitatea întreprinderii, de costul resurselor externe şi de riscul asumat pentru 
acoperirea nevoilor de finanţat. Observăm că investiţiile au un trend crescător, pe 
când valoarea împrumuturilor scade de la o perioadă la alta (Tabelul nr. 8).

În anul 2009, întreprinderea şi-a restrâns nevoia de fond de rulment, fapt care 
permite să-şi reconstituie, în parte, trezoreria.

Concluzii şi propuneri

Putem concluziona, din cele analizate anterior, că activitatea unei întreprinderi 
trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care să conducă la susţinerea principiului 
continuităţii activităţii. Este necesară deci existenţa unui echilibru financiar pe toată 
durata de funcţionare a întreprinderii între resursele şi nevoile acesteia. 

La nivelul fiecărui agent economic se proiectează un echilibru economico-
financiar care apare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi unde componentele 
sale se bazează pe balansarea între venituri (resurse) şi cheltuieli (destinaţii). 
Veniturile au drept sursă încasările din vânzarea producţiei marfă la intern şi la 
export, din executări de lucrări şi prestări de servicii, comercializarea mărfurilor prin 
reţeaua proprie de desfacere etc.

În condiţiile desfășurării activităţii agenților economici pe baza principiilor 
eficienței şi a rentabilității între venituri şi cheltuieli, se constituie o diferenţă alcătuită 
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din profit, taxa pe valoare adăugată şi eventual alte forme de venit net, etc. 
În acelaşi timp, pe seama profitului, a amortizării, a creditului şi a altor sume 

(provizioane) întreprinderea îşi constituie o serie de fonduri privind dezvoltarea 
(imobilizărilor mobiliare şi imobiliare), creşterea producţiei (activele circulante), 
cercetarea, acoperirea unor nevoi sociale, culturale etc. De reţinut este faptul că între 
resursele fiecărui fond propriu şi destinaţia acestuia este necesar să se asigure, de 
asemenea, o stare de echilibru. Aşa cum am observat şi la unitatea analizată, şi anume 
SC FARM LAND SRL Botoşani,  un fond de rulment mai mare decât necesarul 
de fond de rulment (echilibrul financiar) a permis desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii viitoare.

Echilibrul finaciar este deci o formă de manifestare a echilibrului economic 
şi reflectă asigurarea resurselor pe de o parte şi respectarea obligaţiilor de plată ale 
întreprinderii către terţi pe de altă parte. El reprezintă pentru întreprindere egalitatea 
dintre sursele financiare şi mijloacele economice necesare desfăşurării activităţii de 
exploatare şi comercializare pe termen lung şi scurt.

Conducerea eficientă a activităţii financiare presupune cunoaşterea proporţiilor 
alocărilor de resurse încât într-o anumită perioadă (an, trimestru) să se realizeze 
rezultate financiare, respectiv profit maxim. Deasemenea, o mare importanţă o are 
evidenţierea structurii procentuale a surselor de finanţare în scopul stabilirii acelor 
proporţii care să asigure realizarea celui mai redus cost al procurării şi utilizării 
fondurilor. 

Când vorbim de echilibru financiar, ne referim la necesităţi şi resurse, la 
încasări şi plăţi, la elementele componente ale nevoilor de resurse şi ale celor ce 
privesc posibilităţile lor de formare, la ansamblul fondurilor cu structura lor şi modul 
de utilizare (destinaţia acestora).

În ceea ce priveşte determinarea unei structuri a echilibrului financiar, putem 
afirma că acest lucru este deosebit de important din cauza puterii sale de a releva 
calitatea echilibrului financiar la un moment dat sau în evoluţie. De aceea, trebuie 
făcută diferenţa între echilibrul static şi cel dinamic, caracteristic evoluţiei. Echilibrul 
static redă tabloul corelaţiilor şi poziţiilor la un moment dat, fără a exprima evoluţia 
sau fluxurile în decursul perioadei pe când echilibrul financiar dinamic priveşte 
evoluţia fluxurilor de echilibrare, reprezentând de fapt comportamentul sistemului 
la acţiunea factorilor de dezechilibru, respectiv capacitatea de echilibrare în timp a 
sistemului.

Analiza echilibrului financiar, fie statică, fie dinamică, trebuie să aibă în 
vedere ipostazele resurselor, şi anume: alocate, ocupate, consumate. O asemenea 
analiză permite relevarea aspectelor calitative ale echilibrului. La o interpretare 
calitativă contribuie şi analiza provenienţei resurselor financiare, şi anume: finanţare, 
autofinanțare, creditare şi mărimea participării fiecăreia la constituirea unui fond sau 
a ansamblului de fonduri a întreprinderii.

Echilibrul nu constă într-o simplă egalitate. El încorporează anumite 
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particularităţi şi corelaţii între elementele sale structurale. Teoria echilibrului este o 
concepţie potrivit căreia în mecanismul procesului dezvoltării este esenţială starea de 
echilibru între obiectul de dezvoltare şi mediul ambiant.

Nevoia de fond de rulment este indicatorul cel mai relevant al echilibrului 
financiar deoarece pune în evidenţă acele nevoi ciclice neacoperite financiar din 
resursele temporare şi reînnoibile permanent în cadrul aceloraşi cicluri de exploatare.

Realizarea obiectivului major al unei întreprinderi (maximizarea valorii sale 
patrimoniale) poate avea loc numai în condiţiile unei activităţi profitabile şi de 
menţinere a echilibrului financiar. 
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Rezumat 

Tranziţia economiei româneşti  la economia de piaţă se realizează 
prin intermediul unor reforme economice, care se desfăşoară cu o viteza şi o 
perseverenţă uluitoare din punct de vedere practic – aplicativ.

Cuvinte cheie: tranziţie, economie, reformă, impozit, profit

Summary 

Romanian economy transition to the market economy is achieved through 
economic reforms, which runs with an amazing speed and perseverance in 
practical and applicative terms.

Keywords: transition, economy, reform, tax, profit

Introducere

Tranziţia economiei româneşti  la economia de piaţă se realizează prin 
intermediul unor reforme economice, care se desfăşoară cu o viteza şi 

o perseverenţă uluitoare din punct de vedere practic-aplicativ. Aceasta urmăreşte 
aşezarea în centrul economiei a unităţii productiv comerciale, cu toate gradele sale 
de libertate: organizarea conducerii, autonomia fără limite, drepturi exhaustive în 

CONTABILITATEA IMPOZITULUI  
PE PROFIT 

STUDIU DE CAZ LA S.C. ALFA EDIBLE OILS SRL

ACCOUNTING OF PROFIT TAX 
CASE STUDY AT S.C. ALFA EDIBLE OILS SRL
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administrarea resurselor şi propriul autocontrol, sporindu-i responsabilităţile care, în 
perimetrul economiei de piaţă, au cea mai mare reflecţie de natură financiar-contabilă, 
sub aspectul rentabilităţii, eficienţei, capacităţii de rezistenţă concurenţială, protecţiei 
sociale a salariaţilor acesteia.

Dacă, pentru contabilitatea clasică, era suficientă prezentarea în sinteză a 
situaţiei patrimoniale şi a rezultatului global al activităţii interne, în organizarea unei 
contabilităţi moderne, care să corespundă sarcinilor noii etape de realizare a simbiozei 
„evidenţă-conducere-eficienţă” şi totul într-o deplină ordine economică şi fiscală, 
trebuie să se aibă în vedere conceptele noi cu privire la realizarea „contabilității 
manageriale”, ceea ce avansează ideea de a nu accepta o conducere „oricum”, ci o 
conducere competentă, eficientă şi loială. În conformitate cu Legea Contabilităţii 
nr. 82 /1991, agenţii economici şi orice alte organisme cu personalitate juridică au 
obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare, 
după modelele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Situaţiile financiare ale 
întreprinderilor din întreaga lume sunt realizate pentru a fi prezentate utilizatorilor 
externi. Cu toate că astfel de situaţii par similare de la o ţară la alta, în realitate ele pot 
fi cauzate de o serie de factori sociali, economici şi juridici. În acest sens, Comitetul 
Internaţional pentru Standarde de contabilitate (I.A.S.C.) s-a angajat în diminuarea 
acestor diferenţe, căutând să armonizeze reglementările, standardele şi procedurile 
contabile referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Fapt pentru 
care şi în ţara noastră s-au adus modificări la Legea nr. 82/1991 prin republicarea 
acesteia în 2001 şi prin Ordinul 94/2000 privind aprobarea Reglementărilor contabile 
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele 
Internaţionale de Contabilitate.

Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene emisă în 1978 şi cu 
Standardele Internaţionale de Contabilitate se aplică în toate ţările Pieţei Comune 
şi stabileşte documentele de sinteză folosite şi regulile de evaluare a patrimoniului. 
Pe lângă aceasta, în vederea armonizării contabilităţii grupurilor economice care au 
sub controlul lor filiale cu activităţi economice, s-a emis Directiva a VII-a, prin care 
se stabilesc reguli de întocmire a bilanţurilor contabile şi a folosirii conturilor de 
consolidare de către astfel de unităţi. Iar pentru stabilirea principiilor de unificare a 
conturilor folosite, cu scopul de a fi preluate şi adaptate de către fiecare ţară, a fost 
emisă Directiva a VIII-a.

Ca urmare a acestor directive, ţările vest-europene au emis, prin grija 
organismelor naţionale, norme contabile armonizate în: reguli generale de evaluare 
a patrimoniului şi o terminologie de specialitate comună, documente de sinteză 
contabilă comune. Fiecare ţară a adus elemente specifice în concretizarea soluţiilor 
practice de aplicare a normelor contabile armonizate recomandate de organismele 
internaţionale.

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea Contabilității nr. 82/1991 şi 
Ordinul 94/2000, contabilitatea unităţilor patrimoniale se organizează, de regulă, în 
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compartimente distincte conduse de către directorul economic, contabilul şef sau o 
altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

Organizarea şi funcţionarea contabilității în unităţile patrimoniale se realizează 
în conformitate cu normele generale unitare prin care se asigură o reglementare unitară 
a contabilităţii la scara întregii economii. Prin aceste norme se asigură urmărirea şi 
raportarea unitară a indicatorilor economico-financiari cuprinşi în planul naţional 
de dezvoltare economico-socială, în vederea administrării eficiente a întregii avuţii 
naţionale.

Premisele organizării contabilităţii le constituie normele metodologice 
elaborate în acest sens, precum şi condiţiile concrete tehnico-economice din unitatea 
patrimonială. 

Contabilitatea se organizează la nivelul unităţii patrimoniale în dublu circuit: 
pe de o parte, o contabilitate financiară (generală); pe de altă parte, o conabilitate de 
gestiune (analitică).

Contabilitatea financiară are la bază norme unitare referitoare la organizarea şi 
conducerea acesteia, prevăzute de lege şi care au un caracter obligatoriu pentru toate 
unităţile patrimoniale.

Informaţiile furnizate de contabilitatea financiară servesc atât necesităţilor 
proprii, cât şi în relaţiile cu terţii.

Contabilitatea de gestiune se organizează de către fiecare unitate patrimonială 
în funcţie de necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu terţii.

Privită ca un sistem informaţional, contabilitatea constituie un ansamblu 
de mijloace, procedee şi tehnici folosite pentru culegerea, stocarea, modelarea şi 
transmiterea informaţiilor privind starea şi mişcarea patrimoniului. Elementele care 
definesc acest sistem sunt:

- fondul sau sistemul de informaţii – componenta de bază a sistemului 
financiar contabil –, suporturile materiale de informaţii având rolul de a stoca şi reda 
informațiile;

- mijloacele de prelucrare a datelor, mijloace care, întemeiate pe principiile 
metodei contabilităţii, reprezintă partea logică a prelucrării datelor în vederea obţinerii 
informaţiilor şi a indicatorilor economico-financiari şi circuitele informaţionale 
determinând circuitul pe care-l parcurg informaţiile contabile de la emitent la 
destinatar şi implicit returul lor.

Contabilitatea financiară, într-o viziune definitorie mai complexă, poate fi 
privită în funcţie de obiectul şi scopul ei. Obiectul este marcat de circuitul patrimonial 
al întreprinderii luat în totalitatea sa, ca entitate gestionară şi scopul acesteia care 
asigură periodic (de regulă la închiderea exerciţiului financiar) situaţia patrimoniului 
şi rezultatul global al exerciţiului bazat pe gruparea veniturilor şi cheltuielilor în 
funcţie de natura lor.
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CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT LA SC ALFA EDIBLE 
OILS SRL (Studiu de caz)

Prezentarea societăţii ALFA EDIBLE OILS SRL

Societatea comercială Alfa Edible Oils SRL a fost înfiinţată în anul 2008 și 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu 
numărul J40/6199/04.04.2008, Cod unic de înregistrare 23656757.  

Societatea comercială Alfa Edible Oils SRL este persoană juridică română, 
având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu statutul sau legile române. 

Alfa Edible Oils SRL îşi are sediul social în Bucureşti, Sector 4, Calea Şerban 
Vodă, nr.43.

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Capitalul social subscris şi vărsat este de 200 Ron, fiind capital integral privat 
şi indonezian, societatea având asociat unic, nerezident.

Este reprezentant unic în România al grupului Wilmar International Limited, 
cel mai mare producător şi merchandiser de uleiuri de palmier şi laurice, deţinând 
una dintre cele mai mari plantaţii din Indonezia şi Malaiezia, cel mai mare producător 
de biodiesel din ulei de palmier.

Principalul domeniu de activitate constă în importul şi distribuţia de grăsimi 
şi uleiuri vegetale pentru industria alimentară din Malaezia, Sri Lanka, Philippine, 
Ucraina şi Indonezia. 

Principiile după care îşi desfăşoară activitatea cuprind atât înclinaţia către 
îndeplinirea cerinţelor de calitate cele mai înalte ale clienţilor, eficienţa în îndeplinirea 
acestor cerinţe, cât şi ataşamentul pe termen lung faţă de partenerii de afaceri.

Marfa este recepţionată în Vama Constanţa, unde se îndeplinesc formalităţile 
vamale. Taxa vamală percepută acestor uleiuri vegetale este de 9%, TVA 24%, 
comision vamal 0. Marfa este achiziţionată în condiţii CIF Constanţa. Din port, marfa 
este transportată către clienţii interni sau externi. Clienţii externi sunt atât parteneri 
din zona comunitară cât şi parteneri din afara zonei comunitare. Transportul mărfii se 
realizează cu mijloace de transport auto de mare capacitate. 

Societatea este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată şi impozit 
pe profit încă de la înfiinţare.

Marfa la ieşire este evaluată şi înregistrată în contabilitate după metoda FIFO. 
Evidenţa mărfurilor se ţine cantitativ-valoric.

Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit aferent anului 2013

Rezultatul contabil înainte de impozitare se calculează ca diferenţă între 
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veniturile realizate şi cheltuielile angajate pentru realizarea veniturilor.
Rezultatul contabil =  Veniturile realizate    - Cheltuieli    înainte de impozitare    
    corespondente  veniturilor  realizate   
Suma globală a profitului sau pierderii exerciţiului financiar figurează în contul 

121 „Profit şi pierdere” înainte de impozitare.
Pentru a stabili rezultatul exerciţiului, în contul Profit şi pierdere se procedează 

la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
În urma efectuării acestei operaţii, contul Profit şi pierdere reflectă în credit 

suma veniturilor exerciţiului, iar în debit suma cheltuielilor aferente. Soldul 
intermediar debitor sau creditor al contului Profit şi pierdere reprezintă rezultatul 
exerciţiului înainte de impozitare (rezultatul contabil).

La 31.12.2013 societatea înregistra următoarele tipuri de cheltuieli şi venituri 
(Tabelul nr. 1)

În cazul societăţii noastre, în anul 2013 au fost înregistrate venituri totale în 
sumă de  5.966.944,05 lei şi cheltuieli totale de 7.132.008,14 lei.  

Rezultă de aici că rezultatul contabil obţinut va fi:

Rezultat contabil = 5.966.944,05  -  7.132.008,14  =  - 1.165.064,09 lei

Se constată că societatea înregistrează o pierdere contabilă de 1.165.064,09 lei.

Pentru determinarea rezultatului impozabil, la sfârşitul exerciţiului se 
procedează la corectarea rezultatului contabil (soldul contului 121 „Profit şi 
pierdere”) cu o sumă de elemente deductibile (care diminuează baza impozabilă) şi 
nedeductibile (care sunt reintegrate în baza de impozitare). Rezultatul astfel calculat 
este rezultatul fiscal.

Rezultatul fiscal =    Rezultatul exerciţiului înainte de impozitare + Cheltuieli 
nedeductibile - Venituri neimpozabile

Tabelul nr. 1
Tipuri de cheltuieli şi venituri

Simbol cont Denumire cont Rulaj
6022 Cheltuieli privind combustibilul 837,15
6028 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 21.351,78
603 Cheltuieli cu obiecte de inventar 2.696,92
604 Cheltuieli cu materiale nestocate 91,50
605 Cheltuieli cu energia şi apa 4.703,91
607 Cheltuieli privind mărfurile 6.022.686,50
612 Cheltuieli cu redevenţe şi chirii 71.192,45
622 Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile 7.256,39
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623.01 Cheltuieli protocol 761,09
623.02 Cheltuieli de publicitate 1.680,68
624 Cheltuieli cu transportul 113.647,42
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări 20.089,11
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 25.160,77
627 Cheltuieli cu serviciile bancare 3.347,88
628 Alte cheltuieli cu serviciile la terţi 192.636,68
635 Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 31.386,94
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 2.613,54
6588 Alte cheltuieli de exploatare 1.555,78
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 602.894
6811 Cheltuieli de exploatare cu amortizarea 

imobilizărilor
5.417,65

   TOTAL CHELTUIELI                                              7.132.008,14
Simbol cont Denumire cont Rulaj
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 5.951.232,80
7588 Alte venituri din exploatare 0,81
765 Venituri din diferenţe de curs valutar 15.252,39
766 Venituri din dobânzi 458,05

TOTAL VENITURI               5.966.944,05
(Sursa de date – sursa proprie)

Calculul veniturilor neimpozabile
Societatea nu înregistrează în cursul anului 2013 nici un venit ce se încadrează 

în categoria veniturilor neimpozabile. 
Rezultă de aici :   Total veniturile neimpozabile  =   0 

Calculul cheltuielilor nedeductibile
Dintre cheltuielile nedeductibile la calculul profitului impozabil şi cheltuieli 

cu deductibilitate limitată, în anul 2013 societatea înregistrează:
1. Cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor fiscale: 1.500,00
2. Cheltuieli de protocol totale: 761,09

1. Cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor fiscale  
Cheltuielile cu amenzile datorate autorităţilor statului sunt integral 

nedeductibile.

2. Cheltuieli de protocol
Cheltuielile cu protocolul se includ in categoria cheltuielilor cu deductibilitate 

limitată. Astfel, cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita cotei de 2% aplicată 
asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor 
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aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu 
impozitul pe profit. 

2% (5.966.944,05  -   7.132.008,14)   
În cazul nostru societatea înregistrează pierdere în anul 2013 astfel încât 

cheltuielile cu protocolul înregistrate sunt integral nedeductibile. Legat de acestea, 
taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu protocolul este o cheltuială 
nedeductibilă. În cazul nostru nu a fost înregistrată taxă pe valoare adăugată aferentă 
acestor cheltuieli cu protocolul, întrucât documentele justificative care au stat la baza 
înregistrării în contabilitate a cheltuielii cu protocolul au fost bonuri emise de case 
de marcat fiscale, legislaţia interzicând deducerea taxei pe valoare adăugată înscrisă 
pe aceste documente.

Total cheltuieli nedeductibile: 1.500 + 761,09 = 2.269,09 lei 
În cazul nostru: 
Rezultatul fiscal =  - 1.165.064,09 - 0 + 1.500 + 761,09 = -1.162.803 lei
Se contată că societatea înregistrează o pierdere fiscală  în valoare de 1.162.803 

lei. Această pierdere fiscală, înscrisă în declaraţia de impozit pe profit, va fi recuperată 
din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani.

Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit aferent trimestrului I/ 2014
La 31.03.2014, societatea înregistra următoarele tipuri de cheltuieli şi venituri 

(tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2

Simbol cont Denumire cont Rulaj
6022 Cheltuieli privind combustibilul 2.008,32
6028 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 484,73
605 Cheltuieli cu energia şi apa 1.111,17
607 Cheltuieli privind mărfurile 1.630.112,45
612 Cheltuieli cu redevenţe şi chirii 13.908,37
622 Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile 1.898,00
623.01 Cheltuieli protocol 16.417,38
623.02 Cheltuieli de publicitate 1.219,33
624 Cheltuieli cu transportul 9.264,72
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări 5,071.66
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 8.951,93
627 Cheltuieli cu serviciile bancare 6.349,11
628 Alte cheltuieli cu serviciile la terţi 36.505,13
635 Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 773,00
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641 Cheltuieli cu salariile personalului 18.412,00
645 Cheltuieli cu asigurările sociale 4.979,00
6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 3.020,92
6582 Donaţii şi subvenţii acordate 7.000,00
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 1,41
6811 Cheltuieli de exploatare cu amortizarea 

imobilizărilor
2.321,85

  TOTAL CHELTUIELI        1.769.810,48
Simbol cont Denumire cont Rulaj
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 1.764.135,26
765 Venituri din diferenţe de curs valutar 693,05
766 Venituri din dobânzi 6.673,48

TOTAL VENITURI       1.771.501,79
(Sursa de date – sursa proprie)

În primul trimestru al anului 2014 au fost înregistrate venituri totale în sumă 
de  1.771.501,79 lei şi cheltuieli totale de 1.769.810,48 lei.  

Rezultă de aici că rezultatul contabil obţinut va fi:
Rezultat contabil =  1.771.501,79  -   1.769.810,48  =  1.691,31 lei
Se contată că societatea înregistrează un profit contabil brut  în valoare de 

1.691,31 lei.

Rezultatul fiscal =    Rezultatul exerciţiului înainte de impozitare
   + Cheltuieli nedeductibile
    -  Venituri neimpozabile

Calculul veniturilor neimpozabile
Societatea nu înregistrează în perioada 01.01.2014-31.03.2014 nici un venit ce 

se încadrează în categoria veniturilor neimpozabile. 
Rezultă de aici :   Total veniturile neimpozabile  =   0 

Calculul cheltuielilor nedeductibile
Dintre cheltuielile nedeductibile la calculul profitului impozabil şi cheltuieli 

cu deductibilitate limitată, în primul trimestru al anului 2014 societatea înregistrează:
1. Cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor fiscale: 3.000,00
2. Cheltuieli de protocol totale: 16.417,38
3. Cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare totale: 500,00
4. Cheltuieli sponsorizare:  7.000,00

Cheltuielile cu amenzile datorate autorităţilor statului sunt integral 
nedeductibile. Astfel, suma de 3.000 lei este o cheltuială nedeductibilă.
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2. Cheltuieli de protocol
Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita cotei de 2% aplicată asupra 

diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor 
aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu 
impozitul pe profit.   2% x (total venituri – total cheltuieli + cheltuielile cu protocolul)

2% x (1.771.501,79  -   1.769.810,48  + 16.417,38) = 2% x 18.108.69 = 362,17

Din totalul cheltuielilor de protocol de 16.417,38 doar 362,17 reprezintă o 
cheltuială deductibilă, restul de 16.055,21 fiind o cheltuială nedeductibilă.

  
3. Cheltuieli diurnă
Au fost plătite 10 zile de deplasare, respectiv 50 lei pe zi, în total 500 lei.
Cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru 

deplasările în România şi în străinătate sunt deductibile în limita a 2,5 ori nivelul legal 
stabilit. În primul trimestru al anului 2014 nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia 
de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasările în România a fost de 13 lei pe zi. 
Astfel, indemnizaţia de deplasare deductibilă pe zi este de 32,5 lei (13 x 2.5). Totalul 
cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare deductibile este de 325 lei (32.5 x 10 zile). 
Diferenţa de 175 lei (500-325) reprezintă o cheltuială nedeductibilă.

 
4. Cheltuieli sponsorizare
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile fiscal însă pot fi scăzute din 

impozitul pe profit dacă îndeplinesc cumulativ două condiţii: sunt în limita a 3 la mie 
din cifra de afaceri şi nu depăşesc 20% din impozitul pe profit. 

Total cheltuieli nedeductibile = 3.000 +16.055,21 + 3.050,49 + 175 + 7.000 
= 29.280,70

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil – Veniturile neimpozabile + cheltuielile 
nedeductibile

Rezultatul fiscal =  1.691,31 – 0 + (3.000 + 16.055,21 + 3.050,49 + 175 + 
7.000) = 30.972,01

Se constată că societatea înregistrează un profit fiscal net  în valoare de 
30.972,01 lei.

În anul anterior societatea a înregistrat o pierdere fiscală de  -1.162.803 lei.
Potrivit legislaţiei în vigoare pierderile fiscale se recuperează din profiturile 

impozabile obţinute în următorii 5 ani. Pierderea fiscală anuală realizată începând cu 
anul 2012, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile 
impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. 

În cazul nostru, societatea nu datorează impozitul pe profit obţinut în primul 
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trimestru al anului 2014 întrucât trebuie să acopere pierderea înregistrată în perioada 
precedentă care este mai mare decât profitul obţinut.

5. Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de 
îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului 
se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un 
an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi sfârşitul 
perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

VMCP
VMCIGÎ =

GÎ = Gradul de îndatorare al capitalului 
VMCI = Valoarea  medie a capitalului împrumutat
VMCP = Valoarea medie a capitalului propriu
VMCI =  

2
30.06.2014 la  împrumutat Capital - 01.01.2014 la împrumutat Capital

 = 

2
78.750 -0 

VMCI =  -39.375

VMCP = 
2

30.06.2014 lapropriu  Capital - 01.01.2014 lapropriu  Capital
 

VMCP = 
2

403.432,08  091.164.864,-
= -784.148,09

784.148,09-
39.375-

=GÎ = 0.05

Gradul de îndatorare este mai mic decât 3, rezultând din aceasta că cheltuielile 
cu dobânzile sunt deductibile integral.

Dacă cheltuielile din diferenţe de curs valutar sunt mai mari decât veniturile 
din diferenţe de curs valutar, diferenţa va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda.  În 
cazul nostru cheltuielile din diferenţe de curs valutar nu depăşesc veniturile din 
diferenţe de curs valutar. 

Total cheltuieli nedeductibile = 3.000 + 175 + 7.000 = 10.175 
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Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil – Veniturile neimpozabile + cheltuielile 
nedeductibile

Rezultatul fiscal =  1.568.296,17 – 0 + (3.000  + 175 + 7.000) = 1.578.471,17
Pierdere reportată din anul 2013 = -1.162.803
Profit impozabil = 1.578.471,17 - 1.162.803 = 415.668,17 
Impozitul pe profit = 415.668,17 x 16%= 66.507

Calculul sumei cheltuielilor cu sponsorizarea ce poate fi scăzută din 
impozitul pe profit:

3‰  din cifra de afaceri = 3‰ x 7.284.646,86 = 21.853,94
20% din impozitul pe profit = 66.507 x 20% = 13.301,40
Se alege valoarea cea mai mică, adică 13.301,40 care este mai mare decât 

cheltuiala cu sponsorizarea ceea ce înseamnă că întreaga valoarea a cheltuielilor cu 
sponsorizarea se scade din impozitul pe profit.

Impozit pe profit final = 66.507 - 7.000 = 59.507
Se înregistrează impozitul pe profit de plată în contabilitate:

59.507   6911  = 4911    59.507

“Cheltuieli cu impozitul pe profit curent” „Impozit pe profit curent”

Concluzii

Impozitul pe profit reprezintă o cheltuială importantă pentru întreprindere. 
Contabilizarea acestei obligaţii fiscale ridică unele probleme, deoarece regulile 
pentru calculul rezultatului fiscal sunt diferite de cele utilizate în contabilitate, de 
unde apare necesitatea clarificării tratamentului contabil aferent diferenţelor între 
rezultatul contabil şi cel fiscal.

Se pune problema metodei de contabilizare adoptate de o întreprindere: să se 
ia în considerare doar impozitul exigibil sau să se ţină cont şi de efectul diferenţelor 
temporare. În toate sistemele contabile performante, contabilizării impozitului pe 
profit îi sunt atribuite două obiective:

• recunoaşterea obligaţiei societăţii aferente exerciţiului curent faţă de stat;
• recunoaşterea consecinţelor fiscale viitoare ale diferenţelor temporare.
Apare astfel evidentă, aplicarea soluţiei de contabilizare a impozitului cu 

luarea în considerare a efectelor diferenţelor temporare.
O a doua problemă apărută este aceea a recunoaşterii efectelor fiscale ale 

diferenţelor temporare pe baza unei abordări parţiale sau a uneia globale.
Abordarea parţială presupune recunoașterea doar a diferențelor temporare care 

se vor resorbi într-un viitor apropiat.
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Abordarea globală presupune recunoașterea tuturor diferențelor temporare, 
indiferent de data resorbirii acestora.

Revizuirile normelor de contabilizare a impozitului, realizate în ultimii ani, în 
referenţialele contabile performante, au fost în favoarea abordării globale.

Conectarea contabilităţii la fiscalitate ridică problema reconcilierii raporturilor 
dintre principiile contabile şi cele fiscale. Organizarea şi conducerea contabilităţii 
financiare în cadrul întreprinderii are ca obiective reflectarea corectă a poziţiei 
financiare, a performanţei şi a modificărilor poziţiei financiare, pe baza unor reguli 
referitoare la recunoaştere, evaluare, prudenţă, comparabilitatea în timp şi spaţiu a 
elementelor componente ale situaţiilor financiare.

Contabilitatea trebuie să furnizeze o informaţie contabilă fidelă asupra întregii 
activităţi a între prinderii. De aceea, cel mai important principiu contabil este cel al 
imaginii fidele. În România, acest principiu este sursa  uneia dintre cele mai mari 
divergenţe între contabilitate şi fiscalitate, aceasta din urmă nesubordonându-se 
principiului imaginii fidele, ci principiilor fiscale de impunere a întreprinderii. O 
explicaţie a celor menţionate anterior ar fi ca, din nevoia de a-şi acoperi cheltuielile, 
statul, prin intermediul sistemului fiscal, este preocupat de a fixa o serie de reguli 
fiscale privind determinarea bazelor de impozitare. Regulile fiscale au menirea atât de 
a stimula activitatea întreprinderilor, cât şi de a o inhiba. Conducătorii întreprinderilor 
sunt puşi în situaţia de a alege între prezentarea imaginii fidele şi dorinţa de a optimiza 
costul fiscal. Adoptarea unei soluţii din punct de vedere contabil atrage după sine 
penalizări fiscale.

Fiscalitatea reprezintă unul din instrumentele importante de influențare  a 
politicii agenților economici la nivel de întreprindere. Măsuri fiscale precum 
amortizarea accelerată, stabilirea unor limite pentru deductibilitatea cheltuielilor, 
impunerea impozitului fiscal, acordarea unor subvenții generează modificarea 
comportamentului în decizii de gestiune a întreprinderii.

În toate cazurile, există o interdependenţă între cele două domenii. Fiscul ar 
trebui să accepte fără împotrivire realitatea contabilă în ceea ce priveşte stabilirea 
sarcinilor fiscale. Dar contabilitatea nu este perfectă şi, aşa cum analiştii financiari 
retratează situaţiile financiare anuale pentru a obţine informaţiile necesare, tot aşa 
şi organele fiscale le interpretează în funcţie de interesele proprii, care nu coincid 
adesea cu cele ale întreprinderii.
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Rezumat 

Prin operaţiunea de bugete se stabileşte afectarea resurselor şi 
responsabilităţilor pe fiecare centru de activitate. Bugetul este previziunea 
cifrată a afectărilor de resurse şi a asigurărilor de responsabilitate pentru 
realizarea obiectivelor întreprinderii în condiţii rentabile.

Cuvinte cheie: întreprindere, gestiune, buget, rentabilitate

Summary

Through budgets operation is established affecting resources and 
responsibilities for each activity center. The budget is projected figures of 
resource allocation and insurance responsibility to achieve business objectives 
in profitable condition.

Keywords: company, administration, budget, profitability

INTOCMIREA BUGETULUI DE 
TREZORERIE AL ÎNTREPRINDERII

STUDIU DE CAZ:  ÎNTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI 
CHELTUIELI LA S.C. LEMN S.R.L.

BUDGETING TREASURY  
OF COMPANY

CASE STUDY- BUDGETING OF INCOMES AND EXPENSES AT SC. 
LEMN S.R.L.
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A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv, a 
bugeta, principalele domenii de activitate a întreprinderii şi a controla 

prevederile bugetare. Prin operaţiunea de bugete se stabileşte afectarea resurselor şi 
responsabilităţilor pe fiecare centru de activitate. Bugetul este previziunea cifrată a 
afectărilor de resurse şi a asigurărilor de responsabilitate pentru realizarea obiectivelor 
întreprinderii în condiţii rentabile.

În condiţiile unei concurenţe intense, ale unei limitări a mijloacelor materiale 
şi umane şi ale cererii de produse şi servicii stabilizate, întreprinderile sunt nevoite 
să prevadă pentru a supravieţui.

Previziunea financiară este, cea mai importantă activitate de planificare, iar 
instrumentele de realizare a acesteia sunt bugetele întreprinderii.

Acţiunea financiară precede orice acţiune tehnică, economică şi organizatorică: 
mai întâi se procură capitalul bănesc necesar şi apoi are loc fluxul real de bunuri şi 
servicii către întreprindere, prin compensarea acestuia cu un flux financiar în sens 
invers.

Bugetul este principalul instrument de control managerial, cel mai utilizat, 
reprezentând o previziune pe termen scurt a unor rezultate dorite, efectuată în vederea 
stabilirii precise şi asumării responsabilităților de utilizare a acestor rezultate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli poate fi apreciat ca un sistem complex şi 
corelat de indicatori financiari, dar şi ca un complex de acţiuni, este concretizat 
într-un document final ce exprimă eficienţa activităţii generale a întreprinderii prin 
cumularea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului exerciţiului de la toate subunităţile 
considerate ca centre de responsabilitate.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se prezintă sub forma unui sistem de anexe 
corelate ce reflectă obiectivul strategiei economico-finaciare a intreprinderii.

Lucrarea ,,Întocmirea bugetului de trezorerie al intreprinderii” evidenţiază 
elementele trezoreriei întreprinderii. Prin intermediul acestei lucrări, ne-am propus 
să realizăm trecerea din plan teoretic în plan practic cu ajutorul analizei economico-
financiare a veniturilor şi cheltuielilor. 

Prezentarea generală a societăţii SC LEMN S.R.L.

Forma juridică

S.C. Lemn S.R.L. şi-a început activitatea în domeniul prelucrării lemnului din 
anul 1998 cu capital 100% privat român şi cu un singur asociat, forma juridică a 
societăţii fiind societate cu răspundere limitată. 

Societatea îşi are sediul administrativ în oraşul Zlatna, str. Moşilor, nr.78, firma 
desfăşurându-şi activitatea într-o zonă geografică cu tradiţie în domeniul prelucrării 
lemnului - materia primă în această zonă fiind materialul lemnos.  
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Scopul, obiectul de activitate

Principalul obiect de activitate al firmei este „fabricarea produselor din lemn” 
- cod CAEN 2051, respectiv construcţii prefabricate din lemn. 

Produsele prefabricate din cherestea de răşinoase compun următoare structură: 
l Produse economice: mic mobilier de grădină, magazii de unelte în sistem 

panouri; 
l Produse de larg consum: căsuţe de grădină în sistem panouri sau în sistem 

chertat, garaje şi cover-car-uri, chioşcuri în sistem modular; 
l Produse de lux: case de agrement, bungalow-uri, case de locuit şi localuri 

publice. 
Din anul 1998 până în anul 2000, în proporţie de 85%, produsele au fost 

realizate pentru un singur client de pe piaţa germană, client care era intermediar între 
producător şi clientul final. În anul 2004, produsele sunt vândute către diverşi clienţi 
intermediari sau finali din marile ţări ale Uniunii Europene, respectiv Italia, Spania, 
Germania, Elveţia. 

Dacă în anul 1998, S.C. Lemn S.R.L. realiza numai magazii din lemn pentru 
unelte, modele ale clienţilor, de la un an la altul, unitatea şi-a diversificat gama de 
produse, modele proprii sau ale clienţilor, ajungându-se la proiectarea şi execuţia 
caselor de locuit. 

Urmare a diversificării gamei de produse a apărut necesitatea unor noi 
tehnologii cerute de piaţa vest-europeană, fapt pentru care firma a investit atât 
în maşini, utilaje şi echipamente de performanţă, cât şi în organizarea procesului 
tehnologic de fabricaţie.  

Capacitatea lunară de producție era în 2011 în medie de 220 mc net la o valoare 
de 77.000 euro. Însă, pornind de la cantitatea de materie primă ce se poate usca cu 
echipamentele existente şi având în vedere volumul producţiei ce se poate realiza 
cu ajutorul maşinilor şi utilajelor din dotare, capacitatea maximă de producţie este 
estimată, în medie lunară, la 350 mc, cu o valoare lunară medie de 122.500 euro. 

Produsele realizate de SC Lemn S.R.L., prin structura lor, conferă unei game 
variate de clienţi următoarele caracteristici: 

l sunt ergonomice;
l au un design modern şi un grad ridicat de confort, 
l conferă siguranţă în utilizare şi funcţionalitate, 
l sunt uşor de transportat, montat şi întreţinut, sunt naturale şi ecologice, 
l sunt adaptate la dimensiunile antropometrice. 
În anul 2006, S.C. LEMN S.R.L. a obţinut implementarea şi certificarea 

sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 
9001:2001. 

S.C. LEMN S.R.L. urmăreşte respectarea cu stricteţe a cerinţelor contractuale 
şi îşi propune să satisfacă în totalitate exigenţele implicite şi explicite ale clienţilor, 
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cerinţelor normativelor aplicabile şi legislaţiei în vigoare în activitatea pe care o 
desfăşoară. 

Firma nu înregistrează litigii patrimoniale şi nu se află în lichidare judiciară. 
Activitatea de încasări şi plăţi curente este realizată prin intermediul Băncii 

Comerciale Române. Societatea îşi achită la termen toate obligaţiile contractuale şi 
obligaţiile la bugetul de stat şi bugetele speciale. 

Produsele realizate de această societate comercială sunt destinate exportului 
către clienţi din ţări ale Uniunii Europene aproape în exclusivitate, moneda 
contractuală fiind moneda euro. Astfel există posibilitatea ca firma S.C. LEMN 
S.R.L. să înregistreze pierderi din contractele comerciale cu clienţii săi, datorită 
modificării cursului de schimb al valutei în perioada de la încheierea contractului 
şi până la scadenţă, deci firma poate fi afectată de riscul valutar. Aşadar, societatea, 
regăsindu-se în postura de exportator, va suporta efectele riscului valutar, dacă, pe 
piaţa din România, euro se va deprecia (moneda naţională apreciindu-se) la data 
încasării contravalorii mărfurilor, faţă de momentul încheierii contractului comercial. 

Pentru o prezentare mai elocventă a activităţii desfăşurate de societatea 
comercială analizată, am consultat date prezentate în documentele contabile ale 
acesteia, din care am extras informaţii cu referire la cifra de afaceri, producţia livrată 
la extern, profitul net, structura activelor circulante etc., pe baza cărora am realizat 
următoarele tabele şi grafice reprezentative. 

Analiza cifrei de afaceri

Un indicator reprezentativ pentru volumul activităţii desfăşurate la nivelul unei 
societăţi comerciale este  cifra de afaceri. La S.C. LEMN S.R.L. cifra de afaceri a 
înregistrat următoarea evoluţie, în perioada 2006-2011, prezentată în Tabelul nr. 1 
care urmează:

Tabelul nr.1
Evoluţia cifrei de afaceri la S.C. LEMN S.R.L. Zlatna în perioada 2006-2011

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cifra de 
afaceri 1.510.307 1.686.655 2.786.588 2.515.695 3.520.457 4.120.517 

Abateri 
de la o 
perioadă la 
alta: 
-absolute 176.348 1.099.933 -270.893 1.004.762 600.060
-relative 11% 65% 10% 40% 17%

Sursa: Contul de profit şi pierdere pe anii 2006-2011
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Figura nr. 1: Evoluţia cifrei de afaceri la S. C.  LEMN S.R.L. în perioada 2006-2011

Din datele prezentate în tabelul nr. 1 şi în graficul nr. 1 se poate observa că 
cifra de afaceri a cunoscut, în general, un trend ascendent din anul 2006 până în anul 
2011. Dintr-o analiză mai aprofundată reiese că în anul 2008 a avut loc o creştere cu 
aproximativ 65% a cifrei de afaceri faţă de anul anterior. Din anul 2006 până în anul 
2011 cifra de afaceri a crescut în medie cu 24,6% anual. 

Datorită faptului că societatea îşi vinde produsele realizate către clienţi din 
alte ţări este importantă evoluţia producţiei livrate la extern, mai ales pentru a analiza 
evoluţia încasărilor din vânzarea producţiei. Valoarea vânzărilor către exterior deţine 
în medie, o pondere de 97% din totalul vânzărilor firmei. Diferenţa de 3% este 
deţinută de vânzările la intern, care au un caracter ocazional. Astfel, în tabelul nr. 
2 care urmează am prezentat evoluţia producţiei livrate la extern în perioada 2007-
2011, a cărei valoare este exprimată în euro.

Tabelul nr. 2
Valoarea producţiei livrată la extern de către S.C. LEMN S.R.L. în perioada 

2007- 2011          
ANUL VALOARE (EURO) Diferenţe de la o perioadă la alta

absolute relative

2007 647.482,00

2008 882.031,72 234.549,72 36,22%
2009 611.924,20 -270.107,2 30,62%
2010 850.985,75 239.061,55 39,07%

2011 1.099.982,2 257.476,53 30,56%
Sursa: Documentele contabile anuale ale S.C. LEMN S.R.L. pentru anii 2007-2011
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Figura nr. 2: Evoluţia livrărilor la extern la S.C. LEMN  S.R.L. în perioada 
2007-2011

Datele prezentate în tabelul nr. 2 şi în graficul nr. 2 reflectă evoluţia încasărilor 
din producţia livrată la extern în perioada 2007-2011 de către S.C. LEMN S.R.L. 
Din analiza acestor date se desprind o serie de concluzii. În primul rând, se observă 
faptul că valoarea producţiei livrate la extern a crescut în anul 2008 cu 36,22% faţă 
de anul 2007, însemnând 234.549,72 euro. În anul următor, 2009, are loc o scădere 
cu 30,62% faţă de anul precedent. Însă în anul 2010 are loc o creştere cu aproape 
40% faţă de anul 2009, iar în 2011 creşterea este de 30,56%.

Pentru o imagine cât mai fidelă despre societatea analizată, este necesară şi o 
prezentare a evoluţiei rezultatelor anuale obţinute de către aceasta pe o perioadă de 
câţiva ani. Astfel, din analiza documentelor întocmite anual la nivelul întreprinderii 
am extras următoarele date privind evoluţia rezultatelor anuale în perioada 2006-
2011, aceasta fiind prezentată în Tabelul nr. 3

Tabel nr. 3
Evoluţia rezultatelor anuale la S.C. LEMN S.R.L. în perioada 2006-2011

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Profit brut 118.843 62.284 97.708 40.544 554.716 346.61 

Impozit pe profit 12.497 5.366 8.739 8.969 23.893 2.639 

Profit net 106.346 56.919 88.969 31.575 530.823 344.02 

Sursa: Contul de profit şi pierdere pe anii 2006-2011
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Figura nr. 3: Evoluţia rezultatelor anuale la S.C. LEMN S.R.L. în perioada 
2006-2011

Din datele consemnate în tabelul nr. 3 şi în graficul nr. 3 rezultă evoluţie 
profitului brut, a impozitului pe profit şi a profitului net. Aşadar, dacă în anul 
2006 profitul calculat înaintea plăţii impozitului pe profit era de 118.843 RON, 
în anul 2011 ajunge să fie de 346.691 RON. Din datele prezentate se observă 
că în anul 2010 profitul brut a crescut cu 1260% faţă de anul precedent. 

Contractele comerciale încheiate de către S.C. LEMN S.R.L. cu clienţii săi, în 
funcţie de condiţiile de plată, sunt clasificate astfel:

- contracte cu plată imediată, plata la livrare, plata la destinaţie şi 
- contracte cu plata în avans şi la livrare. 
Din analiza contractelor comerciale încheiate de către S.C. LEMN S.R.L. cu 

clienţii săi am realizat structura clienţilor având în vedere procentul deţinut în medie, 
de fiecare, din vânzările totale ale firmei, precizând în acelaşi timp şi condiţiile de 
plată stabilite prin contract. Această structură este prezentată în tabelul nr. 4.

Pentru primul semestru al anului 2012 previziunea încasărilor la această 
societate este redată în tabelul mr. 5. În realizarea fundamentării încasărilor s-a avut 
în vedere faptul că din totalul vânzărilor realizate într-o lună aproximativ 70% din 
valoarea acestora se încasează în luna de plan, restul de 30% încasându-se în luna 
următoare. De regulă cei 30% încasaţi în luna următoare reprezintă livrările către 
sfârşitul lunii de plan, banii fiind încasaţi luna următoare. 

Eşalonarea încasărilor aferente primului semestru al anului 2012 este 
prezentată în tabelul nr. 5.
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Tabelul nr. 4
Structura clienţilor S.C. LEMN S.R.L.  

Client Procent din 
vânzări(%) Condiţii de plată

TARRAGONA S.R.L./ SPANIA 29 Imediat

MANPOWER SRL/ ITALIA 20 La livrare

LEGNOVIVO SNC/ ITALIA 16 La livrare

IDEA LEGNO SRL/ ITALIA 7 La livrare

PIRCHER OBERLAND SPANIA/ I 7 La destinaţie

DOMOBOX SRL/ ITALIA 6 Imediat

KUSTER SA/ ELVEŢIA 3 La destinaţie

AUGUST JUNGBLUTH SRL/ GERMANIA 3 La livrare

MARAZZI SRL/ ITALIA 3 Avans şi la livrare

ALTII 6 Imediat

TOTAL 100
Sursa: Contractele comerciale ale firmei S.C. LEMN SRL încheiate cu clienţii săi.

Tabelul nr. 5
Fundamentarea încasărilor la S.C. LEMN S.R.L.
pentru primul semestru al anului 2012

Explicaţii
Încasări lunare

Ian Feb Martie Apr Mai Iunie Sold

 Luna Valoare 
vânzări

 Decem. 123998

 Ianuarie 416953 291867 125086

 Febr. 436856 305799 131057

 Martie 457107 319975 137132

 Aprilie 469836 328885 140951

 Mai 478140 334698 143442

 Iunie 468415 327891 140524

 Total 2727307 415855 430885 451032 466017 475649 471333 140524

Sursa: Documentele contabile ale S.C. LEMN S.R.L.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016 131

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

 Din datele tabelului nr. 5 se poate observa că totalul vânzărilor estimate 
pentru primul semestru al anului 2012 este în valoare de 2.727.307 RON. Din 
vânzările realizate societatea va încasa, în primul semestru al anului 2012, suma de 
2.710.781 RON. 

Total Încasări planificate sem.I = Sold iniţial creanţe+Total planificat încasări  
- Sold final creanţe 

Total încasări planificate sem.I = 123998+2727307-140524=2710781 RON 
La sfârşitul lunii iunie 2012 societatea mai are de încasat 140524 RON. 
Societatea comercială LEMN S.R.L. lucrează în mod constant cu un număr 

de aproximativ 86 de furnizori care asigură necesarul de materie primă, materiale şi 
alte mărfuri, precum şi furnizori care prestează servicii în interesul bunei desfăşurări 
a activităţii la nivelul firmei. Din acest număr total, 52 de furnizori au prevăzută 
condiţia plăţii imediate, ceea ce reprezintă 60,5% din numărul total de furnizori. 
Restul de 34 (însemnând 39,5% din numărul total de furnizori) reprezintă furnizori 
cu plata facturilor pe credit, termenul de plată fiind diferit: plata la 15 zile, plata la 20 
zile şi plata la 30 zile. Structura furnizorilor în funcţie de modalitatea de plată este 
redată în figura de mai jos:

61%
10%

8%

14%

7%

furnizori cu plata imediată furnizori cu plata la 15 zile 
furnizori cu plata la 20 zile furnizori cu plata la 30 zile
furnizori cu plata peste 30 zile

Figura nr. 4: Structura furnizorilor la S.C. LEMN S.R.L.

În cazul societăţii comerciale analizate plata cheltuielilor ce reprezintă materie 
primă (cherestea), materiale şi alte mărfuri necesare realizării producţiei reprezintă 
în medie pe lună 51 % din cifra de afaceri şi aproximativ 68% din totalul plăţilor 
aferente unei luni de calcul. Plata pentru achiziţionarea materiei prime reprezintă 
50% din totalul plăţilor ocazionate de cheltuielile cu aprovizionările. 

Statistic aprovizionările lunare anterioare ale S.C. LEMN S.R.L. evidenţiază 
defalcarea plăţilor, astfel: 

- 72% din totalul plăţilor sunt achitate în luna de plan; - 28% din totalul plăţilor 
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sunt achitate în luna următoare celei în care s-a făcut aprovizionarea.

Previziunea cheltuielilor de personal are la bază valoarea acestora aşa cum 
apare în contul de rezultate al ultimului exerciţiu. Această sumă este corijată în 
funcţie de creşterea prevăzută şi apoi este repartizată pe 12 luni. Repartizarea aceasta 
nu este în mod necesar uniformă pentru că se ţine cont de măsura în care cheltuielile 
de personal sunt dependente de volumul de activitate lunar; în această ipoteză, 
previziunile lunare ale cheltuielilor pot fi diferite. 

În cazul societăţii comerciale SC LEMN S.R.L. fundamentarea cheltuielilor 
de personal, concret plăţile aferente salariilor, este în strânsă legătură cu procesul de 
fabricaţie, cu volumul producţiei; astfel calcularea salariilor depinde de procentul 
realizat în producţie. Remunerarea forţei de muncă la această întreprindere se 
realizează o singură data, la 20 de zile după încheierea lunii, firma beneficiind astfel, 
lunar, de un credit - furnizor de 20 de zile din partea personalului angajat. Cheltuielile 
de personal la S.C. LEMN S.R.L. reprezintă în medie, lunar, aproximativ 10% din 
cifra de afaceri şi, în medie, 13,5% din totalul plăţilor efectuate lunar. 

Însă desfăşurarea activităţii firmei implică realizarea şi altor tipuri de cheltuieli, 
importante de prevăzut în bugetele de trezorerie. Previziunea acestor cheltuieli 
concretizate în principal în impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se bazează pe 
valorile ultimului cont de rezultat, revizuite în funcţie de ipotezele de activitate 
pentru exerciţiul studiat. Valoarea lor previzională anuală este apoi repartizată în 
mod uniform pe parcursul celor 12 luni ale exerciţiului sau în mod diferenţiat, atunci 
când este vorba de cheltuieli semi-variabile. Este de remarcat faptul că numeroase 
cheltuieli sunt plătite în luna următoare celei în care ele au fost angajate. Plăţile 
aferente cheltuielilor ce constau în impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, la S.C 
LEMN S.R.L. reprezintă în medie, lunar 0,8% din totalul plăţilor unei luni. 

Tabelele nr. 6, 7, 8 şi 9 prezintă, în plan practic, modalitatea de fundamentare 
a plăţilor de efectuat pentru fiecare lună dintr-un semestru, pornind de la cheltuielile 
angajate de către firmă în fiecare lună a semestrului. 

În tabelul nr. 6 este prezentată modalitatea de fundamentare a plăţilor pentru 
aprovizionări pentru fiecare lună a semestrului 1 din anul 2012. Fundamentarea 
acestui tip de plăţi este realizată având în vedere că 72% din totalul plăţilor cu 
aprovizionările se achită în luna respectivă, iar 28% în luna următoare celei de plan.

Cu datele din tabelul nr. 7 se poate afla totalul plăţilor planificate pentru 
aprovizionări în   semestrul 1 aplicând  următoarea formulă: 

Total plăţi planif. sem I =Sold iniţial datorii + Total planif. aprov. – Sold final 
Total plăţi planif. sem.I = 59.023 + 1.390.927 - 67.428 = 1.382.522 RON
În primul semestru al anului 2012 societatea previzionează plăţi pentru 

aprovizionarea cu materii prime şi materiale în valoare de 1.382.522 RON.
Însă, desfăşurarea activităţii întreprinderii presupune şi angajarea altor tipuri 

de cheltuieli care reprezintă plăţi de efectuat în luna de previzionare. Astfel, în 
tabelul nr. 7 sunt prezentate cumulat totalul plăţilor previzionate pentru fiecare lună 
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din semestrul 1 al anului 2012, acest total cuprinzând plăţile pentru aprovizionări, 
cheltuieli cu salariile, dobânzi şi alte cheltuieli. 

Tabelul nr. 6
Fundamentarea plăţilor pentru aprovizionări la S.C. LEMN S.R.L.
pentru primul semestru al anului 2012

Plăţi lunare

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Sold

Aprovizionări 

Luna Valoare

Decemb. 210.796 59.023 

Ianuarie 212.646 155.095 57.551 

Februarie 222.796 160.664 62.132 

Martie 233.125 167.497 65.628 

Aprilie 239.616 171.901 67.715 

Mai 243.852 174.432 69.420 

Iunie 238.892 171.464 67.428 

Total 1.390.927 214.118 218.215 229.629 237.529 242.147 240.884 67.428 

Sursa: Documentele contabile ale S.C. LEMN S.R.L.

Tabelul nr. 7
Structura plăţilor lunare previzionate pentru semestrul 1 al anului 2012 

la S.C. LEMN S.R.L.
Ian Feb Mar Apr Mai Iun Total 

Plăţi aproviz. 214.118 218.215 229.629 237.529 242.147 240.884 1.382.522 

Chelt. personal 42.225 43.679 45.160 46.090 46.697 45.986 269.837 

Dobânzi 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 8.350 50.100 

Alte cheltuieli 46.968 46.502 48.359 49.746 49.964 49.700 291.239 

Total plăţi 311.661 316.746 331.498 341.715 347.158 344.920 1.993.698 

Sursa: Documentele contabile ale S.C. LEMN S.R.L.
 
Datele în scrise în tabelul de mai sus relevă structura şi valoarea plăţilor pentru 

primul semestru al anului 2012 la S.C. LEMN S.R.L. Astfel, această întreprindere 
la sfârşitul semestrului 1 al anului 2012 se confruntă cu o valoare totală a plăţilor de 
1.993.698 RON. Din acestea, plăţile pentru aprovizionare reprezintă 69,3%, plăţile 
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aferente cheltuielilor de personal 13,5%, iar plăţile pentru dobânzi şi alte cheltuieli 
reprezintă 17,2%. 

Astfel, pornind de la previziunea încasărilor, respectiv a plăţilor şi ţinând cont 
de aspectele menţionate anterior specifice societăţii comerciale în cauză, bugetul de 
trezorerie al S.C. LMEN  S.R.L. pentru primul semestru al anului 2012 are următoarea 
structură reprezentata in tabelul nr. 8: 

După întocmirea bugetului activităţii de trezorerie la S.C. LEMN S.R.L. 
observăm că societate a va înregistra excedent de trezorerie. Acest excedent provine 
din operaţii de gestiune, în principal operaţii de exploatare. Posibilităţile de utilizare 
ale acestui excedent sunt: plasamente pe termen scurt, extinderea termenului sau 
volumului creditului  clienţi, cu influenţe favorabile asupra cifrei de afaceri, plata 
mai rapidă a furnizorilor, ceea ce contribuie la creşterea bonităţii sau la reducerea 
fondului de rulment şi eliberarea unor sume în vederea utilizării lor, eventual pentru 
investiţii. 

Tabelul nr. 8 
Bugetul de trezorerie al S.C. LEMN S.R.L. pentru primul semestru al 

anului 2012  
 

Explicaţii/luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Ion.

A. Încasări din 
exploatare 

415855 430885 451032 466017 475649 471333 

Plăţi din 
exploatare: 
- aprovizionare 
- cheltuieli de 
personal 
- alte cheltuieli 
- dobânzi 

214118 
42225 
46968 
8350 

218215 
43679 
46502 
8350 

229629 
45160 
48359 
8350 

237529 
46090 
49746 
8350 

242147 
46697 
49964 
8350 

240884 
45986 
49700 
8350 

B. Total plăţi 311661 316746 331498 341715 347158 344920 

Diferenţă lunară 104204 114139 119534 124302 128491 126413 

Sursa: Raportările contabile ale S.C. LEMN S.R.L.

Valoarea excedentului previzionat de societate pentru primul semestru al 
anului 2012 este în valoare de 733.608 RON

Planul zilnic al încasărilor şi plăţilor pentru luna aprilie 2012 la S.C. LEMN 
S.R.L. are următoarea structură, realizată pe baza datelor previzionate: 
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Tabelul nr. 9
Planul zilnic al încasărilor şi plăţilor previzionate pentru luna aprilie a 

anului 2012 la S.C. LEMN   S.R.L.

E
xp

lic
aţ

ii Încasări Plăţi Situaţia
Trezoreriei

Din
Vânz.
Prod.

Din
alte
Sur.

Total
Pentru
Aprob/
aviz.

Către
Personal

Către
Stat

Alte
Plăţi Total Exce-

dent Deficit

Sold
iniţial

creanţe/
Datorii

- - 137132 - - - - 65628 - -

Sold init
disp.

Băneşti
- - 119534 - - - - - - -

03.04.12 74202 - 74202 52080 - - - 52080 141656 -
04.04.12 63204 - 63204 2200 - - 11100 13300 191560 -
05.04.12 - - - 4424 - - - 4424 187136 -
06.04.12 - - - 2794 - - - 2794 184342 -
07.04.12 - - - 2544 - - - 2544 181798 -
10.04.12 36915 - 36915 50000 - 5000 4800 59800 158913 -
11.04.12 60000 - 60000 2448 - - 6500 8948 209965 -
12.04.12 - - - 14000 - - 584 14584 195381 -
L3.04.12 - - - - - - 441 441 194940 -

L4.04.12 - - - 2000 - - 5000 7000 187940 -
L7.04.12 - - - 41213 - - 5050 46263 141677 -
18.04.12 - - - - - - - - 141677 -
19.04.12 56000 - 56000 10168 - - - 10168 187509 -
20.04.12 72450 - 72450 - 46090 - - 46090 213869 -
21.04.12 - - - - - - 2057 2057 211812 -
24.08.12 55200 - 55200 40000 - - 2000 42000 225012 -
25.04.12 48046 - 48046 7498 - - - 7498 265560 -
26.04.12 - - - 2768 - - - 2768 262792 -
27.04.12 - - - 2002 - - - 2002 260790 -
28.04.12 - - - 1390 - - - 15564 16954 -

Total rulaj
Încas.şi 

plăţi 466017 - 466017 237529 46090 5000 53096 341715 - -

Sold
final

creanţe/
Datorii

- - 140951 - - - - 67715 - -

Sold
final

disponib.
Băneşti

- - 243836 - - - - - - -

Sursa: Documentele contabile ale S.C. LEMN S.R.L.
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În urma întocmirii planului zilnic al încasărilor şi plăţilor previzionate pentru 
luna aprilie se poate observa că societatea nu întâmpină dificultăţi în desfăşurarea 
activităţii, aceasta va putea să facă faţă plăţilor din luna respectivă. Chiar dacă 
vor apărea plăţi neplanificate societatea va putea să-şi desfăşoare activitatea fără a 
întâmpina dificultăţi.

Concluzii şi propuneri

Trezoreria constituie o sursă cotidiană de riscuri pentru firmă şi impune din 
această cauză preocupări serioase pentru gestionarea lor. Dacă trezoreria este bine 
realizată atunci ea are o contribuţie pozitivă la reabilitarea întreprinderii, dacă însă 
este greșit desfășurată, atunci poate conduce chiar la procedura de redresare juridică. 

Gestiunea de trezorerie stabileşte şi urmărește nevoile de mijloace bănești 
pentru realizarea sarcinilor de exploatare, pe baza unui buget de venituri şi cheltuieli, 
stabileşte creditele pe termen scurt ce vor fi utilizate, cuantumul şi costurile aferente, 
precum posibilităţile de plasament pe termen scurt. Gestiunea de trezorerie propune 
utilizarea de mijloace pentru optimizarea încasărilor şi plăților, dar şi pentru 
menținerea echilibrul financiar pe termen scurt cu costuri cât mai reduse. Confruntarea 
sumei încasărilor cu diferența dintre nevoi de active circulante şi fondul de rulment 
determină apariţia, existenta sau absența creditelor pe termen scurt. Gestiunea 
trezoreriei acţionează în următoarele trei direcţii fundamentale şi anume accelerarea 
încasărilor şi reducerea fondurilor neutilizate existente în conturi bancar alegerea 
mijloacelor de plată adaptate nevoilor întreprinderii; optimizarea trezoreriei. 

Accelerarea încasărilor are în vedere stabilirea termenelor şi instrumentelor de 
plată ce urmează a se utiliza în urma negocierii contractelor economice, din punctul· 
de vedere relațiilor pe care le deține firma cu clienții săi. Pe parcurs, furnizorul poate 
acţiona în direcția accelerării recuperări lor, cointeresând clienții să plătească mai 
repede, oferind în schimb bonificații sau cote de rabat încă de la efectuarea livrărilor. 

Alegerea mijloacelor de plată urmărește selectarea instrumentelor de decontare 
şi termenelor reale de plată adecvate necesităților întreprinderii. Procesul de alegere 
corectă permite accelerarea intrărilor de fonduri sau prelungirea termenelor de plată. 

Optimizarea trezoreriei are în vedere trei principii: utilizarea profitabilă 
a creditelor după ce în prealabil au fost selectate cele mai ieftine şi mai suple; 
promovarea unei tehnici adecvate de plasament a excedentelor de trezorerie; evitarea, 
pe cât posibil, a unor conturi creditoare (care se remunerează) sau a unor conturi 
debitoare care aduc costuri. 

Principalele activităţi care exprimă conţinutul trezoreriei întreprinderii se 
referă la:

w stabilirea bugetului trezoreriei ca o rezultantă a întocmirii tuturor celorlalte 
buget ale firmei; 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016 137

w previzionarea încasărilor şi plăţilor zilnice precum şi evidenţierea diferenţelor. 
Obiectivul gestiunii trezoreriei trebuie formulat în conformitate cu obiectivul 

gestiunii financiare a întreprinderii. Astfel, în unele lucrări, se consideră că trezoreria 
trebuie gestionată astfel încât să se obţină, pe de o parte, cele mai mici costuri ale 
capitalurilor folosite de firmă, iar pe de altă parte, plasarea eventualelor excedente cu 
cele mai bune rentabilităţi. 

Gestiunea încasărilor şi plăţilor are în vedere previziunea, dimensionarea şi 
corelarea acestor operaţiuni, astfel încât să se obţină un echilibru monetar stabil, 
urmărindu-se evitarea unor situaţii lichidate şi de incapacitate de plată, precum 
şi formarea unor lichidităţi primare prea mari care să stea neutilizate. Gestiunea 
încasărilor şi plăţilor presupune încasarea la timp şi în cuantumul legal a tuturor 
creanţelor pentru a se putea efectua la timp plăţile către terţi. 

Pentru analiza gestiunii trezoreriei, am realizat un studiu practic la S.C. LEMN 
S.R.L. ZLATNA, societate care are ca principal obiect de activitate „fabricarea altor 
produse din lemn”, respectiv construcţii prefabricate din lemn. Produsele realizate de 
această societate comercială sunt destinate exportului către clienţi din ţări ale Uniunii 
Europene aproape în exclusivitate, moneda contractuală fiind moneda euro. Analiza 
efectuată asupra rezultatelor anuale în perioada 2007- 2012 a demonstrat faptul că 
S.C LEMN S.R.L. a desfăşurat o activitate profitabilă. 

În urma analizei rezultatelor anuale la această societatea, am realizat 
previziunea financiară pentru anul 2012 a încasărilor şi plăţilor, pentru evidenţierea 
rolului bugetului de trezorerie în activitatea desfăşurată de o întreprindere. 

Previziunea financiară, la nivelul unei întreprinderi, este activitatea prin care 
sunt anticipate fluxurile băneşti în unitatea lor şi în legătură cu cele reale. Urmare a 
previziunii financiare, sunt dimensionate resursele băneşti şi găsite cu această ocazie 
cele mai eficiente modalităţi de procurare a lor în vederea înfăptuirii în practică a 
obiectivelor şi acţiunilor ce dau conţinut strategiei generale a firmei cu costuri şi 
riscuri minime. 

Previziunea trezoreriei se referă la estimarea încasărilor şi plăţilor întreprinderii, 
evidenţiindu-se şi modul de gestionare a excedentului sau deficitului de trezorerie. 
Fluxurile de trezorerie se concretizează în încasări şi plăţi. 

La S.C. LEMN S.R.L. structura încasărilor şi plăţilor este următoarea: 
Încasările au următoarea provenienţă: încasări din vânzarea producţiei 

realizate; încasări din dobânzi; încasări din avansuri obţinute de la clienţi în contul 
unor livrări viitoare. 

Plăţile societăţii au următoarea structură: plata la vedere sau la termen, 
prin cont sau cu numerar, a contravalorii materiilor prime, materiale, lucrărilor şi 
serviciilor achiziţionate de la diverşi furnizori; plata datoriilor faţă de fondurile 
publice, reprezentând impozite, taxe şi alte contribuţii obligatorii; plata drepturilor 
băneşti ale personalului concretizate în salarii, premii, sporuri, indemnizaţii, ajutoare 
pentru incapacitate temporară de muncă şi alte drepturi izvorâte din raporturile 
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de muncă; plata ratelor scadente la împrumutul contractat; achitarea dividendelor 
cuvenite asociaţilor. 

Bugetul de trezorerie reprezintă o situaţie previzională întocmită în fiecare 
lună cu privire la încasările şi plăţile întreprinderii. Utilitatea lui este legată direct 
de volumul şi calitatea datelor financiare-contabile de care dispune întreprinderea, 
plecând de la bugetul de exploatare şi planul de investiţii şi finanţări. Astfel, bugetul 
de trezorerie urmăreşte asigurarea permanentă a capacităţii de plată a întreprinderii, 
prin sincronizarea încasărilor cu plăţile. Nerealizarea acestui obiectiv în condiţii 
acceptabile determină modificări în ansamblul bugetelor anuale, în ritmul investiţiilor 
sau în politica creditelor-clienţi. 

În elaborarea bugetului de trezorerie, se parcurg două etape importante: 
w previziunea încasărilor şi plăţilor; 
w determinarea şi acoperirea soldurilor de trezorerie rezultate din compararea 

încasărilor cu plăţile. 
După întocmirea bugetului activităţii de trezorerie la S.C LEMN S.R.L., se 

observă că societatea va înregistra excedent de trezorerie. Acest excedent provine din 
opera de gestiune, în principal din operaţii de exploatare. Posibilităţile de utilizare 
sunt: plasament pe termen scurt, extinderea termenului sau volumului creditului-
clienţi, cu influenţe favorabile asupra cifrei de afaceri, plata mai rapidă a furnizori 
lor, ceea ce contribuie creşterea credibilităţii şi bonităţii sau la reducerea fondului de 
rulment şi eliberarea unor sume în vederea utilizării lor, eventual pentru investiţii. 
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Rezumat 

Obiectivul acestui Standard este descrierea tratamentului contabil 
pentru imobilizările corporale. Problema principală în contabilizarea 
imobilizărilor corporale este identificarea momentului de recunoaştere a 
acestor active, a valorii contabile şi a amortizării aferente. 

Cuvinte cheie: întreprindere, standard internaţional, contabilitate, imobilizări 
corporale

STANDARDUL INTERNAŢIONAL 
DE CONTABILITATE NR. 16 
IMOBILIZĂRI CORPORALE  

ŞI APLICAREA SA ÎN PRACTICĂ
STUDIU DE CAZ: ACHIZIŢIA DE IMOBILIZĂRI CORPORALE 

LA SC “COSMO PHARM” SA
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Summary: 

The objective of this Standard is to describe the accounting treatment 
for tangible assets. The main problem for the accounting of tangible assets it 
is identifying the moment of recognition of such assets, of the carrying amount 
and associated amortization.

Keywords: enterprise, international standard, accounting, tangible assets

Introducere

Obiectiv 

Obiectivul Standardului internaţional de contabilitate nr. 16 imobilizări 
corporale este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările 

corporale. Problema principală în contabilizarea imobilizărilor corporale este 
identificarea momentului de recunoaștere a acestor active, a valorii contabile şi a 
amortizării aferente. 

Standardul internaţional de contabilitate nr. 16 imobilizări corporale prevede 
recunoașterea ca activ a unei imobilizări corporale atunci când aceasta satisface 
definiţia şi criteriile de recunoaştere pentru un activ, aşa cum sunt ele definite în 
„Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare”. 

Arie de aplicabilitate 
Acest standard trebuie aplicat în contabilitatea imobilizărilor corporale, 

exceptând cazul în care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabilă diferită. 
Acest standard nu este aplicabil pentru: 
- active biologice aferente activităţii agricole (prevăzute în IAS41, Agricultura);
- concesiuni miniere, prospecţiuni şi extracţie de minereu, de petrol, gaze 

naturale şi resurse naturale neregenerabile.
În anumite cazuri, Standardele Internaţionale de Contabilitate permit ca 

recunoaşterea iniţială a valorii contabile a imobilizărilor corporale să fie determinată 
utilizându-se o abordare diferită de cea prevăzută de acest Standard. Spre exemplu, 
IAS 22 Combinări de întreprinderi prevede ca imobilizările corporale achiziţionate 
într-o combinare de întreprinderi să fie evaluate iniţial la valoarea justă, chiar 
dacă aceasta este superioară costului. În aceste cazuri, toate celelalte aspecte ale 
tratamentului contabil pentru aceste active, incluzând amortizarea, sunt determinate 
de cerinţele acestui Standard. 

Pentru investiții imobiliare, o întreprindere aplică, mai degrabă, IAS 40, 
Investiţii imobiliare, decât acest Standard. O întreprindere aplică acest Standard 
proprietăţilor construite sau dezvoltate în scopul utilizării viitoare ca investiţii 
imobiliare. Odată cu finalizarea construcţiei sau dezvoltării, întreprinderea aplică 
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IAS 40. IAS 40 se aplică, de asemenea, investiţiilor imobiliare existente care sunt 
redezvoltate în scopul utilizării şi în viitor ca investiţii imobiliare. 

Acest standard nu tratează anumite aspecte ale aplicării unui sistem complet 
care să reflecte efectele variaţiei preţurilor (a se vedea IAS 1, Prezentarea situaţiilor 
financiare şi IAS 29, Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste). 
Întreprinderile ce aplică acest sistem trebuie să respecte toate aspectele acestui 
Standard, cu excepţia celor care se referă la evaluarea imobilizărilor corporale 
ulterior recunoaşterii lor iniţiale. 

Prezentarea firmei

În acest capitol voi prezenta situaţia la începutul lunii ianuarie 2008 la firma 
SC „COSMO PHARM“ SA. 

Printre activităţile sale, se numără importul şi distribuţia de vitamine, 
antioxidanţi, produse pentru slăbit, tonice, energizante si preparate din plante, la 
un raport calitate/preţ care elimină orice concurenţă, de la companii de renume din 
Statele Unite ale Americii.

Calitatea produselor sale respectă standardele ISO 9001/2001 şi ISO 
14001/2005.

Firma a fost înfiinţată în anul 1999. Are un capital social de 10.000 EURO 
divizat în 200 acţiuni, valoarea nominală 500 EURO pe acţiune. Aceasta are doi 
asociaţi şi 160 angajaţi; domeniul de activitate este fabricarea şi comercializarea 
medicamentelor realizate pe bază de extract de plante. Denumirea firmei, sediul 
social, nivelul capitalului social, numărul de acţiuni, valoarea nominală, numărul 
acţionarilor, forma de organizare şi toate celelalte elemente sunt prezentate în Statutul 
societăţii.

În prezent, în activitatea sa, firma respectă prevederile OMS nr. 75/20101 
referitor la Regulile de buna practică farmaceutică. Până la apariţia acestui ordin, 
activitatea firmei se desfăşura în conformitate cu prevederile OMS nr. 1552/20042.

La începutul anului 2009, unitatea prezintă următoarea situaţie patrimonială 
şi situaţia amortizărilor.  Metoda amortizării folosită de firmă este metoda liniară. 
Unitatea deţine două instalaţii de tratare a plantelor medicinale în valoare de 6.000 
EURO, amortizate fiecare în proporţie de 40% conform graficului de amortizare 
(Anexa 2). Amortizarea este de tip liniar pe o durată de 5 ani. Unitatea mai posedă o 
instalaţie de dozare, încărcare şi sigilare a flacoanelor de medicamente în valoare de 
8.000 EURO amortizabilă în 8 ani. Ea este amortizată 12,5 % conform Anexei 3. S-a 
elaborat graficul de eşalonare anuală pentru uşurinţă. Rata lunară aferentă perioadei 
de amortizare este: 1.000 EURO : 12 luni = 100 EURO/lună.

1  Publicat în Monitorul Oficial nr. 91 din 10.02.2010, partea I.
2  Publicat în Monitorul Oficial nr. 1166 din 9.12.2004, partea I.
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Structura organizatorică

Structura organizatorică este ansamblul persoanelor, subdiviziunilor 
organizatorice si relaţiilor dintre acestea astfel constituite încât să asigure premisele 
organizatorice adecvate realizării obiectivelor prestabilite.

Structura organizatorică, scheletul firmei, cuprinde:
a) structura de conducere sau funcţională; 
b) structura de producţie sau operaţională. 
În cadrul structurii de conducere, se află directorul general, directorul executiv 

şi sefii compartimentelor de Marketing, Achiziţii, Producţie şi Desfacere.
În procesul de analiză, proiectare, evaluare şi îmbunătăţire a structurii 

organizatorice a companiei s-a avut în vedere respectarea următoarelor cerinţe:
a) asigurarea unui evantai optim al subordonării, adică una dintre cele mai 

valoroase calităţi ale unei structuri organizatorice este supleţea ei, caracterizată 
printr-un număr mic de nivele ierarhice;

b) crearea şi dependenţa compartimentelor, adică fiecare funcţiune ce prezintă 
importanţă pentru realizarea politicii şi obiectivelor unei întreprinderi trebuie să se 
constituie într-un compartiment specializat. 

În acest proces s-a ţinut seama şi de criteriile de corelare a compartimentelor 
specializate, cum sunt:

i. importanţa lor; 
ii. frecvenţa legăturilor dintre ele;
iii. interdependenţa lor; 
iiii. competenta managerului. 
c. asigurarea unei conduceri şi a unor servicii funcţionale competente. Un 

serviciu funcţional nu este eficient pentru întreprindere decât dacă este alcătuit din 
persoane responsabile, operaţionale, competente, active şi eficiente;

d. asigurarea economiei de comunicaţii. O structură eficientă trebuie să 
minimizeze volumul comunicaţiilor nestandardizate si necodificate;

e. folosirea delegării în cadrul procesului de conducere. Pentru problemele 
curente de rutină conducerea trebuie să fie descentralizată şi cât mai aproape de 
executanţi.

Organizarea documentaţiei primare şi a evidenţei operative a 
imobilizărilor corporale

Obiectul evidenţei operative îl constituie înregistrarea şi reflectarea fenomenelor 
primare care au loc în unitate, adică intrarea şi ieşirea de valori materiale şi băneşti, 
introducerea în comun sau în folosinţă, precum şi existenţa lor într-un anumit loc al 
unităţi sau la o anumită dată.

Evidenţa tehnico-operativă se organizează pe compartimente de activitate ale 
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unităţii. Ea trebuie ţinută la zi, pe măsura producerii operaţiunii de predare-primire 
a valorii materiale şi efectuarea acesteia numai pe bază de documente justificative.

Documentele justificative angajează răspunderea persoanelor care le-au 
întocmit, le-au vizat şi le-au aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în 
contabilitate, după caz.

Documentele justificative sunt documentele primare care probează legal o 
operaţiune.

Documentele justificative trebuie să cuprindă ca elemente:
- denumirea documentelor;
- denumirea şi sediul unităţii care a întocmit documentul;
- numărul şi denumirea părţilor care participă la efectuarea operaţiunilor;
- conţinutul operaţiunilor şi temeiul legal al efectuării ei;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;
- semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii, ale persoanelor 

însărcinate cu exercitarea vizei de control financiar preventiv şi a persoanelor în drept 
să aprobe operaţiunea respectivă;

- alte elemente impuse de caracterul operaţiunii.
Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă, creion chimic, 

maşina de scris, fără ştersături şi răzături. Erorile se corectează prin tăierea cu linie a 
textului şi a cifrelor greşite, astfel ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie 
textul sau cifra corectă.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar 
şi cartea mare. 

Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează în 
mod cronologic operaţiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor 
după data de întocmire sau intrare a acestora în instituţie.

Registrul-jurnal se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea 
cronologică a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de 
pasiv.

Registrul-inventar este un document obligatoriu în care se înregistrează toate 
elementele patrimoniale de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform 
posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale.

Elementele patrimoniale înscrise în registrul-inventar au la bază listele de 
inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul 
contabil.

Registrul-inventar s-a întocmit la înființarea firmei, pe baza datelor cuprinse 
în listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere, prin gruparea 
elementelor de activ şi de pasiv. Acesta serveşte ca document contabil obligatoriu de 
înregistrare a rezultatelor inventarierii şi ca probă în litigii.

Registrul „Cartea mare“ este un document contabil obligatoriu în care 
se înscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările 
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efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul 
iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale.

Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. Registrul „Cartea 
mare“ serveşte la ţinerea evidenţei contabile sintetice a operaţiilor economice şi 
financiare în unităţile care utilizează forma de înregistrare contabilă „maestru-şah“. 
Acest registru poate fi suplinit de fişa de cont pentru operaţii diverse.

Registrele de contabilitate pot fi prezentate sub formă de registru sau foi 
volante şi listări informatice legate sub formă de registru.

Registrele de contabilitate prevăzute se numerotează înainte sau pe măsura 
întocmirii lor, iar la închiderea conturilor, acestea se barează, nefiind admisă 
înregistrarea unor operaţii ulterioare.

Registrul-jurnal şi registrul-inventar se numerotează şi se şnuruiesc înainte de 
depunere la organele fiscale teritoriale pentru parafare şi înregistrare.

Numerotarea filelor registrelor se face în ordine crescătoare, iar volumele se 
vor numerota în ordinea completării lor. Volumele următoare de registre contabile se 
vor înregistra la organele fiscale teritoriale pe măsura completării celor înregistrate şi 
parafate anterior, efectuându-se totodată completarea acestora, fără ştersături, spaţii 
libere sau file lipsă.

Registrele de contabilitate numerotate, şnuruite, parafate, înregistrate la 
organele fiscale teritoriale şi conduse regulat pot fi admise ca probă în cazul litigiilor, 
precum şi în orice alte situaţii.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiilor patrimoniale 
se întocmește lunar balanţa de verificare.

Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi cuprinde, pentru toate conturile 
instituţiei, următoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor, în ordinea din 
planul de conturi; totalul sumelor debitoare şi creditoare ale lunii precedente; rulajele 
curente debitoare şi creditoare; totalul sumelor debitoare şi creditoare; soldurile 
finale debitoare şi creditoare. 

Balanţa de verificare de la 1 ianuarie a anului N + 1 se completează cu soldurile 
finale debitoare şi creditoare ale lunii decembrie din anul N.

Cu ajutorul acestui document se verifică corelaţiile dintre egalităţile generate 
de dubla înregistrare a operaţiilor patrimoniale în contabilitate, respectiv concordanţa 
dintre totalul înregistrărilor din registrul-jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi totalul 
rulajelor creditoare din balanţă, precum şi concordanţa dintre totalul soldurilor 
finale debitoare şi creditoare din cartea mare şi totalul soldurilor finale debitoare şi 
creditoare din balanţa de verificare.

Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice, cât şi pentru 
cele analitice.

Prin intermediul balanţei de verificare analitice se verifică concordanţa dintre 
soldurile conturilor sintetice şi cele ale conturilor lor analitice.

Compania la care ne referim utilizează un sistem informatic de prelucrare 
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automată a datelor. Are, astfel, obligaţia să asigure respectarea normelor contabile 
şi controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum şi păstrarea acestora pe 
suporturi tehnice.

Sistemul de prelucrare automată a datelor permite în orice moment 
reconstituirea elementelor şi conţinutului conturilor, a listelor şi informaţiilor supuse 
verificării, fie pornind de la datele de intrare, fie pornind în ordine inversă de la 
conţinutul sintetic al conturilor, listelor sau altor informaţii pe baza cărora să se poată 
determina datele de intrare.

Procedurile de prelucrare automată a datelor sunt organizate astfel încât să 
permită controlul respectării reglementărilor în vigoare cu privire la securitatea 
datelor şi fiabilitatea sistemului de prelucrare.

Unităţile de informatică sau persoanele care efectuează lucrări cu ajutorul 
tehnicii de calcul poartă răspunderea prelucrării informaţiilor din documente, iar 
beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru 
prelucrare. Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative care stau 
la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de zece 
ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 
întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani3.

Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează 
în arhivă de regulă în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiunilor 
şi în ordine cronologică, în cadrul exerciţiului financiar la care se referă. Arhivarea 
documentelor contabile trebuie să asigure păstrarea şi consultarea acestora în 
termenele prevăzute de lege.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se 
vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la 
constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop4.

Documentele contabile reconstituite vor purta menţiunea „Reconstituit“.

Achiziţia de imobilizări corporale

Operaţiuni
I. Unitatea achiziționează pe credit comercial o centrifugă în valoare 

de 40.000,00 lei fără TVA, în data de 05.01.2009, conform facturii fiscale nr. 
61/05.01.2009 emisă de firma SC „ELECTRIC“ SA. La data elaborării lucrării, TVA 
era de 19%.

a) achiziţia
404 P+ C % = 404 47.600,00lei
4426 A+ D 2121 40.000,00lei
2121 A+ D 4426 7.600,00lei

3  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, art. 24
4  Idem, art. 25
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II. Se vinde una din instalațiile de tratare a plantelor medicinale la preţul de 
40.000,00 lei, fără TVA, cu încasarea prin CEC la 15 zile lucrătoare, comision bancar 
0,1 % conform facturii fiscale 23/07.01.2009 

b) livrarea 
461 A+ D 461 = % 47.600,00lei
772 P+ C 772 40.000,00lei
4427 P+ C 4427 7.600,00lei

c) scoaterea din patrimoniu      
2122 A- C % = 2122 60.000,00lei
2812 P- D 2812 24.000,00lei
6721 A- C 6721 36.000,00lei

III. Se primeşte, în data de 10.01.2009, o donaţie de la firma SC „MINERVA“ 
SA, constând într-un utilaj tehnologic la preţul pieţei 20.000,00lei conform procesului 
verbal de donație. El se amortizează liniar în 2 ani. 

2121 A+ D
131 P+ C

                                             2121 = 131       20.000,00lei

IV. Se donează, în data de 12.01.2009, un motostivuitor de 10.000,00lei firmei 
SC „NUBIRA” SRL, amortizat integral conform procesului verbal de donaţie şi 
notei contabile nr. 7 din 01.01.2009.

a) scoaterea din gestiune  
2821 P- D
2122 A- C

= 2122      10.000,00lei

b) înregistrare TVA colectată
635 A+ D
4427 P+ C

                                             635 = 4427           1.900,00lei

V. Se primeşte un credit comercial pe termen scurt în valoare de 23.800,00lei 
cu care se achiziţionează o instalaţie de măsurare a concentraţiei, achiziţionată 
conform facturii fiscale 412/14.01.2009 de la firma SC „BIOTERA” SA 
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a) achiziţia cu plata furnizorului prin credit pe termen scurt 
5191 P+ C % = 5191 23.800,00lei
2123 A+ D 2123 20.000,00lei
4426 A+ D 4426 3.800,00lei

VI.  În urma unui incendiu din data de 16.01.2009, se distruge un calculator 
în valoare de 40.000,00lei, amortizat 50%. El se scoate din patrimoniu conform 
procesului verbal de constatare şi notei contabile nr. 2/16.01.2009 

a) scoaterea din evidenţă
2126 A- C % = 2126 40.000,00lei
2816 P- D 2816 20.000,00lei
6871 A+ D 6871 20.000,00lei

VII. În urma unei inventarieri din data de 18.01.2009 pentru schimbarea 
gestionarului, se constată un minus de o imprimantă în valoare de 6.500,00lei 
amortizată 75%. Vinovat este găsit gestionarul Popescu Ion pentru care preţul de 
imputare conform procesului verbal de imputaţie este 3.570,00lei. Suma se va achita 
la casierie în 8 zile. 

a) Imputarea
4282 P- D 4282 = % 3.570,00lei
758 P+ C 758 3.000,00lei
4427 P+ C 4427 570,00lei

b) scoaterea din patrimoniu  
2126 A- C % = 2126 23.800,00lei

2816 P- D 2816 20.000,00lei

6721 A+ D 4426 3.800,00lei

VIII. Încasarea conform ordinului de plata nr. 18/22.01.2009 de la firma SC 
”HERBAL” SA

5121 A+ D % = 461 47.600,00lei
461 A- C 5121 47.552,40lei
627 A+ D 627 47,60lei

IX. În data de 25.01.2009, se înregistrează rata de amortizare aferentă instalaţiei 
de tratare conform notei contabile nr. 45/25.01.2009.
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666 A+ D
2813 P+ C

                                     666 = 2831       1.000,00lei

X. În data de 26.01.2009, se încasează imputația de la Popescu Ion prin casierie 
conform Registrului de casa nr. 21/26.01.2009.

4282 A- C
5311 A+ D

                                     5311  =  4282           3.570,00lei
 
XI. În data de 26.01.2009, se înregistrează rata de amortizare aferentă instalaţiei 

de dozare, încărcare şi sigilare conform notei contabile nr. 47/26.01.2009 

a) amortizarea aferentă instalaţiei de dozare, încărcare şi sigilare
666 A+ D
2813 P+ C

                                     666  =  2813        833,33lei

XII. În urma reevaluării din data de 27.01.2009 a unui mijloc de transport 
înregistrat la valoarea de intrare 40.000,00lei amortizat 30%. El este reevaluat cu 
50% conform notei contabile nr. 49/27.01.2009.

Valoarea amortizată 40.000,00lei x 30% = 12.000,00lei
Valoarea neamortizată 40.000,00lei – 12.000,00lei = 28.000,00lei
Reevaluarea  2.8000,00lei x 50% = 14.000,00lei
Valoarea totală actuala neamortizată 28.000,00lei + 14.000,00lei = 42.000,00lei

Valoarea totală a mijlocului de transport 
    40.000,00lei + 14.000,00lei = 54.000,00lei
    - înregistrarea diferenţei din reevaluare 

2124 A+ D
105 P+ C

                                     2124   =  105        14.000,00lei
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XIII. Se înregistrează, în data de 30.01.2009, conform notelor contabile nr. 

50/30.01.2009 şi nr. 51/30.01.2009, o amortizare de 200 lei aferentă unei clădiri 
anexe realizată prin donaţie de o firmă specializată. 

 
a) înregistrare amortizare 

6811 A+ D
2811 P+ C

                                     = 2811        2.000,00lei

b) trecerea pe venituri a cotei părţi din subvenţii
131 P- D
772 P+ C

                                    131 = 772        2.000,00lei

XIV.  În data de 31.01.2009, se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli 
conform notei contabile nr. 52/31.01.2009.

121 B/P- D 121 = % 6.340,59lei
627 A- C 6721 3.762,50lei
635 A- C 627 47,60lei
6871 A- C 635 1.900,00lei
6721 A- C 6871 20.000,00lei
666 A- C 666 1.833,33lei
6811 A- C 6811 2.000,00lei

XV. În data de 31.01.2009, se înregistrează închiderea conturilor de venituri 
conform notei contabile nr. 53/31.01.2009.

121 B/P+ C 121 = % 4.500,00lei

772 P- D 772 42.000,00lei

758 P- D 758 3.000,00lei

XVI. În data de 31.01.2009, se înregistrează închiderea conturilor de TVA 
conform notei contabile nr. 54/31.01.2009. 

4427 = 7.600,00lei + 1.900,00lei + 570,00lei = 10.070,00lei
4426 = 7.600,00lei + 3.800,00lei = 11.400,00lei
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4427 P- D % = 4426 11.400,00lei
4426 A- C 4427 10.070,00lei
4424 P- D 4424 133,00lei

Concluzii şi propuneri

După cum reiese din prezentarea teoretică şi din desfăşurarea activităţii de 
evidenţiere a amortizării la studiul de caz prezentat pe firma SC.„COSMO PHARM 
SA”, se constată că amortizarea imobilizărilor corporale necesită un volum mare de 
muncă  şi o atenţie deosebită. Din prezentarea părţii aplicative s-a  desprins necesitatea 
obiectivă a evidenţierii pe fiecare imobilizare corporală a situaţiei amortizării. 

Acest lucru este necesar datorită faptului că unităţile economice în general ca 
şi unitatea prezentată mai sus desfăşoară o activitate de investiţie în mod permanent. 
Aceste investiţii trebuie recuperate în timp pentru a da posibilitatea agentului 
economic să utilizeze sumele astfel obţinute în noi investiţii.

Dacă până in anul 1989 evidența financiar-contabilă a amortizărilor se 
desfăşura preponderent manual, fapt ce genera un volum mare de muncă şi un 
personal numeros, după acest an s-a trecut la utilizarea tehnicii de calcul, la 
automatizare şi informatizare. Introducerea tehnicii moderne în evidenţa financiar-
contabilă a avut efecte benefice reducând volumul de muncă al angajaţilor, reducerea 
uzurii intelectuale, evitarea erorii de calcul şi înregistrare, iar din punct de vedere al 
unităţii reducerea numărului de personal. Utilizarea tehnicii de calcul moderne mai 
creează avantajul obţinerii într-un timp foarte scurt de situaţii complexe ce pot oferi 
date importante atât conducerii unităţii cât şi organelor externe  abilitate.

O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană  a apărut necesitatea 
armonizării legislaţiei în materie cu cea comunitară, adoptarea aquis-ului comunitar. 
După integrare, această armonizare s-a dovedit benefică.

Ca o tendinţă actuală se constată orientarea agenţilor economici către reducerea 
duratei de amortizare a imobilizărilor, acest lucru fiind o consecinţă a progresului 
tehnic actual.

Faţă de toate cele prezentate, sperăm ca am reuşit să convingem că evidenţa 
amortizării imobilizărilor corporale reprezintă o piatră de încercare pentru orice 
lucrător în domeniul financiar-contabil. 
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18. *** Wiley IFRS-2007  Interpretarea şi aplicarea Standardelor Internaţionale 
de Contabilitate şi Raportare Financiarã (Drept de autor 2005 John Whiley & Sons 
Inc).

19. *** Standaredele Internaţionale de Raportare Financiarã (IFRS) incluzând 
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi interpretãrile lor la 01.01.2006, 
editura CECCAR, Bucureşti, 2007.

20. *** O.M.F. Publice nr. 907/27 iunie 2005, privind aprobarea categoriilor 
de personae juridice care aplicã reglementãrile contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiarã.
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21. *** Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitãţii cu modificãrile la zi.
22. *** Legea nr.31/1990 – Legea societãţilor comerciele cu modificãrile la zi.
23. *** ECONOMISTUL 2005-2010 – Asociaţia Generalã a Economiştilor 

din România (AGER).

ANEXE

ANEXA 1
CONTURILE DE ACTIV

2121 2122
S. I. = 8.942,30 S. I. = 3.5180,20 6.000,00

40.000,00,00 2.000,00 1.000,00
R. D. = 40.000,00,000 R. C. = 0,00 R. D. = 2.000,00 R. C. = 7.000,00

T. S. D. = 12.942,30 T. S. C. = 0,00 T. S. D. = 3.7180,20 T. S. C. = 7.000,00
S. F. D. = 12.942,30 S. F. D. = 3.0180,20

2123 2124
S. I. = 12.000,00 S. I. = 67.495,10

2.000,00 1.400,00
R. D. = 2.000,00 R. C. = 0,00 R. D. = 1.400,00 R. C. = 0,00

T. S. D. = 14.000,00 T. S. C. = 0,00 T. S. D. = 68.895,10 T. S. C. = 0,00
S. F. D. = 
14.000,00

S. F. D. = 68.895,10

2126 4282
S. I. = 4.891,90 S. I. = 348,20

0,00 4.650,00 357,00
R. D. = 0,00 R. C. = 4650,00 R. D. = 714,00 R. C. = 0,00

T. S. D. = 4.891,90 T. S. C. = 4650,00 T. S. D. = 1.062,20 T. S. C. = 0,00
S. F. D. = 241,90 S. F. D. = 1.062,20

4426 461
7.600,00,00 1.140,00 S. I. = 2.800,00

380,00 47.600,00,00 47.600,00,00
R. D. = 1.140,00 R. C. = 1.140,00 R. D. = 47.600,00,00 R. C. = 47.600,00,00

T. S. D. = 1.140,00 T. S. C. = 1.140,00 T. S. D. = 7.560,00 T. S. C. = 47.600,00,00
S. F. D. = 0,00 S. F. D. = 2.800,00



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016154

5121 627
S. I. = 495,20 S. I. = 0,00

4.755,24 4,76 4,76
R. D. = 4.755,24 R. C. = 0,00 R. D. = 4,76 R. C. = 4,76

T. S. D. = 5.250,44 T. S. C. = 0,00 T. S. D. = 4,76 T. S. C. = 4,76
S. F. D. = 5.250,44 S. F. D. = 0,00

                

635 666
S. I. = 0,00 S. I. = 0,00

190,00 190,00 183,33 183,33
R. D. = 190,00 R. C. = 190,00 R. D. = 183,33 R. C. = 183,33

T. S. D. = 190,00 T. S. C. = 190,00 T. S. D. = 183,33 T. S. C. = 183,33
S. F. D. = 0,00 S. F. D. = 0,00

6721 6811
S. I. = 0,00 S. I. = 0,00

3.762,50 3.762,50 200,00 200,00
R. D. = 3.762,50 R. C. = 3.762,50 R. D. = 200,00 R. C. = 200,00

T. S. D. = 3.762,50 T. S. C. = 3.762,50 T. S. D. = 200,00 T. S. C. = 200,00
S. F. D. = 0,00 S. F. D. = 0,00

6871 4424
S. I. = 0,00 S. I. = 2.000,00

2.000,00 2.000,00 133,00
R. D. = 2.000,00 R. C. = 2.000,00 R. D. = 133,00 R. C. = 0,00

T. S. D. = 2.000,00 T. S. C. = 2.000,00 T. S. D. = 2.133,00 T. S. C. = 0,00
S. F. D. = 0,00 S. F. D. = 2.133,00

CONTURI   DE   PASIV

105 121
S. I. = 4.006,20

1.400,00 6.340,53 4.500,00
R. D. = 0,00 R. C. = 1.400,00 R. D. = 6.340,53 R. C. = 4.500,00

T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 5.406,20 T. S. D. = 6.340,53 T. S. C. = 4.500,00
S. F. C. = 5.406,20 S. F. D. = 1.840,53

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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131 2811
S. I. = 0,00 S. I. = 2.200,00

200,00 2.000,00 2.000,00
R. D. = 200,00 R. C. = 2.000,00 R. D. = 0,00 R. C. = 2.000,00

T. S. D. = 200,00 T. S. C. = 2.000,00 T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 4.200,00
S. F. C. = 1.800,00 S. F. C. = 4.200,00

2812 2813
S. I. = 10.400,00 S. I. = 10.000,00

3.400,00 83,33
R. D. = 3.400,00 R. C. = 0,00 R. D. = 0,00 R. C. = 1.083,33

T. S. D. = 3.400,00 T. S. C. = 0,00 T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 10.183,33
S. F. C. = 7.000,00 S. F. C. =10.183,33

2814 2816
S. I. = 2.400,00 S. I. = 3.487,50

2.487,50
R. D. = 0,00 R. C. = 0,00 R. D. = 0,00 R. C. = 0,00

T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 2.400,00 T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 3.487,50
S. F. C. = 2.400,00 S. F. D. = 1.000,00

291 404
S. I. = 4.362,50 S. I. = 75.790,00

2.487,50 4.700,00
R. D. = 0,00 R. C. = 0,00 R. D. = 0,00 R. C. = 4.700,00

T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 4.362,50 T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 80.490,00
S. F. C. = 4.362,50 S. F. C. = 80.490,00

5191 4427
S. I. = 20.000,00

2.380,00 4.200,00 40.000,00,00
R. D. = 0,00 R. C. = 2.380,00 R. D. = 4.200,00 R. C. = 4.200,00

T. S. D. = 0,00 T. S. C. = 22.380,00 T. S. D. = 4.200,00 T. S. C. = 4.200,00
S. F. C. = 22.380,00 S. F. D. = 0,00

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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772 758
4.200,00 40.000,00,00

200,00 300,00 300,00
R. D. = 4.200,00 R. C. = 4.200,00 R. D. = 300,00 R. C. = 300,00

T. S. D. = 4.200,00 T. S. C. = 4.200,00 T. S. D. = 300,00 T. S. C. = 300,00
S. F. C. = 0,00 S. F. C. = 0,00

ANEXA 2
Graficul de eşalonare a amortizării pentru instalaţia de tratare

Număr rând An Luna Rata de amortizare

1 1999 1-12 1.200,00
2 2000 1-12 1.200,00
3 2001 1-12 1.200,00
4 2002 1-12 1.200,00
5 2003 1-12 1.200,00

TOTAL 6.000,00

ANEXA 3
Graficul de eșalonare a amortizării pentru instalația de dozare, încărcare 

si sigilare I şi II

Număr rând An Luna Rata amortizarii
1 2000 1-12 1.000,00
2 2001 1-12 1.000,00
3 2002 1-12 1.000,00
4 2003 1-12 1.000,00
5 2004 1-12 1.000,00
6 2005 1-12 1.000,00
7 2006 1-12 1.000,00
8 2007 1-12 1.000,00

TOTAL 8.000,00

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Rezumat 

Lucrarea, „Bugetarea cheltuielilor de investiţii la nivel de ordonator 
terţiar de credite” încearcă să surprindă principalele elemente definitorii ale 
activităţii de bugetare a cheltuielilor de investiţii.

Cuvinte cheie: întreprindere, buget, investiţii, ordonator terţiar de credite

Summary 

The paper, „Expenditures investment at the tertiary credit coordinator” 
tries to capture the mainelements of business investment spending budget. 

Keywords: enterprise, budget, investments, tertiary credit coordinator

BUGETAREA CHELUIELILOR 
DE INVESTIŢII LA NIVEL DE 

ORDONATOR TERŢIAR DE CREDITE
STUDIU DE CAZ: ANALIZA FEZABILITĂŢII UNUI PROIECT DE 

INVESTIŢIE ÎN CADRUL S C AXA SRL

EXPENDITURES INVESTMENT 
AT THE TERTIARY CREDIT 

COORDINATOR
CASE STUDY: FEASIBILITY ANALYSIS OF AN INVESTMENT 

PROJECT IN THE S C AXA SRL
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Introducere

Bugetarea cheltuielilor de investiţii in instituţiile publice presupune 
stabilirea unei proceduri specifice fiecǎrei instituţii, funcţie de domeniul 

de activitate:
a) stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele 

implicate;
b) asigură existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
c)  asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a 

personalului;
d) susţine auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau 

control, iar pe manager, în luarea deciziei;
e) stabileşte responsabilitatea, cerinţele şi modul în care se efectuează 

investiţiile în instituţiile publice;
f) stabileşte modul prin care trebuie înţeleasă şi respectată legislaţia în vigoare 

privind investiţiile în instituţiile publice;
g) stabileşte modul în care se desfăşoară realizarea obiectivului de investiţii, 

precum şi sursa de finanţare, respectiv din subvenţii şi/sau venituri proprii.
Lucrarea, „Bugetarea cheltuielilor de investiţii la nivel de ordonator terţiar 

de credite” încearcă să surprindă principalele elemente definitorii ale activităţii de 
bugetare a cheltuielilor de investiţii.

Prezentarea firmei

Societatea comerciala AXA SRL  a fost înfiinţată în anul 2004, în Timişoara, 
având ca obiect de activitate, la acel moment, comercializarea de mobilier. De-a 
lungul timpului, au avut loc o serie de lucrări de modernizare, măriri de capacităţi, 
precum şi obţinerea de noi produse. Astfel, odată extinsă, societatea comercială, în 
prezent, pe lângă comercializare, produce mobilier, chiar şi pe comandă.

În continuare sunt prezentaţi câţiva indicatori economico-financiari în scopul 
fixării  poziţiei acestei societăţi în cadrul pieţei de profil.

m Principalele 5 produse şi ponderea lor în vânzări:
s Mobilier pentru dormitor  38%
s Mobilier pentru living 27%
s Mobilier pentru bucătărie 15%
s Canapele 12%
s Mobilier pentru hol 8%
m Primii 5 furnizori cu care societatea are relaţii de colaborare:
s S.C. Maxinova Furniture S.R.L., Oradea
s S.C. Euromobila Prod S.R.L., Cluj
s S.C. Casă&Grădină S.R.L., Timişoara
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s S.C. Fier forjat S.R.L., Bucureşti
s S.C. Lemno Art Design S.R.L., Timişoara
m Primii 5 beneficiari cu care societatea are relaţii de colaborare:
s S.C. Tamilia S.A., Bucureşti 
s Consiliul Local Timişoara
s S.C. Mobexpert S.A. 
s S.C. Angel’s Cafe S.A.
s Amenajarea unor spaţii comerciale

1. Prezentarea proiectului de investiţie

l Denumirea şi tipul proiectului de investiţie
Proiectul constă în realizarea unei linii de producţie de mobilier modular de 

bucătărie din pal melaminat având ca rezultat mărirea capacităţii de producţie instalată 
şi diversificarea producţiei. El se încadrează în categoria investiţiilor de extindere.

l Oportunitatea realizării proiectului de investiţie
Această oportunitate rezultă din concluziile desprinse de managerii S.C. AXA 

SRL,  în urma analizei ofertei de mobilă existente pe acest segment de piaţă, şi anume: 
- calitatea proastă a mobilierului de bucătărie provenit din producţia internă;
- insuficienta flexibilitate dimensională a mobilierului provenit din import.
Mobilierul rezultat în urma acestui proiect este prezent pe piaţă doar într-o 

măsură extrem de mică, fapt care oferă societăţii comerciale oportunitatea de a se 
situa printre primii care îl promovează.

Alte avantaje care facilitează abordarea proiectului de investiţie respectiv sunt 
următoarele:

- cunoaşterea tehnologiei de fabricaţie;
- existenţa unor legături tradiţionale cu furnizorii de utilaje şi materii prime;
- experienţă în managementul producţiei mobilierului din pal melaminat.
Oportunitatea realizării investiţiei rezultă şi din faptul că aceasta permite 

utilizarea capacităţii de debitare excedentare existentă la nivelul societăţii respective.

l Obiectul, mărimea şi originea investiţiei: 
Valoarea totală a proiectului de investiţie propus este de 151.983 EUR. 
Implementarea acestuia necesită următoarele operaţiuni:
- achiziţia a două noi utilaje;
- achiziţia unui soft de proiectare şi prezentare a mobilierului de bucătărie din 

pal melaminat;
- închirierea unei hale de producţie situată în apropierea sediului operaţional al 

întreprinderii din localitatea Timişoara.
Furnizorii utilajelor sunt furnizorii tradiţionali, întreprinderea reuşind să creeze 
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un parteneriat cu aceştia care contribuie la obţinerea unor condiţii de aprovizionare 
favorabile în ceea ce priveşte calitatea, termenul de livrare şi preţurile. 

Utilajele necesare şi furnizorii acestora sunt prezentaţi în Tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1
Lista achiziţiilor efectuate

Obiectul investiţiei Buc Caract. 
tehnice Furnizor Cost achiziţie

(EUR)
Centru de găurire computerizat 1 55.828
Maşină de cantuit cu comandă numerică 1 40.450
Soft specializat 1 5.650
Cost total 101.928

 
Aşa cum se observă din tabelul nr. 1. costul total al utilajelor achiziţionate se 

ridică la 101.928 EURO.
Cheltuielile implicate de realizarea proiectului sunt evidenţiate în tabelul nr. 2

Tabelul nr. 2    
Costurile totale ale proiectului (EUR)

1. Imobilizări corporale Valoare cheltuieli
1.1. Echipamente 96.278
1.2. Construcţia sau renovarea clădirilor -
Subtotal 1 96.278
2. Imobilizări necorporale
2.1 Soft de proiectare şi prezentare a mobilierului 
modular din pal melaminat 

5.650

Subtotal 2 5.650
3. Investiţii în activitatea de exploatare
3.1 Necesarul suplimentar de fond de rulment 40.000
Subtotal 4 40.000
4. Alte cheltuieli implicate 
4.1 Cheltuieli cu calificarea personalului 250
4.2. Cheltuieli cu promovarea produselor 1.100
4.3 Utilităţi 300
4.4 Chirii hală 2.000
4.5 Salarii personal 4.700
4.4. Materiale consumabile şi alte achiziţii 600
4.5 Cheltuieli de transport 325
4.6 Alte cheltuieli 780
Subtotal 5 10.055
Costuri totale implicate de realizarea proiectului 151.983
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l Graficul de realizare a proiectului de investiţie 
Graficul de realizare a proiectului de investiţie propus este următorul:
- Data estimată de declanşare a proiectului de investiţie: 01.08.2007.
- Data estimată de finisare a proiectului şi de începere a exploatării: 01.01 2008.
- Durata estimată de realizare a investiţiei este de 5 luni.
Investiţia a început în august 2007 şi se va finaliza în luna decembrie a aceluiaşi an.
Eşalonarea pe luni a activităţilor aferente implementării proiectului este 

evidenţiată în tabelul nr.3, iar cea a cheltuielilor necesare în tabelul nr. 4. 

Tabelul nr. 3  
Eşalonarea activităţilor necesare implementării proiectului

Activitate prevăzută Durata Luna în care se va realiza activitatea
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Contractare utilaje 30 zile X
Închiriere spaţiu 10 zile X
Amplasarea  centrului de 
debitare existent

5 zile X

Instalarea utilajelor noi 15 zile X
Angajare personal 150 zile X X X X
Pregătire personal 30 zile X X X
Promovare 120zile X X X
Aprovizionare cu materii 
prime si materiale

30 zile X

Pregătire producţie 30 zile X

Tabelul nr. 4
Eşalonarea plăţilor implicate de implementarea proiectului (EURO)

Categorii de plăţi August-07 Sept-07 Octom-07 Noiem-07 Decem-07 Total
Achiziţii echipamente 24.070 0 72.208 96.278
Achiziţii soft de 
proiectare 0 5.650 0 0 0 5.650

Plăţi ptr.
service-ul la soft 0 95 95 95 95 380

Pregătirea personalului 0 0 500 100 100 250
Promovarea produselor 100 500 500 1.100
 Chiria halei 400 400 400 400 400 2.000
Consum utilităţi 20 40 60 80 100 300
 Salarii  300 800 800 1.400 1.400 4.700
Achiziţii materii prime 
şi materiale 300 300 20000 20.600

Cheltuieli de transport 50 50 75 75 75 325
Alte plăţi 194 434 484 772 772 2.656
Total plăţi efectuate 132.208
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2. Descrierea activităţii proiectului de investiţie

l Date privind piaţa potenţială şi promovarea produselor
Descrierea pieţei pentru produsele rezultate în urma implementării proiectului:
Mobilierul produs în urma implementării investiţiei prezentate păstrează 

caracteristica generală a mobilierului oferit de societate şi anume, calitate medie la 
un preţ mediu. 

Spre deosebire de mobilierul de birou (realizat de aceeaşi societate) care este 
destinat, în special, întreprinderilor mici şi mijlocii, în cazul mobilierului modular de 
bucătărie piaţa ţintă este reprezentată de persoanele fizice cu venituri medii.

Din punct de vedere geografic, produsele rezultate vor fi destinate în primii ani 
de exploatare ai proiectului, în special, clienţilor din municipiul Timişoara şi zonele 
limitrofe urmând ca în perioadele viitoare întreprinderea să se extindă şi pe alte pieţe.

l Concurenţa: 
În urma studiului concurenţei au fost selectate următoarele societăţi considerate 

mai importante (tabelul nr. 5):

Tabelul nr. 5 
Societăţi concurente                                                        

Denumire întreprindere
concurentă Localitate

S.C. MOBART SRL Timişoara

S.C. CASA RUSU SRL Timişoara

Etc. Timişoara

 În raport cu produsele oferite de societăţile concurente, mobilierul de bucătărie 
produs de S.C AXA SRL prezintă o serie de avantaje care caracterizează, de altfel, şi 
oferta de mobilier de birou a aceleiaşi societăţi, şi anume:

-  un raport calitate-preţ mai bun;
-  adaptabilitate dimensională datorată executării la comandă a corpurilor;
-  o diversitate mare a produselor din punctul de vedere al modelelor şi culorilor;
- asigurarea unor servicii cum sunt: consultanţa, amenajare (inclusiv măsurarea 

la client), proiectare, transport şi instalare, garanţie şi servicii post-garanţie, termen 
de livrare redus, etc.

Distribuţia şi promovarea produselor:
Desfacerea produselor în primii ani de activitate ai proiectului se va realiza în 

proporţie de 100% prin reţeaua proprie de magazine urmând ca, ulterior, în funcţie de 
cererea existentă pentru produsele oferite, să se apeleze şi la distribuitori.

În vederea promovării produselor se vor utiliza următoarele mijloace:
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- mas - media locală: ziare şi radio;
- pliante şi cataloage de prezentare,
- cataloage în : “ Pagini aurii”, “ Cartea Galbenă”;
- reviste de specialitate: ”Casa Lux”, “Căminul”, “Domus”, “Casa mea”, etc.
  Bugetul mediu anual destinat realizării activităţii de publicitate pentru primii 

ani a fost prevăzut la circa 9000 EUR.

l Materii prime şi furnizori
Principala materie primă utilizată în vederea realizării mobilierului de bucătărie 

este palul melaminat. În vederea procurării acestuia şi a celorlaltor accesorii necesare, 
întreprinderea va apela în continuare la furnizorii tradiţionali. 

Periodicitatea aprovizionării cu materii prime va fi aceeaşi ca cea din anii 
anteriori, aceasta realizându-se lunar. 

Principalii furnizori şi ponderile deţinute de aceştia în total aprovizionări sunt 
prezentaţi în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6    
Materii prime utilizate şi furnizori

Materii prime Furnizori Pondere (valoric)
în total aprovizionări (%)

Pal melaminat 32%

Pal melaminat 3%

Blat termorezistent 5%

Accesorii mobila 36%

Accesorii mobila 13%

Procesul tehnologic implicat de realizarea mobilierului presupune parcurgerea 
următoarelor 5 operaţii: proiectare, debitare, cantuire, găurire, ambalare.

l Necesarul de personal
Prin implementarea proiectului de investiţie vor fi create un număr de 55 noi 

locuri de muncă. Noii angajaţi vor beneficia de toate condiţiile oferite de societate 
personalului curent şi anume:

- contract de muncă pe durată nedeterminată;
- cursuri de pregătire plătite de întreprindere;
- asigurare AIG – Life 24 ore din 24.
Structura pe calificări a personalului suplimentar este prezentată în tabelul nr.7
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Tabelul nr. 7 
Structura pe calificări a personalului               

Categorii de personal Număr Pondere (%)

ingineri 3 5,4

proiectanţi 2 3,7

maiştrii 2 3,7

tâmplari 15 27

instalatori 1 1,9

lăcătuşi 2 3,7

şoferi 2 3,7

muncitori necalificaţi 16 29

contabili 1 1,9

lucrători comerciali 11 20

Total 55 100
                              
3. Estimarea veniturilor şi costurilor aferente activităţii de exploatare a 

proiectului
Orizontul de prognoză considerat în vederea efectuării estimărilor este de 5 ani.
l Estimarea veniturilor din exploatare 
Veniturile din exploatare aferente proiectului de investiţie analizat au fost 

estimate pe baza  următoarelor variabile:
- dimensiunea cererii pentru mobilierul de bucătărie oferit de SC AXA SRL;
- preţul de vânzare mediu al unei bucătării.
l Cererea
Estimarea cererii pentru produsele rezultate în urma implementării noului 

proiect s-a realizat ţinându-se cont de următorul aspect:
Nevoia de mobilă de bucătărie apare, de obicei, în următoarele situaţii:
- construirea unei noi locuinţe;
- cumpărarea unei noi locuinţe;
- uzura fizică şi morală a mobilierului, care se produce, aproximativ, la 10 ani 

de la achiziţie.
În vederea estimării cererii managementul întreprinderii a procurat informaţii 

referitoare la:      
-  numărul autorizaţiilor de construcţie case în Timişoara;
- numărul autorizaţiilor de construcţie case în zonele limitrofe (Giroc, Ghiroda, 

Dumbrăviţa, Chişoda, Şag);
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- numărul tranzacţiilor de vânzare - cumpărare apartamente şi case la nivelul 
Municipiului Timişoara şi zonelor limitrofe; 

Studiile efectuate au evidenţiat că circa 60% din cei care cumpără apartamente  
şi case achiziţionează mobilă de bucătărie nouă.

Din prelucrarea informaţiilor obţinute rezultă o piaţă potenţială de circa 160 
bucătării / lună.

Managementul S.C. AXA SRL estimează ca din aceasta societatea respectivă 
va reuşi să acapareze circa 25% ceea ce înseamnă o cerere potenţială de circa 40 
bucătării pe lună (480 bucătării pe an).

l Preţurile
Preţul mediu estimat al unei bucătării este de, aproximativ, 600 EUR.
Veniturile din exploatare
       Din datele prezentate rezultă o valoare a veniturilor lunare de circa 

24000 EUR pe lună, ceea ce înseamnă o valoare de 288000 EUR pe an (tabelul nr. 8).

Tabelul nr. 8  
Venituri anuale estimate                                

  Anii 2008 2009 2010 2011 2012
Venituri 
estimate(EUR) 288000 288000 288000 288000 288000

l Estimarea costurilor totale de exploatare
Estimarea costurilor cu materia primă
Estimarea costurilor cu materia primă s-a realizat pe baza necesarului de 

materii prime şi materiale aferente unei bucătării şi a costului estimat pentru aceste 
elemente. 

Calculul costului cu materia primă aferent unei mobile de bucătărie este 
prezentat în tabelul nr. 9.

                        
Tabelul nr. 9
Calculul costului cu materia primă pe unitate de produs

Material U.M. Preţ/um(EUR) Consum/mobilă Cost/
mobilă(EUR)

pal melaminat m2 5,1 28 142,8
folie cant ml 0,15 50 7,5
balamale buc 0,46 18 8,28
blat ml 1,04 4 4,16
sertar buc 5,18 3 15,54
sticlă m2 12,96 1,7 22,03
Total 200,31

Costurile lunare cu materia primă vor fi: 200,31 euro / mobilă * 40 unităţi 
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mobilă = 8012,4 EUR/lună. Costurile totale anuale cu materia primă se ridică, în 
consecinţă, la 96.148,8 EUR/ an (8012,4 /lună EUR *12= 96.148,8/ an).

l Estimarea costurilor cu amortizarea
Estimarea costurilor cu amortizarea s-a realizat pe baza valorilor de intrare ale 

mijloacelor fixe respective şi a duratelor normate de amortizare a acestora. Regimul de 
amortizare practicat este cel liniar. Calculul amortizării este evidenţiat în tabelul nr. 10.

  Tabelul nr. 10      
Calculul costului cu amortizarea (EUR)

Imobilizări Valoare de 
intrare(EUR)

Durată normată de  
amortizare(ani)

Amortizare 
anuală(EUR)

Centru de găurire 
computerizat 55.828 5 11.166

Maşină de cantuit cu 
comandă numerică 40.450 5 8.090

Soft specializat 5.650 3 1.883
Total amortizare anuală
primii trei ani
următorii doi ani 21.139

19.256
                                             
l Estimarea costurilor salariale
Estimarea costurilor cu salariile s-a realizat pe baza necesarului de personal 

estimat pentru proiect şi a salariilor aferente acestora.                                
                                                                 
Tabelul nr. 11
Cheltuieli salariale (EUR)

Categoria de salariat Salarii  lunare(EUR)
Ingineri 333
Proiectanţi 200
Maiştrii 160
Tâmplari 1300
Instalatori 80
Lăcătuşi 160
Şoferi 160
Muncitori necalificaţi 1220
Contabil 100
Lucrători comerciali 870
Total salarii lunare 4.583
Total salarii anuale 54.996



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016 167

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Alte cheltuieli:

Tabelul  nr. 12  
Alte cheltuieli (EUR)

Elemente de cheltuieli Cheltuieli lunare Cheltuieli anuale
Cheltuieli cu utilităţile 1.000 12.000
Chirii 500 6.000
Cheltuieli de transport 2.500 30.000
Cheltuieli cu promovarea 
produselor 100 1.200

Alte cheltuieli de exploatare 2.300 27.600
   
Cheltuielile totale de exploatare sunt evidenţiate în tabelul nr. 13.

Tabelul nr. 13      
Estimarea cheltuielilor totale de exploatare (EUR)

Categorii de 
cheltuieli 2008 2009 2010 2011 2012

Cheltuieli cu 
materii prime 96.148,8 96.148,8 96.148,8 96.148,8 96.148,8

Cheltuieli cu 
utilităţile 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Cheltuieli cu 
amortizarea 21.139 21.139 21.139 19.256 19.256

Salarii şi alte 
taxe asimilate 54.996 54.996 54.996 54.996 54.996

Chirii 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Cheltuieli de 
transport 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Cheltuieli de 
promovare 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Alte cheltuieli 
de exploatare 27600 27600 27600 27600 27600

Total cheltuieli 
de exploatare 249.083,8 249.083,8 249.083,8 247.200,8 247.200,8

   4. Finanţarea proiectului de investiţie

Având în vedere faptul că sursele proprii nu sunt suficiente în vederea finanţării 
proiectului de investiţie prezentat este necesară apelarea la un împrumut. Din costul 
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total al proiectului care se ridică la 151.983 EUR, întreprinderea poate asigura 
finanţarea unui procent de 73,38%. Diferenţa (26,62%) ar trebui acoperită din surse 
externe.  În acest sens, întreprinderea îşi propune obţinerea unui credit bancar în valută, 
pe o perioadă de 4 ani. Rambursarea creditului şi achitarea dobânzilor se realizează 
prin intermediul unor plăţi anuale egale (anuităţi). Rata dobânzii este de 8%.

Valoarea anuităţii se calculează cu ajutorul factorului de recuperare a 
capitalului:

A = Î
( )
(1 )
1 1

n
d d

n
d

r r
r
+

+ −
        (1)

Unde: 
A= anuitatea;
Î = împrumutul bancar;
rd = rata anuală a dobânzii;
n = durata creditului (în ani).
Valoarea împrumutului bancar (Î) deţine un procent de 26,62% din costul total 

al proiectului:
Î = 0,2662*151.983 = 40.458 EUR

A = 40.458 euro 
( )

4

4

(1 0,08) 0,08
1 0,08 1
+

+ −

A= 12.215,111 EUR

Defalcarea anuităţilor pe dobânzi şi rate de rambursare este prezentată în 
tabelul nr. 14.

Tabelul nr. 14.  
Eşalonarea plăţilor anuale în contul creditului (EUR)   

Perioada
(ani) Anuitate Dobânda Rata

Credit 
nerambursat la 
sfârşitul anului

1 12.215,111 3.236,6400 8.978,4710 31.479,5290
2 12.215,111 2.518,3623 9.696,7490 21.782,7800

3 12.215,111 1.742,6224 10.472,4890 11.310,2910
4 12.215,111 904,82328 11.310,2910 0
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Estimarea cash-flow-urilor
l Cash-flow-ul iniţial
Implementarea proiectului de investiţie prezentat necesită achiziţii de 

echipamente, obţinerea softului necesar exploatării acestora, efectuarea unor cheltuieli 
cu calificarea personalului, promovarea produselor, închirierea şi amenajarea halei 
destinate desfăşurării procesului de producţie. De asemenea, se solicită capital în 
vederea acoperirii necesarului suplimentar de  fond de rulment implicat de noua 
activitate. 

Elementele componente ale cash-flow-ului iniţial al proiectului de investiţie 
sunt prezentate în tabelul nr. 15. După cum de observă, valoarea totală a acestuia se 
ridică la 151.983 EUR.

  
Tabelul nr. 15 
Calculul cash-flow-ului iniţial (EUR)

Elemente ale cash-flow-ului iniţial

Cheltuieli cu achiziţia imobilizărilor corporale 96.278

Cheltuieli cu achiziţia imobilizărilor necorporale 5.650

Variaţia NFR 40.000

Alte cheltuieli implicate 10.055

Total 151.983

Cash-flow-urile generate de-a lungul duratei de viaţă a proiectului de investiţie.
Calculul acestor cash-flow-uri s-a realizat pornind de la profitul net din 

exploatare previzionat, prin utilizarea următoarei formule:

CFprevt = PNprevt+At+Dt ± DNFRt     (2) 

unde:  
PNprevt = profitul net previzionat pentru anul t;
At = amortizarea estimată pentru anul t;
Dt = dobânzi estimate pentru anul t;
∆NFRt  = variaţia estimată a fondului de rulment pentru anul t.
Estimarea profitului net aferent noii investiţii s-a realizat pornindu-se de la 

previziunile efectuate în privinţa veniturilor şi cheltuielilor din exploatare,  ţinându-
se cont, de asemenea, şi de cheltuielile financiare cu dobânzile implicate de finanţarea 
parţială a proiectului prin credit bancar.

Calculul profitului net este prezentat în tabelul nr. 16.
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Tabelul nr. 16 

Calculul profitului net (EUR)
Elemente 2008 2009 2010 2011 2012

Venituri din 
exploatare 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000

Cheltuieli din 
exploatare 249.083,8 249.083,8 249.083,8 247.200,8 247.200,8

Profit din 
exploatare 38.916,2 38.916,2 38.916,2 40.799,2 40.799,2

Dobânzi 3.237 2.518 1.743 905 -

Profit brut 35.679,2 36.398,2 37.173,2 39.894,2 40.799,2

Impozit pe 
profit(16%) 5.708,672 5.823,712 5.947,712 6.383,072 6.527,872

Profit net 29.970,528 30.574,488 31.225,488 33.511,128 34.271,328

       
Calculul cash-flow-urilor pornind de la profitul net estimat a fi degajat de 

proiectul investiţional este reflectat în tabelul nr. 17.

Tabelul nr. 17  
Calculul cash-flow-urilor pe baza profiturilor nete previzionate (EUR)

Elemente 2008 2009 2010 2011 2012

Profit net 
previzionat 
(PNprevt)

20.899 21.502 22.153 24.439 25.199

Amortizare(At) 21.139 21.139 21.139 19.256 19.256

Dobânzi(Dt) 3.237 2.518 1.743 905 -

ΔNFRt - - - - -

Cash-flow 
previzionat
(5=1+2+3-4)

54.346,528 54.231,488 54.107,488 53.672,128 53.527,328

l Cash-flow-ul final (valoarea reziduală)
Avându-se în vedere faptul că utilajele achiziţionate se amortizează în 

intervalul de 5 ani, valoarea reziduală a proiectului de investiţie poate fi limitată la 
valoarea NFR-ului care poate fi dezinvestit, de 40.000 EUR. 
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6. Rata de actualizare
 
Rata de actualizare utilizată în evaluarea proiectului de investiţie este 

reprezentată de costul mediu ponderat al capitalului antrenat în vederea finanţării lui. 
Avându-se în vedere faptul că cash-flow-urile proiectului de investiţie 

analizat au fost calculate luându-se în considerare incidenţa impozitului pe profit 
(economiile fiscale obţinute ca urmare a deductibilităţii cheltuielilor cu dobânda), 
rata de discontare utilizată în vederea actualizării lor, se determină pe baza costului 
capitalului împrumutat înainte de impozit, pe baza următoarei formule:

cmpc= kCP(CP/V) + KD(Î/V)      (3)

unde:  
kCP = costul capitalului propriu;
KD = costul capitalului împrumutat;
CP = partea din valoarea investiţiei finanţată pe baza capitalului propriu;
Î = partea din valoarea investiţiei finanţată pe bază de împrumut;
V = valoarea proiectului de investiţie; 
Costul capitalului împrumutat se situează la nivelul ratei dobânzii aferentă 

creditului bancar, de 8%.
Costul capitalului propriu este reprezentat de rata de rentabilitate solicitată de 

investitorii de capital propriu.. În stabilirea acestei rate s-au avut în vedere cerinţele 
de rentabilitate minime care trebuie îndeplinite de proiectele de investiţii în vederea 
asigurării accesului societăţii la împrumuturi acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 
din fondurile puse la dispoziţie de Organismele Financiare Internaţionale (BERD, 
IFC). De exemplu, rata minimă a rentabilităţii financiare care trebuie asigurată de un 
proiect de investiţie în vederea finanţării lui preponderente (85%) printr-un împrumut 
BERD  este de 15%.

Avându-se în vedere aceste elemente poate fi calculat costul mediu ponderat al 
capitalului antrenat în finanţarea proiectului analizat:

                          Cmpc= 15%*0,7338+8% *0,2662=13,14%

7.  Evaluarea proiectului de investiţie pe baza criteriilor VAN, IP, TRA, RIR
       
Evaluarea proiectului de investiţie considerat s-a realizat pe baza următoarelor 

criterii: 
- Valoarea Actualizată Netă (VAN);
- Indicele de Profitabilitate (IP);
- Rata Internă de Rentabilitate (RIR);
- Termenul de Recuperare Actualizat (TRA).
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l  Valoarea Actualizată Netă (VAN) exprimă surplusul de câştig generat de 
proiectul în care s-a investit, surplus care rezultă după recuperarea capitalului avansat 
şi remunerarea acestuia prin intermediul ratei de rentabilitate solicitate. Formula de 
calcul a VAN este următoarea:

n
rez

n

t
t

t

r
V

r
CF

IVAN
)1()1(1 +

+
+

+−= ∑
=

       (4)

unde:       
I  = costul investiţiei;
CFt = cash-flow-ul aferent anului t;
Vre= valoarea reziduală;
 r= rata de actualizare 
      În cazul exemplului prezentat, expresia VAN devine următoarea:

  
5

5
1

40.000151.983
(1 0,1314) (1 0,1314)

t
t

t

CFVAN
=

= − + +
+ +∑

       

Calculele de actualizare a cash-flow-urilor în vederea determinării VAN sunt 
prezentate în tabelul  nr. 18.

  ⇒  VAN = - 151.983 EUR +210.966,147 EUR = 58.983,147 EUR

 Tabelul nr. 18
Calculul cash-flow-urilor actualizate

Anii 2008 2009 2010 2011 2012
Cash-flow-uri 
anuale(EUR) 45.275 45.159 45.035 44.600 44.455

Valoarea reziduală - - - - 40.000
Factor de 
actualizare(r=13,14%) 0,8838607 0,7812097 0,6904805 0,6102885 0,53941

Cash-flow-uri 
actualizate 48.034,760 42.366,164 37.360,165 32.755,482 28.873,176

Valoarea reziduală 
actualizată - - - - 21.576

Cash-flow-uri 
actualizate cumulate 48.034,760 90.400,924 127.761,089 160.516,571 210.966,147
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l  Indicele de Profitabilitate (IP) exprimă mărimea totală actualizată a 
fluxurilor de lichidităţi obţinută pe unitate monetară de capital investit. 

Formula de calcul al IP este, deci, următoarea:

   
( ) ( )

I
r

V
r

CF

IP
n

rez
n

t
t

t

+
+

+
=
∑
= 111         (5)

Înlocuind datele în formula indicelui de profitabilitate, se obţine:

      179.167
151.983

EURIP
EUR

= ; IP = 210.966,147 : 151.983 

                         ⇒ =IP 1,388
  
l  Rata internă de rentabilitate(RIR)
       Rata internă de rentabilitate reprezintă rata de actualizare care 

determină egalitatea între valoarea actualizată a cash-flow-rilor estimate aferente 
duratei de exploatare a investiţiei şi valoarea costurilor implicate de proiectul 
respectiv.

Deci, formula care stă la baza calculului RIR-ului este următoarea:
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=∑
= 111

       (6)

unde: 
RIR = rata de internă de rentabilitate degajată de proiect.
       
În cazul proiectului de investiţie analizat RIR-ul este soluţia următoarei ecuaţii:

2 3 4 5

45.275 45.159 45.035 44.600 44.455 40.000151.983
(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 )RIR RIR RIR RIR RIR

+
= + + + +

+ + + + +
                                               ⇒  RIR= 23 %

l Termenul de Recuperare Actualizat (TRA)
Termenul de recuperare actualizat reprezintă perioada de timp (exprimată în 

ani, luni) necesară în vederea recuperării costului investiţiei pe baza fluxurilor de 
lichidităţi actualizate degajate de aceasta.
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Comparând valoarea investiţiei cu cea a cash-flow-urilor anuale actualizate, 
se observă că întreprinderea îşi recuperează capitalul avansat în circa 4 ani şi 9 luni.

Concluzii:
● Valoarea pozitivă semnificativă a VAN de 58.983,147 EUR şi cea supraunitară 

a indicelui de profitabilitate de 1,388 evidenţiază faptul că proiectul de investiţie 
analizat se dovedeşte a fi rentabil.

● Valoarea estimată a ratei interne de rentabilitate de 23 % este superioară 
limitei minime acceptată de  investitori (13,14 %).

● Termenul de recuperare actualizat al investiţiei evidenţiază faptul că 
recuperarea valorii acesteia pe baza cash-flow-urilor actualizate se realizează într-un 
interval de 4 ani şi 9 luni.

Concluzia care se desprinde este aceea că, potrivit calculelor efectuate, 
proiectul de investiţie este rentabil, fiind justificată  implementarea lui. 

    
8. Analiza de sensibilitate a proiectului de investiţie

O asemenea analiză îşi propune să stabilească sensibilitatea eficienţei 
proiectului de investiţii în condiţii de incertitudine, adică de variaţie probabilă a 
factorilor şi condiţiilor exogene luate iniţial în considerare în faza dezvoltării sale.

În realizarea unei asemenea analize în cazul prezentat, am luat în considerare 
două scenarii pesimiste: 

-  primul care include micşorarea preţului de vânzare al produselor realizate;
- al doilea care presupune o creştere a preţului de aprovizionare a palului 

melaminat, materia primă  principală utilizată în realizarea mobilei.

Scenariul pesimist nr. 1:  

Reducerea preţului de vânzare a unei mobile de bucătărie de la 600 EUR la 580 
EUR. În aceste condiţii, veniturile din exploatare aferente proiectului de investiţie se 
reduc. Profiturile nete anuale estimate,  în acest caz, sunt reflectate în tabelul nr. 19.

Tabelul nr. 19
Estimarea profiturilor nete în scenariul pesimist nr.1(EUR)

Anii 2008 2009 2010 2011 2012
Venituri din 
exploatare 278.400 278.400 278.400 278.400 278.400

Costuri din 
exploatare 249.083,8 249.083,8 249.083,8 247.200,8 247.200,8

Dobânzi 3.237 2.518 1.743 905 -
Profit brut 26.079,2 26.798,2 27.573,2 30.294,2 31.199,2
Profit net 21.906,528 22.510,488 23.161,488 25.447,128 26.207,328
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Scăderea preţului de vânzare şi, în consecinţă, a veniturilor din exploatare îşi 
pune amprenta asupra reducerii profitului net şi cash-flow-urilor generate de proiect 
(tabelul nr. 20.).

  
Tabelul nr. 20
Estimarea cash-flow-urilor în scenariul pesimist nr.1 (EUR)

Elemente 2008 2009 2010 2011 2012

Profit net 
previzionat 
(PNprevt) 

21.906,528 22.510,488 23.161,488 25.447,128 26.207,328

Amortizare(At) 21.139 21.139 21.139 19.256 19.256

Dobânzi(Dt) 3.237 2.518 1.743 905 -

ΔNFRt - - - - -

Cash-flow-uri 
din exploatare 
previzionate
(5=1+2+3-4)

46.282,528 46.167,488 46.043,488 45.608,128 45.463,328

Noile cash-flow-uri actualizate şi indicatorii calculaţi pe baza lor sunt reflectaţi 
în tabelul nr. 21.

Tabelul nr. 21 
Cash-flow-uri actualizate şi indicatori în scenariul nr. 1 (EUR)

Anii 2008 2009 2010 2011 2012
Cash-flow-uri 
anuale 46.282,528 46.167,488 46.043,488 45.608,128 45.463,328

Valoarea reziduală - - - - 40.000
Factor de 
actualizare
(r=13,14%)

0,8838607 0,7812097 0,6904805 0,6102885 0,53941

Cash-flow-uri 
actualizate 40.907,307 36.066,489 31.792,337 27.834,116 24.523,373

Valoarea reziduală 
actualizată - - - - 21.576

Cash-flow-
uri actualizate 
cumulate

40.907,307 76.973,796 108.766,133 136.600,249 182.700,022

VAN 30.717,022
IP 1,20
RIR 15,59 %
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Din analiza evoluţiei celor trei indicatori ai investiţiei, în condiţiile presupuse 
de scenariul pesimist nr.1, de reducere a preţului de vânzare a produsului finit, se 
desprind următoarele concluzii:

● Reducerea cu circa 3,34% a preţului de vânzare a mobilei determină valori 
corespunzătoare a indicatorilor:

- VAN-ul înregistrează valori pozitive(30.717,022 EUR);
- IP devine supraunitar (1,20);
- RIR-ul de 15,59 % este superior ratei de rentabilitate dorite de 13,14%.
Aceste evoluţii relevă faptul că eficienţa proiectului de investiţie analizat este 

foarte sensibilă, la o posibilă micşorare a preţului de vânzare al produsului finit, 
în condiţiile în care toate celelalte elemente luate iniţial în calcul rămân aceleaşi. 
Concurenţa accentuată şi slaba putere de cumpărare a populaţiei sunt factori de risc 
care ameninţă rentabilitatea proiectului de investiţie.  

Scenariul pesimist nr. 2. 

Creşterea preţului de aprovizionare a palului melaminat cu 10%, de la 5,1 
euro/m2la 5,61 euro/m2.

O asemenea majorare a preţului palului melaminat va determina  creşterea 
costului estimat cu materia primă aferent unei mobile de bucătărie de la 200,31 
EUR la 214,59 EUR şi a costurilor totale cu materia primă de la 96.148,8 EUR la  
103.003,2 EUR. 

Profitul net şi cash-flow-urile estimate, în aceste condiţii, sunt reflectate în 
tabelele nr. 22 şi, respectiv, 23.

Tabelul nr. 22
Estimarea profiturilor nete în scenariul pesimist nr.2 (EUR)

Anii 2008 2009 2010 2011 2012

Venituri din 
exploatare 

288.000 288.000 288.000 288.000 288.000

Costuri din 
exploatare

255.938,2 255.938,2 255.938,2 254.055,2 254.055,2

Dobânzi 3.237 2.518 1.743 905 -

Profit brut 28.824,8 29.543,8 30.318,8 33.039,8 33.944,8

Profit net 24.212,832 24.816,792 25.467,792 27.753,432 28.513,632
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Tabelul nr. 23
Estimarea cash-flow-urilor în scenariul pesimist nr.2 (EUR)

Anii 2008 2009 2010 2011 2012

Profit net 
previzionat 
(PNprevt)

24.212,832 24.816,792 25.467,792 27.753,432 28.513,632

Amortizare(At) 21.139 21.139 21.139 19.256 19.256

Dobânzi 3.237 2.518 1.743 905

ΔNFRt - - - - -

Cash-flow-uri  
previzionate
(5=1+2+3-4)

48.588,832 48.473,792 48.349,792 47.914,432 47.769,632

Cash-flow-urile actualizate şi indicatorii calculaţi pe baza lor sunt reflectaţi în 
tabelul nr. 24.

                     
Tabelul nr. 24 
Cash-flow-uri actualizate şi indicatori în scenariul nr. 2 (EUR)
Anii 2008 2009 2010 2011 2012

Cash-flow-uri 
anuale

48.588,832 48.473,792 48.349,792 47.914,432 47.769,632

Valoarea 
reziduală

- - - - 40.000

Factor de 
actualizare 
(r=13,14%)

0,8838607 0,7812097 0,6904805 0,6102885 0,53941

Cash-flow-uri 
actualizate 42.945,759 37.868,196 33.384,588 29.241,626 25.767,417

Valoarea 
reziduală 
actualizată

- - - - 21.576

Cash-flow-uri 
actualizate 
cumulate

42.945,759 80.813,955 114.198,543 143.440,169 190.963,586

VAN 38.980,586

IP 1,256

RIR 18%
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Aşa cum se observă, din calculele efectuate, o creştere a preţului palului 
melaminat cu 10% determină o majorare a costurilor totale din exploatare cu 2,64%, 
cu un impact direct asupra indicatorilor investiţiei. Aceştia înregistrează următoarea 
evoluţie:

● VAN a investiţiei scade cu 66,08 % de la 58.983,147 EUR în scenariul iniţial 
la 38.980,586 EUR;

● IP atinge nivelul de 1,256 micşorându-se cu 0,132 faţă de valoarea obţinută 
iniţial;

● RIR-ul investiţiei devine 18% scăzând, la rândul ei, comparativ cu valoarea 
obţinută  iniţial de23 %.

Aşa cum se observă, impactul majorării preţului palului melaminat asupra 
deprecierii  indicatorilor de eficienţă ai investiţiei este mai mic, în raport cu cel 
exercitat de reducerea preţului de vânzare al produselor finite.

Concluzii şi propuneri 
       
Managementul în sine este un proces supus analizei perfecţionate şi eficacităţii 

sporite. Acest lucru se poate realiza prin stabilirea cu precizie a obiectivelor urmărite 
şi asigurarea faptului că procesele şi structurile manageriale vin în sprijinul acestor 
obiective, având totodată înglobate în ele conceptul de schimbare.

Modalitatea optimă de administrare a performanţelor financiare presupune 
concentrarea asupra rezumatului informaţiilor relevante şi apoi analizarea în detaliu 
a zonelor ce necesită atenţie.

 Pentru a alege varianta optima de achiziţie a fost necesară luarea în calcul a 
unei serii de factori, cum ar fi:

-      fondul de investiţii disponibil;
-      regimul de lucru al utilajelor;
-      limitarea anumitor resurse.
Obţinerea efectelor scontate este condiţionată de cunoaşterea corectă a tuturor 

variabilelor economice implicate, de determinarea conjucturii viitoare a multitudinii 
de factori economici, financiari, social-politici, culturali care influenţează investiţiile.

Orice investiţie este caracterizată de faptul că reprezintă o cheltuială imediată, 
în timp ce efectele vor apărea în perspectivă.
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ANEXE

ANEXA NR. 1    
Reglementări internaţionale

Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 
privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene;

Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 
privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (EC, 
Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general 
al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare;

Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7 august 2006 de  
modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor 
pentru implementarea Regulamentului Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 
privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitarilor 
Europene;

Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 
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de amendare a Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind 
stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (EC, Euratom) 
nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare;

Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 
de modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene; 

Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002.

ANEXA NR. 2
Legislaţie naţională
      
*Legislaţie primară

L 82/1991-Legea contabilităţii;
L 571/22.12.2003 privind CODUL FISCAL;
L 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publicǎ, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii;

L 500/2002 privind finantele publice;
Legile bugetare anuale;
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicǎ, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificǎrile si completarile ulterioare.

 *Legislaţie secundară

OMF 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 
standardele de management/control intern la entitǎţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial;

OMF 1389/2006 – privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entitǎţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial;

O 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilitǎţii patrimoniului instituţiilor publice, planul de conturi pentru 
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publicǎ din OUG 34/2006 privind atribuirea 
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contractelor de achiziţie publicǎ, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii cu completǎrile ulterioare.

ANEXA NR. 3       
Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi

Definiţii ale termenilor
Definiţii uzuale
l acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea 

contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie 
publică care va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare;

l acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe 
autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este 
stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie 
publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce 
priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

l candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul 
unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

l candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia 
personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică 
şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de 
participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de 
licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

l concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în 
cadrul unui concurs de soluţii;

l constructie - se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii 
de clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie 
tehnică sau economică;

l contract de achiziţie publică - contractul care include şi categoria 
contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, 
încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul 
sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe 
de urgenţă;

l contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi 
caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor 
executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii 
contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor sau 
acest drept însoţit de plata unei sume de bani;

l contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi 
caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor 
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prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii 
contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept 
însoţit de plata unei sume de bani;

l contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un 
contract de achiziţie publică;

l documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile 
legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a 
acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;

l drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de 
autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte 
administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării 
de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un 
număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de 
a desfăşura o astfel de activitate;

l întreprindere publică - persoana care desfăşoară activităţi economice şi 
asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, 
a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare 
a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel 
cum este definită aceasta in OUG 34/2006 la art. 8 lit. a), b) sau c); 

l licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare 
completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul 
mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte 
elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin 
mijloacele electronice utilizate;

l mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru 
procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, 
radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

l ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa 
de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta 
cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;

l ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă;
l operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau 

executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de 
astfel de persoane care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de 
lucrări;

l operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoana juridică 
care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării prin mijloace 
electronice a procedurilor de atribuire;

l procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea 
contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea 
în contractul public să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia 
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deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, 
concursul de soluţii;

l propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire 
la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii 
cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

l propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul 
de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;

l sistem de achiziţie dinamic - procesul în întregime electronic, limitat în 
timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă iniţială conformă cu 
cerinţele caietului de sarcini;

l sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul 
informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la o adresă dedicată, utilizat în 
scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

l vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează 
nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat 
prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte 
nomenclatoare existente.

Definiţii specifice
       
Efort economic – cheltuiala certa de buget;
Efect economic – rezultatele viitoare, mai mult sau mai puţin certe, alte 

cheltuieli de buget; 
Eficienţa economică investiţionalǎ– reprezintǎ posibilitatea obţinerii prin 

investiţie a unei serii de efecte viitoare, a cǎror însumare totalǎ sǎ depăşeascǎ 
cheltuirea iniţialǎ a unor disponibilitǎţi de resurse financiare;

Investiţiile financiare - orice plasament de buget, cu rolul de a obţine un anumit 
beneficiu (profit): cumpărarea de acţiuni sau de alte titluri de valoare, plasarea de 
sume de bani la bănci, alocarea de fonduri pentru dezvoltarea de valorificarea actului 
cultural (cu scopul de a obţine dividende, dobânzi şi profituri);

Investiţia de buget -  consumul de resurse financiare în vederea asigurarii sporirii 
bugetului fix pentru creşterea capacităţilor de producţie, creşterea randamentului 
utilajelor, sporirea productivitǎţii muncii, diversificarea producţiei, promovarea 
progresului tehnic (implementarea rezultatelor activitǎţilor de cercetare-dezvoltare-
inovare), creşterea gradului de utilizare a resurselor materiale şi de muncǎ; 

 Investiţie – totalitatea resurselor financiare, materiale, umane, tehnice, 
culturale, sociale etc. consumate pentru realizarea sau achiziţionarea de active fixe şi/
sau circulante noi ori de modernizare sau retehnologizare a celor existente, cu scopul 
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declarat de a obţine efecte economice pozitive în viitor, pentru instituţii publice 
cooperative meştesugǎreşti, membrii cooperatori, sau instituţie publică, în general;

Investitor – persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ ce dispune de bugetul care se consumǎ 
în procesul investiţional; 

Proces investiţional – totalitatea activitǎtilor şi operaţiunilor întreprinse în 
vederea înfǎptuirii lucrărilor necesare realizǎrii unui obiectiv de investiţii, angajând 
resurse de toate categoriile şi timp;

Politica de investiţii - reprezintǎ viziunea cu privire la dezvoltarea unei 
instituţii publice şi constituie un element orientativ pentru fundamentarea strategiei 
investiţionale a acesteia;

Strategia investiţionalǎ – constituie o componentǎ dominantǎ a strategiei 
globale a instituţiei publice, care stabileşte, pe baza unor studii, analize, simulari, 
obiectivele principale ale instituţiei publice în domeniul investiţional şi cuprinde 
acţiunile şi modalitǎţile de atingere a obiectivelor, sursele de finanţare şi modul de 
alocare a resurselor; 

ANEXA NR. 4 
Abrevieri ale termenilor

CS –Caiet de Sarcini
PT –Proiect Tehnic
PV – Proces  Verbal 
PIF – Punerea în Funcţiune
SEAP – Sistemul electronic de achiziţii publice
CPV – Vocabularul comun al achiziţiilor publice
JOUE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
CE – Consiliul european
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Abstract 

Development trends in domestic and international regulations of the 
individual employment contract bring out its importance by reaffirming 
characteristic features, by enriching and adapting the content to the 
realities of the labor market. In this context, a priority interest in knowledge, 
understanding and compliance with the laws that ensure specificity of 
the individual employment contract, in terms of conclusion, execution, 
modification, suspension or termination, is an essential factor for exercising 
the right to work and to ensure stability of relations work in order to create jobs 
and develop more and safer. The clauses relating to the security and health 
of employees, labor protection of children, women, limiting working time is 
presented as fundamental components of the individual employment contract.

Keyword: labor individual contract, labor relations, term labor protection

Contractul individual de muncă reprezintă o instituţie juridică ce beneficiază 
de o reglementare quasiexhaustivă în Codul muncii şi răspunde în mare măsură 
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necesităţilor dezvoltării rapide a relaţiilor individuale de muncă. Normele ce 
reglementează cu caracter general raportul juridic de muncă sunt impersonale şi 
insuficiente prin ele însele să stabilească în concret drepturile şi obligaţiile părţilor 
acestei relaţii sociale. Sunt elemente esenţiale ce nu pot fi stabilite decât prin libertatea 
de voinţă a părţilor materializată prin încheierea unui contract individual de muncă; 
prin caracterul ei consensual, încheierea contractului individual de muncă constituie 
expresia juridică a principiului libertăţii muncii.

Părţile contractului individual de muncă sunt subiecte de drept distincte 
cărora numai încheierea acestui act juridic le creează cadrul juridic necesar pentru 
realizarea scopurilor şi intereselor lor, în esenţă divergente. Contractul individual 
de muncă reprezintă instrumentul juridic în cadrul căruia angajatorul şi salariatul 
îşi intersectează voinţa juridică de a-şi exercita drepturi şi a-şi îndeplini obligaţii, 
în scopul obţinerii de beneficii. Drepturile şi obligaţiile părţilor raportului juridic, 
prevăzute în acte normative sau în regulamente şi statute devin aplicabile numai 
într-o relaţie juridică determinată, concretă, stabilită între salariat şi angajator, numai 
ca efect al contractului individual de muncă. Elemente ca: felul muncii, locul muncii,  
salariul, durata raportului de muncă, timpul de muncă se stabilesc numai prin contract, 
care devine legea părţilor. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariatului se 
realizează tocmai prin executarea contractului individual de muncă.

1. Obligaţia angajatorului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor 
contractului  de muncă

Directiva Consiliului nr. 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia 
angajatorului de a informa, pe fiecare lucrător în parte, în scris, asupra principalelor 
condiţii de angajare şi de muncă instituie, în sinteză, obligaţia angajatorului de a-l 
informa pe lucrător asupra condiţiilor aplicabile contractului sau relaţiei de muncă, 
astfel încât fiecare lucrător salariat să dispună de un document care să conţină 
informaţii asupra elementelor esenţiale ale contractului sau ale relaţiei de muncă2.

Originile acestei directive se regăsesc în art.117 al Tratatului CEE, care dispune 
că statele membre sunt chemate, prin toate mijloacele, să amelioreze condiţiile de 
viaţă şi de muncă ale lucrătorilor în general şi ale salariaţilor în special. Pe aceeaşi 
linie se înscrie şi Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor 
care solicită statele comunitare ca, potrivit modalităţilor proprii fiecărei ţări, să asigure 
precizarea condiţiilor de muncă ale fiecărui lucrător fie prin lege, fie prin convenţii 
colective, fie prin contracte individuale de muncă. Desigur, Carta comunitară este o 
declaraţie solemnă care angajează doar moral-politic statele membre în transpunerea 
în practică a unui complex de principii ce acoperă, practic, totalitatea condiţiilor de 
muncă şi viaţă ale lucrătorilor.

Şi în cazul acestei directive, Uniunea Europeană operează cu o serie de 
2  A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. A III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 84
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concepte- cheie ce se regăsesc în dreptul naţional cum ar fi „angajator”, „angajat” 
(salariat), „contract de muncă”, „relaţie de muncă”. Este de observat că directiva pe 
care o comentăm are ca subiecţi, alături de angajatori, pe lucrători şi nu numai pe 
salariaţi − persoane ce prestează activitatea în cadrul unui raport de muncă generat 
de încheierea unui contract individual de muncă − persoane aflate într-o relaţie de 
muncă cu angajatorul, în baza altui temei juridic.

Cu toate că experienţa statelor membre în această materie este diferită, unele 
state au considerat necesar să adopte reglementări care să supună raporturile de 
muncă unor „exigențe de formă” care să asigure protecţia salariaţilor împotriva unor 
eventuale necunoaşteri a propriilor drepturi şi să ofere o mai mare transparenţă pe 
piaţa muncii. Aceste cerinţe nu alterează însă regula, acceptată unanim, că forma 
scrisă a contractului de muncă este cerută ad probationem şi nu ad validitatem3. 
De altfel, potrivit directivei, dispoziţiile sale nu trebuie să afecteze legislaţiile şi 
practicile naţionale în privinţa formei contractului sau a relaţiei de muncă, regimului 
probelor (dovada existenţei şi conţinutul contractului sau relaţiei), precum şi regulile 
de procedură aplicabile în materie.

2. Durata nedeterminată a contractului individual de muncă 

Problematica încheierii contractului individual de muncă nu a constituit obiect 
de reglementare ca atare pentru directivele europene.

Deşi nu îi sunt străine dezbaterile care au avut loc în diverse state membre 
relative la durata (determinată sau nedeterminată) a contractului individual de muncă, 
Uniunea Europeană nu a reglementat expres decât unele tipuri de contracte, în 
consens şi în simultaneitate cu OIM, respective contractul de muncă cu timp parţial, 
contractul de muncă pe durată determinată şi contractul de muncă la domiciliu.

Ca formă de organizare şi prestare a muncii, tele-munca a fost reglementată 
pe calea unui Acord-cadru intervenit între partenerii sociali europeni, fără a fi însă 
încorporat în dreptul comunitar printr-o directivă, aşa s-a procedat, după cum se 
cunoaşte, cu alte acorduri-cadru de acest gen4.

Cu toate acestea, în spaţiul european acest Acord-cadru reprezintă un pas 
important pentru reglementarea acestui nou contract de muncă cu largi posibilităţi 
de extensie. OIM are doar unele preocupări teoretice relative la acesta, deşi este 
conştientă de extinderea rapidă, odată cu revoluţia informatică, a acestei forme de 
organizare şi prestare a muncii.

Pentru a nu lăsa vreo umbră de îndoială în legătură cu durata contractului 
individual de muncă, subliniem încă o dată că, în lumea contemporană, este considerată 
drept o axiomă a dreptului internaţional al muncii considerarea contractului individual 
de muncă ca fiind, de regulă, pe durată nedeterminată şi numai excepţia o reprezintă 

3  Ibidem, p. 86
4  N. Diaconu, Reglementarea relaţiilor de muncă la nivel comunitar, în R.R.D.M. nr. 1/2004, pp. 76 şi urm.
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contractul de muncă pe durată determinată5.

Dacă aceasta este poziţia indiscutabilă a OIM, Uniunea Europeană a ezitat 
multă vreme să se pronunţe tranşant; în raport de orientarea dominantă social-
democratică sau liberală a Comisiei Europene, au avut loc unele discuţii care însă 
nu s-au finalizat printr-un document de referinţă. Cert este că, la ora actuală, doar 
partenerii sociali europeni, prin Acordul-cadru asupra muncii pe durată determinată, 
pus în aplicare prin Directiva 99/70/CE, s-au pronunţat – în consideraţiile generale 
– asupra faptului că forma generală a relaţiilor de muncă o reprezintă contractul 
pe durată nedeterminată, contractele pe durată determinată fiind o caracteristică a 
muncii în unele sectoare, ocupaţii şi activităţi.

3. Contractul de muncă cu timp parţial în reglementarea europeană

Preocuparea pentru reglementarea muncii cu timp parţial a debutat la începutul 
anilor ’70 ai secolului trecut, problema flexibilizării muncii începând să constituie 
obiect de reflecţie şi studii teoretice îndeosebi după criza petrolului din 1974, OIM 
recomandând utilizarea unor asemenea formule de supleţe în cazul unor categorii 
de personal, şi anume personalul infirmier, lucrătorii vârstnici, personalul având 
responsabilităţi familiale sau cu handicap6.

Potrivit definiţiei din clauza 3 a Acordului-cadru, lucrătorul cu timp parţial 
este salariatul a cărui durată normală de muncă, calculată pe o bază săptămânală sau 
în medie pe o perioadă de muncă ce poate merge până la un an, este inferioară celei 
a unui lucrător cu timp integral comparabil (lucrător cu normă întreagă din aceeaşi 
unitate sau, dacă nu există, comparaţia se va face prin referinţă contractului colectiv 
de muncă aplicabil).

În esență, în cazul contractului individual de muncă cu timp parţial, sunt 
stabilite pentru statele membre următoarele repere în politica de reglementare a 
acestui tip de contract7:

■ interdicţia discriminării în ceea ce priveşte condiţiile de muncă în raport cu 
salariaţii cu timp integral de muncă;

■ aplicarea principiului pro rata temporis, acolo unde este cazul; în cazuri 
justificate, din motive obiective, după consultări cu partenerii sociali, statele membre 
pot, acolo unde este cazul, condiţiona accesul la acest tip de contract de îndeplinirea 
unor cerinţe cum sunt vechimea în muncă, durata muncii sau salarizarea, condiţii ce 
trebuie revizuite periodic în raport de principiul nediscriminării;

■ promovarea, prin efortul statelor membre şi al partenerilor sociali, a muncii 
în timp parţial;

■ făcând aplicarea principiului libertăţii muncii, Acordul-cadru dispune că 
5  A. Popescu, Dreptul internaţional şi European al muncii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 103.
6  Ibidem.
7  I.T. Ştefănescu, Impactul globalizării asupra dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale - perspectiva euro-
peană, în Dreptul nr. 4/2008, pp. 68-86.
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refuzul lucrătorului de a se transfera de la munca cu normă întreagă la munca cu 
fracțiune de normă sau invers nu constituie în sine un motiv de concediere;

■ în raport cu statutul angajatorului în orice economie de piaţă, acesta este 
solicitat de Acordul-cadru să ia consideraţie, pe cât posibil, cererea lucrătorului de a 
trece de la munca cu normă întreagă la munca parțială şi invers.

4. Contractul de muncă pe durată determinată în legislaţia europeană

Munca pe durată determinată a fost reglementată prin Directiva 99/70/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999, care a pus în aplicare Acordul-cadru încheiat la 18 
martie 1999 de către UNICE, CEEP şi CES.

Spre deosebire de munca în timp parţial, munca pe durată determinată nu 
constituie obiect de reglementare prin convenţiile OIM8.

Lucrător cu contract de muncă pe durată determinată este, în sensul Acordului-
cadru, persoana care a încheiat un contract sau are o relaţie de muncă cu un angajator 
a cărui durată este determinată prin condiţii obiective de genul unei date exacte, 
îndeplinirea unor sarcini determinate sau intervenţia unui eveniment determinant. 
În termeni similari cu Acordul-cadru privind munca în timp parţial este definit 
lucrătorul cu contract de muncă pe durată nedeterminată comparabil, ca element de 
referinţă pentru statutul lucrătorului cu contract de muncă pe durată determinată. 
Acest lucrător comparabil trebuie să aibă o muncă sau un post identic sau similar, 
în aceeaşi unitate sau, dacă nu există un asemenea lucrător, comparaţia se va realiza 
prin raportarea la convenţia colectivă aplicabilă.

În esenţă, munca pe durată determinată trebuie reglementată de statele membre 
cu luarea în consideraţie a următoarelor coordonate9:

■ interdicţia oricărei discriminări prin raportarea la lucrătorul cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată;

■ aplicarea, ori de câte ori este posibil, a principiului pro rata temporis;
■ consultarea obligatorie a partenerilor sociali;
■ criteriile pentru perioadele de vechime în muncă cerute pentru unele locuri 

de muncă trebuie să fie identice pentru lucrătorii cu contract pe durată determinată cu 
cele pentru lucrătorii cu contract pe perioadă nedeterminată.

Atent la stăvilirea posibilului abuz patronal, Acordul-cadru stabileşte obligaţia 
pentru statele membre ca, în raport cu necesitățile unor sectoare economice sau 
a unor categorii de lucrători, de a adopta una sau mai multe dintre următoarele 
măsuri: motive obiective care să justifice reînnoirea contractelor de muncă pe durată 
determinată; durata maximă totală a contractelor pe durată determinată succesive; 
numărul de reînnoiri permis pentru contractele pe durată determinată10.
8  Al. Ţiclea, Noi norme ale Uniunii Europene, în R.R.D.M. nr. 1/2009, pp. 11-19, precum şi, asupra Directivei nr. 
80/987/CEE
9  A. Popescu, op.cit., p. 111
10  Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
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„Statele membre au obligaţia, după consultarea partenerilor sociali, să 

stabilească condiţiile în care contractele de muncă pe durată determinată sunt 
considerate succesive şi când sunt considerate încheiate pe o perioadă nedeterminată”11.

Angajatorii au obligaţia de a informa lucrătorii pe durată determinată cu 
locurile de muncă vacante permanente din unitate pentru ca aceştia să poată solicita 
asemenea locuri, iar pe de altă parte trebuie să le faciliteze accesul la formare 
profesională pentru a-şi îmbunătăți competențele profesionale, dezvoltarea carierei 
şi mobilitatea profesională.

5. Tele-munca în legislaţia europeană

Tele-munca este o formă de organizare şi/sau de prestare a muncii în condiţiile 
tehnologiilor moderne ale informaţiei, pe baza unui contract sau a unei relaţii de 
muncă, în care munca se desfășoară – de regulă – în afara întreprinderii12.

Tele-munca a apărut ca fenomen odată cu modernizarea accelerată a 
telecomunicaţiilor, tinzând să modifice raporturile de muncă, să creeze noi forme de 
dialog între actorii principali de pe piaţa muncii, care depăşesc cadrul dialogului social 
clasic. Acest concept s-a conturat prin anii 80 ai secolului XX, odată cu proliferarea 
telecomunicaţiilor şi a noilor tehnologii. Ea constituie obiect de reglementare al 
Acordului-cadru din 16 iulie 2002 încheiat la Bruxelles, de către aceiași parteneri 
sociali care au încheiat acordurile-cadru privind munca în timp parţial şi munca pe 
durată determinată (CES, UNICE/UEAPME şi CEEP). UNICE a asociat însă şi 
confederaţia patronală de profil UEAPME. Aşa cum am arătat, spre deosebire de 
cele două acorduri-cadru invocate mai înainte, acest acord nu a fost încă adoptat ca 
directivă, după procedura cunoscută, la propunerea tuturor părţilor semnatare, cu 
avizul Comisiei, de către Consiliul UE., fiind aplicat, deocamdată, direct şi autonom 
faţă de Comisie, de partenerii sociali13.

În esenţă, Acordul-cadru stabileşte următoarele coordonate14:
■ şi în cazul tele-muncii trebuie aplicat principiul libertăţii muncii, prestarea 

muncii în această modalitate trebuind să fie convenită de lucrător şi angajator;
■ prestarea muncii în această modalitate poate fi convenită iniţial şi, evident, 

ca orice clauză a contractului individual de muncă, pe toată durata acestuia, cu 
respectarea normelor Directivei 91/533/CE privind obligaţia angajatorului de a 
informa lucrătorul asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă;

■ iniţiativa prestării muncii în sistem tele-muncă aparţine, deopotrivă, atât 
lucrătorului, cât şi angajatorului, iar refuzul lucrătorului de a presta o asemenea muncă 
nu poate constitui motiv de modificare a contractului de muncă sau de concediere;
11  I.T. Ştefănescu, Impactul globalizării asupra dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale - perspectiva euro-
peană, în Dreptul nr. 4/2008, p. 90.
12  A. Popescu, op.cit., p. 112
13  Al. Ţiclea, Tratat...2012, p. 312
14  A. Popescu, op.cit., p. 115
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■ în genere, lucrătorul beneficiază de aceleaşi condiţii de muncă şi de aceleaşi 

drepturi garantate de legislaţie sau contractele colective aplicabile în cazul celorlalţi 
lucrători comparabili, inclusiv de drepturile care ţin de reprezentarea lucrătorilor;

■ evident, angajatorul este obligat să ia toate măsurile pentru a asigura 
protecţia datelor utilizate şi prelucrate de tele-lucrător, dar dacă utilizează mijloace 
de supraveghere, acestea trebuie să fie proporţionale cu scopul urmărit; tot 
angajatorului îi revine obligaţia să ia măsuri pentru respectarea normelor comunitare 
referitoare la prescripţiile minime de securitate şi sănătate relative la munca prestată 
cu echipamente cu ecran de vizualizare (Directiva 90/270/CEE).

În funcţie de evoluţiile care au loc pe piaţa muncii este de aşteptat ca UE să 
adopte şi alte reglementări ale muncii la distanţă.

6. Munca la domiciliu în legislaţia europeană

Munca la domiciliu nu a constituit obiect de reglementare pentru Uniunea 
Europeană, dar, evident, reprezintă o preocupare esenţială în raport cu amploarea 
acestui fenomen, cu precaritatea muncii, cu riscurile generate de absenţa unor măsuri 
de sănătate şi securitate a muncii15.

În această materie, OIM este în avans faţă de UE adoptând Convenţia nr. 
177/1996 privind munca la domiciliu, dar putem aprecia că UE şi OIM se află „pe 
aceeaşi undă” întrucât Comisia, printr-o Recomandare din 27 mai 1998, a sugerat 
statelor membre ratificarea acestei convenţii şi a solicitat să o informeze cu măsurile 
luate pentru aplicarea acesteia.

Rezultatele înregistrate sunt decepționate atât pentru OIM (convenţia a 
înregistrat doar patru ratificări la 31 decembrie 2003), cât şi pentru UE (doar Finlanda 
şi Irlanda o ratificaseră la aceeaşi dată).

7. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Sediul materiei este, la ora actuală, Directiva 2003/88/CEE din 4 martie 2003 
referitoare la unele aspecte ale organizării timpului de muncă, directivă care a intrat 
în vigoare la 2 august 2004, abrogând Directiva 93/104/C.E. Directiva 93/104/CE a 
reprezentat, apreciam cu alt prilej, un pas semnificativ în conturarea dreptului social 
comunitar. Pe această cale de reglementare, flexibilă, printr-o directivă şi nu printr-un 
regulament, legiuitorul comunitar a apreciat că poate asigura mai bine armonizarea 
legislaţiei muncii din statele membre în materia timpului de lucru şi de odihnă.

Opţiunea pentru reglementarea pe calea directivei a fost menţinută şi în 2003, 
la momentul adoptării Directivei 2003/88/CEE. Aşa cum se precizează în art. 27 pct. 
1 al Directivei, abrogarea directive din 1993 nu afectează obligaţiile statelor membre 
în privinţa termenelor prevăzute pentru transpunerea ei. Actuala directivă preia 
15  Al. Ţiclea, Tratat...2012, p. 313
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substanţial prevederi din directiva din 1993, Directiva 2003/88/CEE fiind însoţită, 
în Anexa II, de un tabel de concordanţă al dispoziţiilor acestei directive cu cele ale 
Directivei 93/104/CE16.

■ Timpul de muncă. Durata maximă de lucru săptămânală (pentru fiecare 
perioadă de 7 zile) nu trebuie să depășească 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, 
limitarea acesteia putând fi realizată, în raport cu legislaţiile naţionale, prin dispoziţii 
legislative sau administrative ori convenţii şi acorduri colective încheiate între 
partenerii sociali. Directiva 2003/88 permite ca, în acest caz, să poată fi utilizată o 
perioadă de referinţă care să nu depăşească 4 luni. Totodată, în situaţia derogărilor 
privind perioadele de referinţă pentru anumite activităţi cum ar fi activitatea de 
pază, depărtarea de locul de muncă etc. care sunt stabilite prin negocieri colective, 
perioadele de referinţă nu pot depăşi 6 luni. Prin convenţii colective încheiate între 
partenerii sociali, se pot stabili – în situaţii obiective sau tehnice ori impuse de 
organizarea muncii – perioade de referinţă de până la 12 luni.

Lucrătorii beneficiază de o pauză pe parcursul unei zile de muncă (dacă 
aceasta este mai mare de 6 ore), durata şi caracteristicile sale putând fi fixate pe 
calea negocierii colective între partenerii sociali ori, în lipsa acestei negocieri, prin 
legislaţia naţională.

■ Repaosul zilnic de odihnă pentru lucrători este de minim 11 ore consecutive. 
În cursul unei perioade de 7 zile, lucrătorul trebuie să beneficieze de un repaus 
săptămânal, respectiv de o perioadă minimă de odihnă fără întrerupere de 24 de ore, 
cărora li se adaugă cele 11 ore de odihnă zilnică. Directiva permite ca, în acest caz, să 
poată fi utilizată o perioadă de referinţă care însă să nu depăşească 14 zile.

Statele membre sunt obligate – potrivit art. 13 din directivă – să stabilească 
măsurile necesare pentru ca angajatorul ce intenţionează să organizeze munca după un 
anumit ritm să ţină seama de principiul general al adaptării muncii la caracteristicile 
umane, urmărind atenuarea monotoniei şi cadenţei lucrului în raport cu tipul de 
activitate şi cu exigenţele în materie de sănătate şi securitate în muncă, în special în 
ceea ce priveşte pauzele în timpul lucrului17.

■ Concediul anual. Statele membre trebuie să garanteze oricărui lucrător 
dreptul de a beneficia de un concediu anual plătit de cel puţin patru săptămâni, 
potrivit legislaţiei sau practicilor naţionale. Această perioadă minimă de concediu 
anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizaţie decât în mod excepţional, în cazul 
încetării contractului individual de muncă.

Directiva precizează, în mod logic, că perioadele de concediu medical nu 
trebuie incluse în concediul anual plătit18.

■ Munca de noapte/munca în tură. În regulă generală, timpul de lucru 
normal pentru lucrătorii de noapte nu trebuie să depăşească, în medie, 8 ore într-o 
16  A. Popescu, op.cit., p. 117
17  Al. Ţiclea, Noi norme ale Uniunii Europene, în R.R.D.M. nr. 1/2009, pp. 11-19, precum şi, asupra Directivei nr. 
80/987/CEE
18  N. Diaconu, Reglementarea relaţiilor de muncă la nivel comunitar, în R.R.D.M. nr. 1/2004, pp. 80 şi urm.
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perioadă de 24 de ore19.

Lucrătorii de noapte a căror muncă implică riscuri deosebite sau tensiuni 
psihice ori mentale importante nu trebuie să lucreze mai mult de 8 ore în cursul 
unei perioade de 24 de ore, reglementarea (legală sau negociată) trebuind să ia în 
considerare efectele şi riscurile inerente muncii pe timp de noapte.

Directiva precizează că perioada de referinţă, în cazul muncii de noapte, 
trebuie definită prin negocierea colectivă, la nivel naţional sau regional. Directiva 
obligă statele membre să dispună măsuri privind asistenţa medicală gratuită, la 
intervale periodice de timp, iar pentru lucrătorii care au probleme grave de sănătate 
să fie transferaţi la munca pe timp de zi. Pentru lucrătorii care îşi asumă un risc de 
securitate sau de sănătate ca urmare a muncii pe timpul nopţii, statul, pe calea legală 
sau negociată cu partenerii sociali, trebuie să prevadă unele garanţii, inclusiv servicii 
sau mijloace destinate protecţiei şi prevenirii unor accidente pe timp de noapte, 
iar angajatorul care foloseşte, în mod normal, lucrători de noapte are obligaţia să 
informeze autorităţile competente (inspecţia muncii).

Ca şi în cazul tuturor directivelor, nici Directiva 2003/88 nu afectează libertatea 
statelor membre de a aplica sau de a introduce dispoziţii mai favorabile securităţii 
şi sănătăţii lucrătorului care munceşte noaptea sau în ture pe calea legislaţiei sau pe 
calea negocierii colective.

Directiva nu se aplică atunci când alte instrumente comunitare conţin prevederi 
riguroase în materie de organizare a timpului de lucru în cazul unor ocupaţii sau 
activităţi profesionale.

8. Sănătatea şi securitatea la locul de muncă

Problema sănătăţii şi securităţii la locul de muncă a constituit un element 
fundamental al politicilor sociale ce au fost adoptate, de-a lungul timpului, începând 
din secolul trecut, în statele ce aveau să devină membre ale Comunităţilor Europene. 
Odată cu constituirea comunităţilor europene, a devenit tot mai necesară, în 
condiţiile în care existau mari diferenţieri între statele membre, o abordare globală a 
problemelor de sănătate şi securitate la locul de muncă20.

În Cartea albă privind sănătatea şi securitatea în muncă, este subliniată ideea 
că această problematică a constituit obiect de preocupare în ultimii 30 de ani, 
dar – în mod deosebit – după adoptarea Actului Unic European din 1987, ritmul 
reglementărilor comunitare în materie s-a intensificat.

Sediul materiei se regăseşte în art. 75, 100A, 118, 118A şi 235 ale Tratatului 
Comunităţii Europene, art. 30-39 ale Tratatului Euratom şi art. 3, art. 46 ale fostului 
Tratat CECA.

Obiectivele în materie sunt clar definite în art. 118 şi 118A din Tratatul asupra 

19  A. Fuerea, op. cit., p. 90
20  A. Popescu, op.cit., p. 116
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Comunităţii Europene în sensul că acestea se angajează ca, printr-o armonizare tot 
mai accentuată, să contribuie la ameliorarea mediului de muncă pentru a proteja 
sănătatea şi securitatea lucrătorilor. În acest sens, Comunitatea Europeană este 
mandatată să edicteze prescripţiile minimale, incitând statele membre să stabilească 
un nivel al protecţiei mai ridicat.

După cum am arătat, în activitatea Comunităţii Europene, se disting două 
etape21.

Realizările din prima etapă, de până la Actul Unic European, cu toate că sunt 
notabile, nu sunt atât de spectaculoase, ca în cea de a doua. Oricum, până în 1987, 
s-a cristalizat deja, puţin câte puţin, concepţia în materie de sănătate şi securitate în 
muncă. Primele iniţiative-pilot ale Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului 
au jalonat activitatea de cercetare, fixând norme pentru a proteja lucrătorii contra 
efectelor radiaţiilor ionizante. Ulterior, în 1957, se instituie un comitet permanent 
de sănătate şi securitate în minele de huilă. În 1974, Consiliul CEE decide lărgirea 
competenţelor acestui comitet în toate domeniile industriei extractive şi, în acelaşi 
an, se constituie un comitet consultativ de securitate, igienă şi sănătate în muncă. 
Urmând practica OIM a tripartismului, în comitet este reprezentat fiecare stat 
prin 2 reprezentanţi guvernamentali, 2 reprezentanţi ai lucrătorilor (sindicate) şi 2 
ai patronilor (cei ce angajează). Comitetul este abilitat să asiste Comisia CEE în 
pregătirea şi punerea în aplicare a acţiunilor în domeniul mediului muncii, inclusiv 
să avizeze proiectele de directive ce sunt iniţiate în materie.

În 1978, este adoptat primul Program de acţiune cincinal, care şi-a propus 
ca obiectiv central, elaborarea unor dispoziţii care să asigure protecţia contra 
substanţelor periculoase.

Pentru realizarea acestui obiectiv, în 1980, prin Directiva-cadru 80/1.107/
CEE, s-a statuat asupra protecţiei contra riscurilor rezultând din expunerea în timpul 
muncii la agenți chimici, fizici şi biologici.

În aplicarea acestei directive, au fost elaborate patru directive specifice: 82/602 
privind protecţia contra riscurilor de saturnism; 83/477 asupra amiantei; 86/188 
asupra zgomotului; 88/364 asupra protecţiei contra anumitor agenţi.

Competenţele Comunităţii sunt, după Actul Unic European, mult amplificate. 
Cel de-al treilea Program de acţiune, din 1987, urmărea, în principal, implementarea 
măsurilor ergonomice, o mai bună protecţie a muncii, o mai eficientă politică de 
formare şi informare în domeniul securităţii şi igienei muncii, iniţiative specifice 
în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi ameliorarea dialogului social. Aceste 
obiective se vor materializa în directive minimale22.

În 1989, Consiliul adoptă una din cele mai importante Directive-cadru nr. 
89/391/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor care privesc promovarea 
îmbunătățirii sănătăţii şi securităţii lucrătorului în muncă, modificată prin 
21  I.T. Ştefănescu, Impactul globalizării asupra dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale - perspectiva euro-
peană, în Dreptul nr. 4/2008, pp. 95-97
22  A. Popescu, op.cit., p. 111
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Regulamentul 1882/2003 cu acelaşi obiect de reglementare care a constituit baza 
pentru adoptarea, ulterior, a 13 directive specifice care acoperă fie sectoarele 
expuse accidentelor şi bolilor profesionale, fie protecţia unor ramuri sau activităţi 
profesionale, fie contra unor riscuri particulare cum ar fi amianta. Astfel, două dintre 
ele, cuprind reglementări referitoare la echipamentul de muncă, iar celelalte 11, 
norme specifice privind securitatea muncii pe domenii economice sau în funcţie de 
factorii de risc (pentru muncitorii din construcţii care lucrează pe şantiere temporare 
sau mobile; în industria extractivă prin foraj; în industria extractivă sub cerul liber sau 
în subteran; în industria pescuitului; împotriva riscurilor dorsolombare; a riscurilor 
expunerii la agenţi biologici; a riscurilor expunerii la agenţi cancerigeni etc.).

În eforturile de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară este 
necesar a fi observate principiile incluse în această Directivă-cadru: principiul 
responsabilităţii angajatorului pentru securitatea şi sănătatea muncii; principiul 
asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor prin prevenirea riscurilor profesionale; 
principiul eliminării, pe cât posibil, a factorilor de risc şi de accident; principiul 
informării, consultării şi participării lucrătorilor la activitatea de protecţie a sănătăţii 
şi securităţii în muncă; principiul formării lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora 
în sensul respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă23.

Ca de altfel toate directivele-cadru în materie socială, Directiva 89/391/CEE 
se aplică, deopotrivă, activităţii prestate atât în sectorul privat, cât şi în cel public. Ea 
nu se aplică, din raţiuni evidente, forţelor armate, poliției sau altor activităţi specifice 
protecţiei civile, sectoare de activitate guvernate însă de norme specifice restrictive24.

Angajatorul este obligat să asigure servicii de protecţie şi prevenire, să facă 
evaluări periodice a riscurilor ce ar putea afecta sănătatea şi securitatea la locul de 
muncă, să ia toate măsurile ce se impun pentru ca lucrătorii să fie bine informaţi şi 
instruiţi corespunzător cu privire la măsurile de sănătate şi securitate.

Statele sunt obligate să creeze servicii de protecţie şi prevenire a accidentelor şi 
bolilor profesionale, pentru supravegherea sănătăţii şi pentru participarea lucrătorilor 
la rezolvarea problemelor de sănătate şi securitate la locul de muncă.

După cum am amintit mai sus, în baza art. 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/
CEE, au fost adoptate ulterior directive specifice cum ar fi, spre exemplu, Directiva 
89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători în timpul muncii a echipamentelor de protecţie individuală, Directiva 
91/383/CEE privind măsurile de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă pentru 
lucrătorii care au relaţia de muncă pe durată determinată sau o relaţie de muncă 
interimară, Directiva 2000/54/CE cu privire la protecţia lucrătorilor în cazul expunerii 
la agenţi biologici în timpul muncii25.

23  Ibidem.
24  N. Diaconu, Reglementarea relaţiilor de muncă la nivel comunitar, în R.R.D.M. nr. 1/2004, pp. 76 şi urm.
25  A. Popescu, op.cit., p. 115
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CONCLUZII

Demersul ştiinţific efectuat în scopul realizării unei analize a modului în care 
doctrina, legiuitorii, jurisprudență, au contribuit şi contribuie la consolidarea instituției 
juridice a contractului individual de muncă, la stabilirea rolului şi importanței 
acestuia în cadrul dreptului muncii, identifică şi supune dezbaterii, la nivel teoretic, 
dar şi practic, problemele pe care le ridică evoluția relaţiilor individuale de muncă, 
concluzionându-se următoarele:

 -trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă sunt acele 
trăsături care îl definesc şi îl particularizează în raport cu celelalte contracte civile 
sau comerciale care presupun şi ele prestarea unei munci. Identificarea trăsăturilor 
caracteristice ale contractului individual de muncă a fost, în principal, meritul 
doctrinei, dar şi al practicii judiciare în materie. Ele au fost însă utilizate de legiuitor 
atunci când a elaborat reglementările juridice ale contractului individual de muncă.

Doctrina naţională26 a caracterizat contractul individual de muncă în principal 
prin raportul de subordonare legală, preponderent juridică, dar şi cu o componentă 
de ordin economic, ce se naşte între salariat şi angajator pe parcursul derulării relaţiei 
de muncă. De asemenea contractul individual de muncă are şi următoarele caractere 
juridice: este un  act juridic numit, bilateral, comutativ, cu titlu oneros, încheiat 
intuitu personae,  consensual, ce implică obligaţia principală a părţilor de a face, un 
contract în principiu, neafectat de modalități,  cu caracter de continuitate, al cărui 
conținut are o parte legală şi una convențională. De asemenea, contractul individual 
de muncă se caracterizează şi prin aceea că este guvernat de o legislaţie protectoare 
pentru salariat, menită să atenueze raportul inegal de forţe dintre părţile sale.

Toate aceste trăsături caracteristice, a căror enumerare nu este limitativă, 
rezultă din specificul muncii însăşi care, nefiind o marfă a trebuit să beneficieze de 
reglementări specifice în raport cu cele valabile pentru contractele de drept comun.

Pentru prima dată însă, în istoria dreptului muncii, în cadrul Conferinţei OIM 
din 2006, a fost adoptată Recomandarea nr. 198 privind relaţia de muncă, ce solicită 
statelor membre să formuleze şi să aplice, după consultarea partenerilor sociali, 
politici naţionale care să permită determinarea concretă a relaţiei de muncă, să 
formuleze criterii pentru a distinge între lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenți, 
respectiv de a stabili măsuri pentru combaterea relaţiilor de muncă deghizate şi de a 
adopta norme aplicabile tuturor formelor de aranjamente contractuale.

Pornind de la considerentul că, în anumite situaţii apar dificultăţi în stabilirea 
unei relaţii de muncă, fie pentru că drepturile şi obligaţiile părţilor nu sunt clar 
definite, fie pentru că există tentative de deghizare a relaţiei de muncă, fie pentru că 
26  S.  Ghimpu, I. T. Ştefănescu, Ş.  Beligrădeanu, Gh. Mocanu, Dreptul muncii Tratat, vol. 1, Editura. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică Bucureşti 1978; Al Athanasiu, C.A.Moarcăş, Muncitorul şi legea. Dreptul muncii. Editura Os-
car Print, Bucureşti, 1999, T. Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Edituraa Wolters Kluwer, Bucureşti 2007; A. 
Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2006, Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Edi-
tura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, M. Volonciu, Comentariu la art 10 în Codul muncii, comentariu pe articole, 
Vol. I, art. 1-101, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007, ş.a.
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legislaţia, interpretarea sau aplicarea sa sunt insuficiente sau limitate, toate acestea 
făcându-i pe lucrători vulnerabili, Recomandarea precizează că este necesar a se 
adopta o politică naţională de protecţie a lucrătorilor în cadrul relaţiei de muncă. 
În partea a doua, Recomandarea 198/2006 a OIM se pronunță asupra determinării 
existenţei unui raport de muncă prin condiţii şi prin indici specifici. 

Recomandarea 198/2006 a O.I.M. asupra relaţiei de muncă evidențiază 
trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă, aducându-le în 
actualitate şi punând accent pe subordonare juridică şi economică a salariatului, ca 
trăsătură distinctivă ce îl particularizează faţă de alte contracte. Evident, toate aceste 
orientări nu au obligativitate juridică, dar îşi au forță lor pentru orientarea legislaţiei 
muncii la nivelul statelor membre OIM şi nu numai. Fără îndoială că aceste orientări 
vizează şi legiferarea raporturilor juridice de muncă din România.

Pe plan naţional, de la intrarea în vigoare a Codului muncii, literatura juridică 
de specialitate, practica judiciară şi administrativă, dar mai ales angajatorii şi 
salariaţii au pus în lumină trăsăturile caracteristice ale contractului individual de 
muncă, importanţa şi funcţiile acestuia în progresul societăţii în ansamblu.

În considerarea celor expuse, legiuitorul român a statuat că angajarea în muncă 
se face prin încheierea unui contract individual de muncă şi a reglementat principiile 
fundamentale care guvernează relaţiile de muncă. Astfel, în art. 3 din Codul muncii, 
se evidențiază atributele specifice libertăţii muncii şi anume: libertatea alegerii 
locului de muncă şi a profesiei, libertatea individului de a decide să lucreze sau nu. 
În acest context normativ, persoana fizică este liberă să decidă dacă îşi exercită sau 
nu dreptul la muncă, dacă încheie sau nu un contract individual de muncă.

Locul contractului individual de muncă în legislaţia naţională, ca izvor al 
raportului juridic individual de muncă, este stabilit în art. 11 din Codul muncii, potrivit 
căruia clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare 
sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective 
de muncă. Legiuitorul stabileşte în mod expres ce raport există între lege, contractul 
colectiv şi contractul individual de muncă şi precizează că drepturile salariaţilor 
prevăzute în contractul individual de muncă sunt cel puţin egale cu cele prevăzute 
prin lege şi prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Totodată, legiuitorul impune 
ca prevederile contractului individual de muncă să nu conțină clauze contrare celor 
ce se regăsesc în lege sau în contractele colective de muncă aplicabile. În măsura 
în care prin stabilirea unei clauze în contractul individual de muncă se încalcă o  
prevedere imperativă a legii, clauza respectivă va fi lovită de nulitate.

Contractul individual de muncă se prezintă ca un instrument juridic prin 
care se concretizează drepturile şi obligaţiile a două subiecte de drept, angajator şi 
salariat, având menirea de a stimula părţile în urmărirea permanentă şi realizarea 
întocmai a clauzelor stabilite. Viaţa confirmă că o înțelegere clară intervenită de la 
început între părţile contractante, cunoaşterea fără niciun echivoc a drepturilor şi 
obligațiilor reciproce, respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, sunt de natură să 
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evite nemulțumirile ulterioare sau litigiile, cu tot șirul de efecte nedorite pe care 
acestea le produc. Contractul individual de muncă rămâne principalul izvor al 
raporturilor juridice individuale de muncă, ca urmare a faptului că dinamica pieţei 
muncii trebuie să fie reflectată în noi semnificații ale drepturilor şi obligațiilor părţilor, 
pe care actele normative nu le pot acoperi, cu caracterul lor general şi impersonal. 
Obiectul raportului juridic de muncă este unul special, fiind legat de personalitatea 
ființei umane şi, cum oamenii sunt diferiți, este nevoie de acte juridice individuale 
care să concretizeze condiţiile în care  prestează munca  fiecare dintre ei.

Necesitatea perfecționării acestui act juridic, a adaptării la dinamica pieţei 
muncii, pentru a răspunde cererii de flexibilizare a relaţiilor de muncă, pe de o parte, 
şi a nevoii de a asigura securitatea locului de muncă, pe de altă parte, într-o perioadă 
a globalizării, aduce din nou în actualitate rolul şi importanţa contractului individual 
de muncă în cadrul izvoarelor raporturilor juridice individuale de muncă, atât pe plan 
naţional, cât şi internaţional.

Analizând legislaţia şi literatura de specialitate în domeniu din ţară, dar şi 
de la nivel comunitar, se observă că este necesară o modernizare a cadrului juridic 
al raporturilor individuale de muncă, de natură să răspundă, la un nivel superior, 
cerinţelor partenerilor sociali şi ale societăţii în ansamblu, de flexibilizare a relaţiilor 
de muncă, în contextul asigurării securităţii sociale a tuturor lucrătorilor.

Se evidenţiază ca importanţă implicaţiile juridice, sociale şi economice pe care 
le produce comportamentul angajatorilor care eludează dispoziţiile legale referitoare 
la contractul individual de muncă prin utilizarea unor relaţii de muncă deghizate sau 
informale. Concluzia demersului ştiinţific efectuat din această perspectivă este aceea 
potrivit căreia problema muncii nedeclarate trebuie să fie soluţionată în primul rând 
din punct de vedere al reglementării normative a formelor de angajare, deoarece acest 
fenomen constituie o povară pentru finanțarea serviciilor publice şi a sistemului de 
securitate socială, contribuie la slăbirea sistemelor de asigurări sociale şi influentează 
negativ concurența. Reducerea fenomenului muncii nedeclarate va trebui să permită, 
pe de o parte, integrarea angajaților nedeclarați în economia formală şi, pe de altă 
parte, reducerea pericolului creat pentru societate în ansamblul ei de angajările 
nedeclarate.

Viitorul va dovedi în ce măsură trăsăturile caracteristice ale contractului 
individual de muncă, aşa cum au fost evidențiate de doctrina naţională şi de cea 
străină, precum şi de practica judiciară, şi concretizate oficial  în Recomandarea 
O.I.M. 198/2006, vor fi influențate de procesul de globalizare şi de creşterea a 
presiunii concurențiale la nivelul economiei mondiale. Contractul individual de 
muncă a devenit o instituție juridică deosebit de dinamică, ce va trebui să devină 
din ce în ce mai suplu, mai puţin rigid în reglementare, dar fără a i se diminua rolul 
de instrument de concretizare a principiilor de protecţie a salariatului, principiu 
izvorât din inegalitatea de forţe dintre angajator şi salariat. Tocmai această trăsătură 
definitorie a contractului individual de muncă ce rezidă în raportul de subordonare 
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va fi cea care, indiferent de modificările ce vor fi efectuate în conţinutul său,  va 
continua, în accepțiunea noastră, să diferențieze contractul individual de muncă în 
raport cu multitudinea  de contracte civile şi comerciale care au ca obiect prestarea 
muncii.
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Abstract:  

European Commission gave the notoriety that concept by publishing the 
Green Paper on public-private partnerships in 2004, this type of partnership 
being considered as a collaboration between public and private entities 
involving the establishment of mixed capital entities that implement public 
procurement or concessions.

As some researchers of public-private partnerships believe, renew the 
concession procedure corresponds to a general trend containing multiple 
causes, among which budgetary constraints and the emergence of financial 
needs in infrastructure.

Keywords: public service, contract, procurement, partnership, public entities

Comisia Europeană i-a dat notorietate aceastei noţiuni, prin publicarea, 
în 2004, a Cărţii verzi privind parteneriatele public-private, acest tip 

de parteneriat fiind considerat drept o colaborare între entităţi publice şi private 
ce implică stabilirea unei entităţi cu capital mixt, care implementează contracte de 
achiziţii publice sau concesiuni. 

Astfel, după cum consideră unii cercetători ai parteneriatului public-privat, 
reînnoirea procedurii de concesionare corespunde unui trend general ce conţine cauze 
1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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multiple, dintre care amintim restricţiile bugetare şi apariţia unor nevoi financiare în 
infrastructură.

Termenul de parteneriat public-privat nu este definit oficial la nivelul Uniunii 
Europene2. În general, acest termen desemnează cooperarea, în diferite forme, dintre 
autorităţile publice şi mediul de afaceri în scopul asigurării finanţării, construcţiei, 
renovării, managementului, întreţinerii unei infrastructuri sau furnizării unui serviciu. 

Procesul Parteneriatului Public Privat este apreciat a fi extrem de dinamic, iar 
caracteristicile particulare ale majorităţii acordurilor vizează anumite circumstanţe, 
multe dintre componentele individuale folosite pentru realizarea şi structurarea 
parteneriatelor specifice putând fi utilizate pentru abordări diverse ale acestor 
acorduri. 

Prin urmare, nu putem vorbi de un singur model de parteneriat public-privat.
Prin constrângerile bugetare foarte puternice pe care le-a impus statelor 

membre, Tratatul de la Maastricht3, semnat la 7 februarie 1992, a favorizat, în mod 
indirect, dar de netăgăduit apariţia parteneriatelor public-private. Impunerea reducerii 
deficitelor bugetare naţionale a dus la un declin al cheltuielilor publice care erau până 
atunci alocate construirii unor lucrări de mare amploare şi a echipamentelor publice. 
Deoarece acestea din urmă erau indispensabile bunului mers al serviciilor publice, 
iar întârzierile în dezvoltarea acestor domenii erau considerabile, statele membre 
s-au orientat atunci către sectorul privat, pentru ca acesta să ia asupra sa investiţiile 
corespunzătoare.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Curtea Europeană de 
Justiţie tind să introducă în sfera conceptului de parteneriat public-privat orice 
cooperare între actorii publici şi cei privaţi, iar categoriile juridice cărora li se 
adresează formula aceasta de cooperare sunt, de regulă, contractele de achiziţii 
publice şi concesiunile. 

Dacă primele beneficiază de un regim juridic specific, prevăzut în legislaţia 
concurenţială secundară, concesiunilor li se aplică prevederile din Tratatul instituind 
Comunitatea Europeană privind piaţa internă, precum şi jurisprudenţa Curţii 
Europene de Justiţie.

Modalităţile de instituire a Parteneriatului Public Privat constau fie dintr-un 
contract, caz în care relaţia dintre partenerul public şi cel privat este de natură pur 
contractuală, fie din crearea unei noi entităţi economice, controlate în comun de 
partenerul public şi de cel privat.

Noţiunea de parteneriat public-privat şi-a dovedit utilitatea în economiile 
statelor ce l-au utilizat şi a permis să răspundă nevoilor esenţiale ale comunităţii, 
fără a împovăra finanţele publice şi, în acelaşi timp, să elibereze puterea publică de 
sarcini de simplă gestiune. În ultimii ani, parteneriatul public-privat a dobândit o 
importanţă tot mai mare în zona politicilor sociale, căci pornind de la procesul de 
2  I. Alexandru,  Administraţia publică. Teorii. Relaţii. Perspective, ed. a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p.601
3  A se vedea: Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), semnat la Maastricht, la 7 februarie 1992, şi intrat în 
vigoare la 1 noiembrie 1993.
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„reformă aguvernării”, a legitimat ideea de cooperare între diverse sectoare (public, 
privat, social) în scopul soluţionării optime şi eficiente a multor provocări ale 
comunităţilor, prin participarea tuturor actorilor comunitari. Având la bază principiul 
cooperării voluntare, parteneriatul public-privat reprezintă convingerea actorilor 
publici şi privaţi că vor avea de câştigat dintr-un astfel de demers mai mult decâtdacă 
ar acţiona singuri.4

CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC– PRIVAT în Franţa

Există o lungă tradiţie în privinţa parteneriatelor dintre sectorul public şi 
cel privat, în special în domeniul concesiunilor pentru dezvoltarea infrastructurii. 
Deşi sistemul francez este cel mai vechi, modelul PPP din Franţa nu a evoluat la 
dimensiunile pe care alte state le cunosc în prezent. 

Conform dreptului francez, nu există un regim juridic unitar al concesiunilor 
de lucrări publice. Există dispoziţii referitoare la achiziţii publice în Codul privind 
achiziţiile publice, precum şi reglementări vizând concesiunile, reprezentate de către 
legi sectoriale.

De altfel, nu există, la nivel naţional, o politică în domeniu. În afară de 
proiectele din infrastructură, au apărut câteva forme de PPP în domeniul prevenirii 
criminalităţii şi în asigurarea coeziunii sociale.

În anul 1955, a fost adoptată o lege privind regimul autostrăzilor care 
stabilea principiul conform căruia utilizarea autostrăzilor este gratuită însă statul 
putea concesiona construirea şi exploatarea acestora. Această lege a permis crearea 
societăţilor cu capital mixt, care au contribuit la dezvoltarea reţelei rutiere în Franţa.

Legea 93-122 a reglementat, printre altele, regimul concesiunilor şi al 
activităţilor conexe. 

CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC– PRIVAT în Italia

Guvernul italian nu are, efectiv, o politică în domeniul PPP. Există însă câteva 
aplicaţii practice de promovare a parteneriatului public-privat în programe/proiecte 
de dezvoltare a sudului Italiei şi Siciliei. La nivel central, există o structură denumită 
„Unita Finanza di Progretto” în cadrul Comitetului de Politici Economice, al cărei 
scop este acela de a încuraja participarea sectorului privat la proiectele de investiţii în 
infrastructură. Structura cuprinde reprezentanţi ai Ministerului pentru Infrastructură 
şi Transport, Ministerului Economiei şi Finanţelor.

CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC– PRIVAT în Germania

În Germania, a existat parteneriat public-privat în unele sectoare de activitate: 
4  I. Alexandru, Drept administrativ European, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p.30
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construcţia de spitale, şcoli şi închisori5. O examinare mai atentă a acestor proiecte 
arată că ele sunt mai aproape de modelul folosit în realizarea proprietăţilor imobiliare 
decât de modelul Iniţiativei Financiare Private (FPI) folosit în Marea Britanie. De 
exemplu, Centrul de Detenţie din Mecklenburg a fost realizat cu un angajament 
de tip leasing, în care sectorul privat a finanţat construcţia şi a primit banii pentru 
execuţie, dar nu a mai avut nici un rol în exploatarea clădirii. Spre deosebire de 
acesta, la închisorile DBFO din Marea Britanie, în afară de finanţarea construcţiei, 
sectorul privat are rol pe termen lung în exploatarea şi întreţinerea clădirii.

Conceptul parteneriatului public-privat a fost parţial aplicat în Germania în 
sectorul de transport, pentru construcţia de autostrăzi.

Implicarea capitalului privat în realizarea de autostrăzi a început în anul 
1994, prin adoptarea unei legi privind finanţarea privată a construcţiei de autostrăzi. 
Progresul a fost însă lent datorită legislaţiei care permitea aplicarea acestui parteneriat 
doar la realizarea podurilor, tunelelor şi drumurilor montane.

Majoritatea potenţialelor proiecte de tip PPP rezidă în responsabilitatea 
municipalităţilor. În calitatea lor de actori publici responsabili de derularea proiectului, 
municipalităţile au nevoie de sprijin special, în principal sub forma unor ghiduri de 
operare sau a unor orientări cu privire la standardele procedurilor.

În privinţa sectorului infrastructurii de transport, guvernul federal a aprobat 
extinderea autostrăzilor la şase linii, prin finanţarea construcţiei de către investitorii 
privaţi. Lucrările de construire, împreună cu cele de întreţinere, operare şi finanţare 
a respectivelor secţiuni de autostrăzi vor fi atribuite contractorilor din sectorul 
privat. Aceştia primesc fondurile de pornire a lucrărilor din partea statului şi, pentru 
o perioadă limitată, veniturile nete obţinute din perceperea taxei de tranzit pentru 
vehiculele de mare capacitate.

Legea privind utilizarea autostrăzilor de către vehiculele de mare capacitate, 
care a intrat în vigoare în aprilie 2002, asigură cadrul juridic al acestor operaţiuni.

Privatizarea unor operaţiuni ale autorităţilor publice implică atragerea 
investitorilor privaţi. Este cazul „modelelor operaţionale”. 

Conform practicii administrative germane, asigurarea directă de servicii 
publice de către companiile private nu este luată în calcul, datorită cerinţelor legale 
care instituie o obligaţie asupra autorităţilor6. Totuşi, poate fi încredinţată sectorului 
privat derularea unor activităţi conexe, cum ar fi administrarea apei menajere ori a 
deşeurilor. În această situaţie organismul public răspunde de furnizarea serviciului 
respectiv. Companiilor private implicate le revine responsabilitatea întreţinerii şi 
operării capacităţilor, precum şi finanţarea lor, incluzând aici şi noile investiţii. În 
schimbul activităţii derulate, companiile private primesc din partea autorităţii publice 
o plată pentru aceasta, plată care se stabileşte în avans, prin contractul încheiat între 
autoritatea publică şi companii.
5  http://ceparu-irimia-consulting.eu/blog/parteneriatul-public-privat-ca-metoda-de-salvare-a-sistemului-sanitar/
6 http://www.senat.ro/UploadFisiere/0c23530b-e067-46b8-a1d9-33bc45b07d23/parteneriatul%20public%20pri-
vat.pdf
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O altă variantă de model operaţional: un contractor privat îşi asumă finanţarea, 

construirea şi operarea unei infrastructuri. Contractul nu este însă încheiat pe întreaga 
durată de existenţă a infrastructurii respective, ci doar pe o perioadă determinată. 

CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC– PRIVAT din Anglia

Marea Britanie este considerată pionierul adoptării parteneriatului public-
privat. Proiectele PPP au fost introduse în anul 1992 şi au fost grupate sub numele 
Iniţiativa de Finanţare Privată (PFI), instituţie ce aparţine Ministerului de Finanţe şi 
sunt supuse controlului Oficiului Naţional de Audit. 

În Marea Britanie, unul dintre statele cu experienţă vastă în acest domeniu, 
pregătirea unui contract PPP important durează aproximativ un an, în vederea atingerii 
scopului final al PPP: “Value for money” (valoare pentru fondurile investite). 

Parteneriatul Public Privat a urmat un drum lung, iar în anul 2004, un număr de 
677 iniţiative private şi-au găsit rezolvarea, domeniile de bază fiind: sănătatea (cu mai 
mult de 34 de spitale realizate şi un număr de 119 la nivel de iniţiativă), învăţământul 
şi dezvoltarea abilităţilor, autorităţile locale, proiecte privind transportul şi apărarea.

CONCLUZII

Conceptul de parteneriat public- privat reprezintă modalitatea optimă prin care 
o autoritate publică, poate coopera cu sectorul privat în realizarea unui proiect de 
interes public, fapt care produce efecte pozitive atât pentru dezvoltarea locală, cât şi 
pentru piaţa forţei de muncă.

Însă toate cele de mai sus sunt posibile numai în baza unui contract de parteneriat 
public-privat pe termen lung, încheiat între operatorul privat şi o autoritate publică.

Fără finanţările pe care investitorul privat le alocă proiectului, nu se poate 
asigura serviciul public în totalitate sau parţial.

În presa economică a zilelor noastre, în cadrul instituţiilor internaţionale, 
în discursul politic şi, nu în ultimul rând, în publicaţiile economice, financiare şi 
juridice, noţiunea de parteneriat public-privat este prezentă din ce în ce mai mult.

Sub diverse aspecte, conceptul este folosit în majoritatea documentelor de 
marketing şi în oferta de produse şi servicii a băncilor de afaceri, a marilor cabinete 
de audit şi consulting sau a cabinetelor juridice internaţionale. 

Astfel, avantajele parteneriatului public-privat pe care le amintim sunt: 
realizarea rapidă a proiectelor de infrastructură, reducerea costurilor proiectelor şi 
îmbunătăţirea serviciilor de utilitate publică.

Construirea comunităţii europene accelerează acest fenomen nu doar pentru 
că măreşte constrângerile bugetare ale statelor membre, dar în plus creşte nevoile 
acestora legate de construirea unei pieţe comune, în special nevoile legate de 
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infrastructura din transporturi.

Liberalizarea serviciilor publice, iniţiată la nivel european, favorizează apariţia 
unor parteneriate public-private.

Dacă demersul are succes, colaborarea dintre parteneri este benefică tuturor 
părţilor, deoarece pe o piaţă aflată în plină dezvoltare, dau naştere unor noi oportunitaţi.
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Abstract 

This paper aims to identify the relationship between the State’s right 
to regulate the taxation system and Article 1 of Additional Protocol no. 1 to 
the European Convention on Human Rights which guarantees the property 
right, in other words if the state violates the guarantee of ownership by 
stipulating the tax system. Thus, we present some aspects of the European 
Convention on Human Rights and the legality of taxation, and then we focus 
on the interpretation of Article 1 of Additional Protocol No. 1 to the European 
Convention on Human Rights. 

Keywords: Additional Protocol no. 1, European Convention on Human 
Rights, property rights, taxation, state law to regulate the taxation system.

Introducere 

Plecând de la ideea reţinută în literatura de specialitate2, potrivit căreia 
fiscalitatea3 are, de foarte multǎ vreme, o imagine negativǎ4, fiind 

1  Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir ; e-mail: alice.zdano-
vschi@gmail.com.
2  Vincent Nouzille, La traque fiscale, Ed. Albin Michel, Paris, 2000; Mircea Ştefan Minea, Elemente de drept financi-
ar internaţional, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2001, p. 153; Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea în 
Europa la începutul mileniului III, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 18-23 apud Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius 
Costaş, Dreptul finanţelor publice – Drept fiscal, Editura Wolters Kluwer România, Bucureşti 2008, p. 19.   
3  Fiscalitatea este un fenomen complex pluridisciplinar, prin excelenţǎ juridic, care se constituie din totalitatea 
impozitelor şi taxelor prevǎzute în legislaţia fiscalǎ şi are la bazǎ un ansamblu de mǎsuri şi acţiuni, întreprinse de 
stat printr-o politicǎ fiscalǎ adecvatǎ, a se vedea, Alice Cristina Maria Zdanovschi, Fiscalitatea internaţională, Teză 
de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 2011, p. 113. 
4  Într-o altă opinie, fiscalitatea reprezintă „o inoportunitate pentru orice contribuabil, oricât spirit civic fiscal 
ar dovedi acesta. Totodatǎ, ea devine, în plus, o povarǎ şi o cauzǎ de nemulţumiri publice când «întrece mǎsura» 
sau când gestionarea ei este neconformǎ intenţiei declarate a puterilor publice şi încuviinţate prin vot de cǎtre con-

DREPTUL STATULUI DE A REGLEMENTA 
SISTEMUL DE IMPUNERE ÎN RELAŢIE  

CU GARANTAREA DREPTULUI  
DE PROPRIETATE PRIN ART. 1  

DIN PROTOCOLUL ADIŢIONAL NR. 1  
LA CONVENŢIA EUROPEANĂ  

A DREPTURILOR OMULUI
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consideratǎ de cǎtre contribuabili drept o formǎ de constrângere exercitatǎ de statul 
spoliator care – prin metode speciale – scoate din buzunarele cetǎţenilor anumite 
sume de bani câştigate greu şi deci bine meritate de aceştia, prezentul studiu doreşte 
să identifice relaţia dintre dreptul statului de a reglementa sistemul5 de impunere şi 
art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin 
care se garantează dreptul de proprietate. Cu atât mai mult cu cât problema justificării 
existenţei fiscalităţii şi a dreptului statului de a reglementa sistemul de impunere a 
fost şi este o problemă controversată, care, de-a lungul timpului6, precum reţine şi 
literatura de specialitate7, a fost supusă la numeroase concepţii şi teorii.

Observăm că legalitatea fiscalităţii este consacrată, în primul rând, la nivel 
constituţional8; astfel, nu de puţine ori, literatura de specialitate9 analizează la nivel 
naţional adagiul „nullum impositum sine lege”10. 

Totuşi, dacă aprofundăm cercetarea vom observa consacrarea principiului 
legalităţii cu privire la fiscalitate şi la nivel regional11, şi de ce nu, putem spune, 
şi la nivel  internaţional, global, deoarece realizarea veniturilor publice, ca fază a 
execuţiei bugetare, ţine de realitatea cotidiană a tuturor formaţiunilor statale12.

Totodată, trebuie reţinut că indiferent de puterea legiuitoare a formaţiunilor 
statale, actualmente, pe fondul globalizării, ca fenomen socio-economic de 

tribuabili”, a se vedea, N. Hoanţǎ, Evaziunea fiscalǎ în România, Tezǎ de doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, 1996, p. 6 apud Constantin Ioan Gliga, Evaziunea fiscalǎ. Reglementare, doctrinǎ, jurisprudenţǎ, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti 2007, p. 2, precum şi, Dragoş Pǎtroi, Evaziunea fiscalǎ între latura permisivǎ, aspectul 
contravenţional şi caracterul infracţional, Ediţia a 2-a, Editura Economicǎ, Bucureşti 2007, p. 80. 
5  Potrivit doctrinei, sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe şi alte vǎrsǎminte obligatorii, care afec-
teazǎ veniturile tuturor persoanelor fizice sau juridice, ponderea efortului fiscal fiind suportatǎ de mase, mai ales prin 
intermediul preţurilor, a se vedea, Ioan Condor, Radu Stancu, Drept financiar şi fiscal român, Editura Fundaţiei Româ-
nia de Mâine, Bucureşti 2002, p. 128; Ioan Condor, Silvia Cristea Condor, Drept vamal şi fiscal, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti 2002, p. 71; Ioan Condor, Drept fiscal şi financiar, Editura „Tribuna Economicǎ”, Bucureşti 1996, p. 147.
6  Cu privire la evoluţiile şi tendinţele sistemelor fiscale, a se vedea, pe larg, Sebastian Lazăr, Sisteme fiscale com-
parate,Editura Wolters Kluwer, Bucureşti 2010, pp. 14 şi urm. 
7  A se vedea, pe larg, Dan Drosu Şaguna, Dan Şova, Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2011, pp. 29 şi urm.  
8  A se vedea, spre exemplu, art. 31 alin. 3 din Constituţia Spaniei, prevede: „Se pot impozita prestaţii personale 
sau patrimoniale cu caracter public numai potrivit legii” (a se vedea, pe larg dispoziţiile art. 31, Constituţia Spaniei, 
traducere Mihaela Prisăcaru, Editura C.H. Beck, Colecţia „Constituţiile statelor lumii”, Bucureşti 2006, p. 26); art. 
23 din Constituţia Italiei, dispune: „Niciun fel de prestaţie personală sau patrinomială nu poate fi impusă decât în 
conformitate cu legea” (în acest sens, Constituţia Republicii Italiene, traducere Alexandrina Popescu, Editura C.H. 
Beck, Colecţia „Constituţiile statelor lumii”, Bucureşti 2006, p. 25; totodată, a se vedea, pe larg şi dispoziţiile art. 53 
din Constituţia Italiei, p.35); sau art. 139 alin. 1 din Constituţia României potrivit căruia „Impozitele, taxele şi orice 
alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”, precum 
şi art. 56 alin. 3 din Constituţia României, “Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în 
situaţii excepţionale”.    
9  A se vedea, spre exemplu, D.D. Şaguna, D. Şova, op. cit., pp. 2-3; Alexandru-Mihnea Găină, Drept fiscal şi 
procedură fiscală, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2009, p. 13; Rada Postolache, Drept financiar, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti 2009, pp. 13-15;  Guerrino Sozza, La fiscalità internazionale, ediţia a 2-a, Editura Fag, Milano 
2010, pp. 14-16. 
10  Niciun impozit în afara legii, a se vedea, în acest sens, Sebastian Răduleţu, Lucian Săuleanu, Dicţionar de expre-
sii juridice latine, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1999, pp. 204-206. 
11  Facem referire la art. 1din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, despre care vom discuta 
pe parcursul acestui studiu. 
12  A se vedea, A.C.M. Zdanovschi, Fiscalitatea …, p. 454.
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interdependenţă a statelor/ „sistemelor”, absolutismul dreptului puterii legiuitoare de 
a reglementa şi institui spre încasare anumite sarcini fiscale pe un anumit teriroriu s-a 
relativizat, altfel spus, suveranitatea fiscală13 ca şi competenţa exclusivǎ a statului în 
domeniul fiscal – un drept pe care nu-l împarte cu nimeni, iar asupra modului în care 
îşi exercitǎ acest drept nu este ţinut sǎ rǎspundă faţǎ de nicio instanţǎ sau organism 
internaţional –, primeşte noi nuanţări în contextul fenomenului de globalizare, 
deoarece au loc restrângeri ale suveranităţii statului, precum şi cedări sau transferuri 
de suveranitate interstatal.14

1. Scurte aspecte privind Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

Sistemul european de protecţie a drepturilor omului a fost iniţiat de Consiliul 
Europei, organizaţie interguvernamentalǎ regionalǎ creatǎ în 1949 de un grup de state 
din Europa Occidentalǎ angajate în apǎrarea libertǎţilor individuale şi a democraţiei.15

Astfel, între instrumentele internaţionale regionale de protecţie a drepturilor 
omului un loc aparte îl ocupǎ Convenţia pentru apǎrarea drepturilor omului şi a 
libertǎţilor fundamentale16, cunoscutǎ sub denumirea de Convenţia Europeanǎ a 
Drepturilor Omului17 semnatǎ la Roma la 4 noiembrie 1950 şi intratǎ în vigoare la 3 
septembrie 1953. De asemenea, Convenţia, adoptatǎ sub egida Consiliului Europei, 
s-a dovedit a fi, de-a lungul celei peste o jumǎtate de secol de aplicare, un instrument 
internaţional eficace de apǎrare a drepturilor pe care atât ea însǎşi, cât şi Protocoalele 
sale adiţionale adoptate ulterior, le reglementeazǎ.18               

Istoric vorbind, potrivit literaturii de specialitate19, Declaraţia Universalǎ din 
10 decembrie 1948 şi Convenţia Europeanǎ din 04 noiembrie 1950 au constituit 
primele mari „unde de şoc” ale cruciadei pentru protecţia drepturilor omului20, ca 
13   Cu privire la acest aspect, a se vedea, pe larg, Alice Cristina Maria Zdanovschi, Conceptul de suveranitate fis-
cală în „Analele Universitǎţii. Seria Drept”, Nr. 1/2011, Revista Centrului de Cercetări Juridice şi Administrative, 
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Creştinǎ Dimitrie Cantemir, Editura Pro Universitaria, 
Bucureşti 2009, pp. 58-71.
14   În acest sens, A.C.M. Zdanovschi, Fiscalitatea …, pp. 454-455.
15  A se vedea, Thomas Buergenthal, Dreptul internaţional al drepturilor omului, traducere Daniela Ghiţescu, Edi-
tura All, Bucureşti 1996, p. 73. 
16  În documente oficiale este folositǎ şi denumirea de Convenţie pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, a se vedea, Documentul de informare al Grefierului Curţii Europene a Drepturilor Omului,
 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D8FA549-42DB-4610-B2CB-F13F942FA142/0/ROU_Infodoc.pdf; pre-
cum şi http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf.
    De asemenea, România a ratificat-o prin Legea Nr. 30 din 18 mai 1994, privind ratificarea Convenţiei pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie (la art. 4 
al acestei Legi) apud www.scj.ro.   
17  În continuare Convenţia. 
18  Corneliu Bîrsan, Convenţia europeanǎ a drepturilor omului. Comentariu pe articole – vol. I. Drepturi şi libertǎţi, 
Editura All Beck, Bucureşti 2005, p. 72.
19  A se vedea, Marian Voicu, Curtea europeanǎ a drepturilor omului. Organizare – Funcţionare – Procedurǎ – Ju-
risprudenţǎ – Modele de formulare pentru sesizarea Curţii, Editura Juridicǎ 2001, p. 13. Precum şi, Th. Buergenthal, 
op. cit., pp. 74 şi urm.
20  Potrivit doctrinei, ,,drepturile omului” sunt definite ca fiind un ansamblu de norme juridice internaţionale prin 
care sunt recunoscute individului atribute şi facilitǎţi care îi asigurǎ demnitatea, libertatea şi dezvoltarea persona-
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efect primordial al celui de-al doilea rǎzboi mondial.
Totuşi, este de remarcat cǎ, potrivit doctrinei21, Convenţia Europeanǎ 

a Drepturilor Omului nu a apǎrut dintr-un vid juridic: ea a fost precedatǎ atât de 
Declaraţia Universalǎ a Drepturilor Omului cât şi de Declaraţia americanǎ a 
drepturilor şi îndatoririlor omului.  

Totodată, catalogul22 drepturilor garantate prin Convenţie a fost extins prin 
Protocoale adiţionale. Astfel, de la intrarea în vigoare a Convenţiei au fost adoptate 
14 Protocoale adiţionale la Convenţie, ultimul, Protocolul adiţional nr. 14, a intrat în 
vigoare la data de 1 iunie 201023, acesta nu prevede noi drepturi, dar aduce modificǎri 
procedurale substanţiale cu privire la Curte24. Protocoalele nr. 1, 4, 6, 7, 12 şi 13 la 
Convenţie au adăugat şi alte drepturi şi libertăţi celor garantate prin Convenţie, iar 
Protocolul nr. 2 a conferit Curţii puterea de a da avize consultative. Protocolul nr. 
9 a dat posibilitatea reclamanţilor persoane fizice să înainteze cererile lor Curţii, 
sub rezerva ratificării lui de către statul pârât şi acceptarea de către un comitet de 
selectare, actualmente acest Protocol a fost abrogat25. Protocolul nr. 1126 a restructurat 
mecanismul de control, instituind o jurisdicţie unicǎ şi obligatorie în acest domeniu, 
reprezentatǎ de Curtea27 Europeanǎ a Drepturilor Omului. Iar, celelalte protocoale se 
refereau la organizarea instituţiilor Convenţiei şi la procedura în faţa acestora.28

Potrivit doctrinei29, Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului este un organ 
al Consiliului Europei, cu caracter jurisdicţional, fiind creatǎ printr-un tratat 
internaţional, Convenţia – amendatǎ prin Protocolul nr. 11, distinct de tratatul 
constitutiv al organizaţiei internaţionale al cǎrei organ este. Astfel, potrivit aceleiaşi 
opinii, Curtea este un tribunal internaţional, specializat în materia garantǎrii 
drepturilor omului, cu activitate permanentǎ şi cu jurisdicţie obligatorie. Ea este 
singura curte internaţionalǎ în materia drepturilor omului la care particularii au acces 
direct, nemijlocit. Curtea are atât o competenţǎ generalǎ, în materia drepturilor civile 

litǎţii sale şi care beneficiazǎ de garanţii instituţionale apropiate; C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 14; De asemenea, a 
se vedea, şi, Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţionalǎ a drepturilor omului – surse, instituţii, proceduri, 
Editura All Beck, Bucureşti 2000, pp. 5 şi urm.
21   A se vedea, Donna Gomien, Introducere în Convenţia europeanǎ a Drepturilor Omului, traducere Cristiana 
Irinel Stoica, Editura All, Bucureşti 1996, p. 13.  
22  Th. Buergenthal, op. cit., p. 75.
23  A se vedea, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf.
24   A se vedea şi C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 78.
25  În acest sens, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf.
26  Începând cu intrarea în vigoare a Protocolul nr. 11  la data de 1 noiembrie 1998, Protocolul nr. 9 a fost abrogat, 
iar Protocolul nr. 10 a rămas fără obiect, a se vedea, în acest sens, http://www.echr.coe.int/Documents/Conventi-
on_RON.pdf.
27  A se vedea, pe larg, spre exemplu, şi, Corneliu Bîrsan, Convenţia europeanǎ a drepturilor omului. Comentariu 
pe articole – vol. II. Procedura în faţa Curţii. Executarea hotǎrârilor, Editura All Beck, Bucureşti 2006, pp. 2 şi 
urm.; Radu Chiriţǎ, Convenţia europeanǎ a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, vol. II, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti 2007, pp. 259 şi urm.
28  A se vedea, Documentul de informare al Grefierului Curţii Europene a Drepturilor Omului, http://www.echr.coe.
int/NR/rdonlyres/0D8FA549-42DB-4610-B2CB-F13F942FA142/0/ROU_Infodoc.pdf; precum şi C. Bîrsan, op. cit., 
vol. I, pp. 77-78. 
29   A se vedea, C.L. Popescu, Protecţia …., pp. 86 şi urm.
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şi politice, şi o competenţǎ teritorialǎ limitatǎ la nivel regional european, cât şi o 
competenţǎ consultativǎ.

Totodatǎ, potrivit Convenţiei, în forma amendatǎ de prin Protocolul nr. 11, 
Curtea este instituitǎ în scopul asigurǎrii respectǎrii angajamentelor rezultând pentru 
statele pǎrţi din Convenţie şi din Protocoalele la aceasta.30 

2. Articolul 1 din Protocolul adiţional nr. 1

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie31 prevede cǎ: ,,Orice persoanǎ 
fizicǎ sau juridicǎ are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit 
de proprietatea sa decât pentru cauzǎ de utilitate publicǎ şi în condiţiile prevǎzute 
de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile 
pe care le considerǎ necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform 
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau 
a amenzilor”.

Aceste dispoziţii reglementeazǎ dreptul de proprietate32, drept care a fost 
adǎugat catalogului de drepturi garantate de Convenţei prin Primul Protocol adiţional 
la aceasta. 

Cu privire la interpretarea juridică a acestui articol, potrivit jurisprudenţei 
CEDO, spre exemplu, Cauza Stere şi alţii c. România 33, „Curtea aminţeşte că art. 1 al 
Protocolului nr. 1 conţine trei norme distincte: prima, care se exprimă în prima frază 
a primului paragraf  şi îmbracă un caracter general, enunţă principiul respectării 
proprietăţii; a doua, figurând în a doua fraza a aceluiaşi paragraf, vizează privarea de 
proprietate şi o subordonează anumitor condiţii; cât despre a treia, consemnată în al 
doilea paragraf, ea recunoaşte Statelor contractante puterea de a reglementa folosirea 
bunurilor, conform cu interesul general  sau pentru a asigura plata impozitelor sau ale 
altor contribuţii sau amenzi”.  

Potrivit literaturii de specialitate34, art. 1 din Protocolul nr. 1 are în vedere 
instituirea unui control internaţional al modului în care autoritǎţile naţionale ale 
statelor semnatare ale Convenţei asigurǎ respectarea exerciţiului dreptului de 
proprietate; este vorba despre protecţia unui drept care trebuie sǎ existe în patrimoniul 
celui care incovǎ protecţia sa internaţionalǎ.

 Totuşi, textul recunoaşte posibilitatea „lipsirii de proprietate” numai pentru 
o cauzǎ de utilitate publicǎ, în condiţiile stabilite de lege şi de principiile generale, 
fǎrǎ însǎ a prevedea expres necesitatea acordǎrii de despǎgubiri într-o asemenea 
30  C.L. Popescu, Protecţia …., p. 87.
31  Corneliu-Liviu Popescu, Contenciosul european al drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2006, p. 41.
32  A se vedea, pe larg, C. Bîrsan, op. cit., vol. I., pp. 964 şi urm.; R. Chiriţǎ, Convenţia …, vol. II, p. 349; Frédéric 
Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, traducere Raluca Borcea (coord.), Editura Polirom, 
Iaşi 2006, p. 375.
33  În acest sens, Cauza Stere şi alţii c. România, hotǎrârea din 23 februarie 2006, www.scj.ro.
34  A se vedea, C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 967. 
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situaţie. Referirea la principiile dreptului internaţional public poate fi consideratǎ ca 
o modalitate de suplinire a acestei omisiuni; nu mai puţin, cuprinderea ei in terminis 
se impunea35.     

Totodatǎ, potrivit literaturii de specialitate36,  par. 2 al art. 1 din Protocolul nr. 
1 pare sǎ recunoascǎ o putere exorbitantǎ şi discreţionarǎ a statelor nu numai în a 
reglementa mǎsurile necesare plǎţii impozitelor, amenzilor sau a altor contribuţii, 
ceea ce, într-o anumitǎ mǎsurǎ, poate sǎ aparǎ ca acceptabil, dar şi în privinţa folosirii 
bunurilor proprietatea cuiva „în înţelesul general”, aspect de naturǎ sǎ suscite 
anumite rezerve. Într-adevǎr, a recunoaşte statelor dreptul de a adopta „legile pe care 
le considerǎ necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului 
general” pare sǎ confere acestora facultatea de a pune pe primul plan nu protecţia 
dreptului de proprietate privatǎ, ci funcţia sa socialǎ. De asemenea, formularea textului 
poate conduce la concluzia lipsei posibilitǎţii exercitǎrii unui control internaţional al 
modului în care statele fac uz de prerogativa astfel recunoscutǎ, consecinţǎ aflatǎ însǎ 
în contradicţie evidentǎ cu înseşi scopurile Convenţei. 

De aceea, s-a spus cǎ art. 1 al Primului Protocol adiţional a fost redactat 
în aşa fel încât sǎ rezulte limitǎri37 minime ale puterii discreţionare a statelor în 
domeniul reglementǎrii recunoaşterii şi apǎrǎrii dreptului de proprietate într-un cadru 
internaţional38.     

Trebuie menţionat că în materie noţiunea de „bun” primeşte o calificare 
autonomǎ39 care îi lǎrgeşte sfera de aplicare. Astfel, spre exemplu, în Cauza Dangeville 
35  C. Bîrsan, op. cit., vol. I,  p. 967; a se vedea, şi, F. Sudre, op. cit., p. 380. 
36  A se vedea, C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 967.
37  Potrivit literaturii de specialitate, dreptul de proprietate nu este absolut, iar Protocolul  nr. 1, printr-o dispoziţie 
familiarǎ sistemelor de drept intern, permite douǎ tipuri de limite: (a) privarea de proprietate (art. 1 parag. 1 P-1) 
şi (b) reglementarea exercitǎrii dreptului de proprietate (art. 1 parag. 2 P-1). Aceste limitǎri, a cǎror determinare 
concretǎ ţine de libera apreciere a statelor, sunt subordonate unor condiţii prevǎzute de text, în scopul protejǎrii 
indivizilor împotriva atingerilor arbitrare aduse dreptului de proprietate. Acestor limite textuale li se adaugǎ o limitǎ 
consacratǎ de jurisprudenţa Curţii, prin hotǎrârea sa de principiu Sporrong şi Lönnroth c. Suedia, (c) atingerea adusǎ 
substanţei dreptului de proprietate. Şi, conform acestei reformulǎri a textului, art. 1 P-1 conţine trei norme distincte, 
dar complementare. F. Sudre, op. cit., pp. 379 şi urm. A se vedea, şi, C. Bîrsan, op. cit., vol. I, pp. 1003 şi urm.
38  L. Condorelli, Premier Protocol aditionel, Article 1 în Commentaire …, op. cit., p. 972 apud C. Bîrsan, op. cit., 
vol. I, p. 967.
39  Convenţia utilizeazǎ noţiuni care primesc calificǎri diferite în multitudinea sistemelor juridice ale statelor euro-
pene. Spre exemplu, în noţiunea de lege, unele sisteme de drept includ şi jurisprudenţa, în timp ce altele includ doar 
legislaţia emisǎ de Parlament; în timp ce Marea Britanie nu cunoaşte o distincţie clarǎ între domeniul penal şi civil, 
alte state includ în categoria infracţiunilor şi contravenţiile, în timp ce, în altele, contravenţiile ies din sfera dreptului 
penal, astfel încât încercarea de a defini noţiunea de infracţiune sau de pedeapsǎ plecând de la definiţiile existente în 
legislaţia internǎ este o sarcinǎ imposibilǎ. Pe de altǎ parte, marcatǎ de ideea de a crea un sistem uniform şi coerent 
în materia drepturilor fundamentale în Europa, Curtea nu poate sǎ facǎ trimitere, în fiecare caz în parte, la legislaţia 
naţionalǎ invocatǎ; a se vedea, în acest sens, O. Jacot-Giullarmod, Règles, p. 50 apud Radu Chiriţǎ, Convenţia euro-
peanǎ a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2007, p. 15. 
    În acest fel, necesitatea de a crea pe cale jurisprudenţialǎ un sistem de noţiuni autonome faţǎ de calificǎrile naţio-
nale s-a impus cu forţa unei evidenţe. Pericolul recurgerii la noţiuni dependente de definiţiile din dreptul intern a 
fost sesizat şi de cǎtre instanţa de la Strasbourg, care a afirmat, cu referire la noţiunea de «acuzaţie în materie penalǎ» 
cǎ ,,dacǎ statele contractante ar putea, prin voinţǎ proprie, sǎ califice o faptǎ ca fiind de naturǎ administrativǎ, 
şi nu penalǎ, iar astfel sǎ înlǎture aplicabilitatea drepturilor fundamentale prevǎzute în art. 6 şi 7, ar însemna ca 
aplicarea acestora sǎ fie subordonatǎ voinţei lor suverane. O astfel de latitudine lǎsatǎ la îndeplinirea lor riscǎ sǎ 
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S.A. c. Franţa, hotǎrârea din 16 aprilie 200240, ,,Curtea considerǎ cǎ reclamantul a 
beneficiat, pe parcursul ambelor proceduri, de o creanţǎ asupra statului, din cauza 
TVA plǎtitǎ, dar nedatoratǎ, pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1978. O asemenea 
creanţǎ se analizeazǎ într-o «valoare patrimonialǎ» şi are, deci, caracterul unui 
«bun» în sensul art. 1 fraza I, care, în consecinţǎ, este aplicabil în cauzǎ. În orice caz, 
Curtea este de opinia cǎ reclamantul avea cel puţin o speranţǎ legitimǎ41 sǎ poatǎ 
obţine rambursarea sumei în litigiu”.

Pe când, în Cauza Ouzounis şi alţii c. Grecia, hotǎrârea din 18 aprilie 
200242, „Curtea aminteşte cǎ o «creanţǎ» poate constitui un «bun» în sensul art. 
1 din Protocolul nr. 1, cu condiţia sǎ fie suficient stabilitǎ pentru a fi exigibilǎ”. 
De asemenea, în Cauza Eko-Elda Avee c. Grecia, hotǎrârea din 9 martie 200643, 
„Curtea aminteşte cǎ obligaţiile fiscale nǎscute din obligaţia de a plǎti impozite pot 
intra sub incidenţa art. 1 din Protocolul nr. 1 atunci când condiţiile de rambursare 
impun contribuabilului o sarcinǎ excesivǎ, aducând o atingere serioasǎ situaţiei sale 
financiare. În speţǎ, Curtea considerǎ cǎ o întârziere atât de mare în rambursarea 
sumei de bani, fǎrǎ a fi însoţitǎ de plata unor penalitǎţi de întârziere, întruneşte 
condiţiile de mai sus, astfel cǎ art. 1 din Protocolul nr. 1 a fost violat”; 

Astfel, vom regǎsi anumite aspecte fiscale care prin interpretarea noţiunilor 
autonome devin „bunuri” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea art. 6 par. 1 din Convenţie în litigiile 

conducǎ la rezultate incompatibile cu obiectul şi scopul Convenţiei”; a se vedea, în acest sens, CEDO, hot. Öztürk, 
§ 49 apud R. Chiriţǎ, op. cit., vol. I, p. 15.        
    Astfel, tehnica „noţiunilor autonome” se analizeazǎ ca o metodǎ de formare a unui drept comun, care atenueazǎ 
imprecizia termenilor convenţionali şi neomogenitatea drepturilor naţionale, permiţând o definire uniformǎ a an-
gajamentelor asumate de state. Considerând cǎ normele europene de protecţie a drepturilor omului nu variazǎ în 
funcţie de calificǎrile juridice specifice drepturilor naţionale, Curtea europeanǎ recurge astfel la ,,noţiuni autonome” 
pentru a asigura indispensabila uniformitate de interpretare a Convenţiei; în acest sens, a se vedea, P. Rolland - ,,Le 
contrôle de l’opportunité par la Cour européenne des droits de l’homme” in D. Rousseau şi F. Sudre (coord.) - 
“Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme, STH, 1990, p. 71 apud F. Sudre, op. cit., p. 183. 
Precum şi, Corneliu-Liviu Popescu, Calificarea europeanǎ şi naţionalǎ a procurorului roman drept «magistrat, în 
Noua Revistǎ de Drepturile Omului nr. 1/2005, Editura All Beck, Bucureşti 2005, p. 56.   
     Totodată, ,,noţiunile autonome” prezintǎ douǎ caracteristici majore: pe de o parte, ele nu privesc condiţiile de 
exercitare a unui drept, ci guverneazǎ aplicabilitatea acestuia; pe de altǎ parte, noţiunea în cauzǎ face obiectul unei 
calificǎri diferite de cea a dreptului intern; a se vedea, F. Sudre, op. cit., p. 184.
     Aşadar, tehnica „noţiunilor autonome” are drept rezultat major extinderea considerabilǎ a domeniului de aplicare 
a dispoziţiilor de protecţie din Convenţie şi, în consecinţǎ, a sferei ordinii convenţionale. În consecinţă, vizând sǎ 
reducǎ zonele de inaplicabilitate a normei convenţionale, interpretarea „autonomǎ” sporeşte efectivitatea dreptului 
garantat. În acest sens, a se vedea, pe larg, F. Sudre, op. cit., pp. 184-185.
40  Corneliu-Liviu Popescu, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (1999-2002), Editura All Beck, 
Bucureşti 2003, p. 511.
41  În ceea ce priveşte ,,speranţa legitimǎ”, a se vedea, şi, Cauza Stretch c. Marea Britanie, hotǎrârea din 24 iunie 
2003 apud Radu Chiriţǎ, Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului. Culegere de hotǎrâri 2003, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti 2007, p. 226.
42  C.L. Popescu, Jurisprudenţa … (1999-2002), p. 517.
43  Radu Chiriţǎ, Curtea Europeanǎ a Drepturilor Omului. Culegere de hotǎrâri 2006, Editura C.H. Beck, Bucureşti 
2007, p. 521. A se vedea, în acelaşi sens, şi, Cauza Buffalo SRL în lichidare c. Italia, hotǎrârea din 3 iulie 2003 apud 
R. Chiriţǎ, Curtea … 2003, p. 227.
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fiscale44 îşi relevǎ importanţa şi dispoziţiile finale ale parag. 2 art. 1 din Protocolul 
nr. 1, care permite statelor sǎ reglementeze cǎile pe care asigurǎ plata impozitelor, 
altor contribuţii sau amenzi, fǎrǎ ca aceasta sǎ reprezinte o limitare a dreptului de 
proprietate garantat de primul paragraf45.   

Totodatǎ, dupǎ cum a reţinut fosta Comisie, aceastǎ normǎ recunoaşte cǎ statele 
au dreptul sǎ perceapǎ impozite sau alte contribuţii şi cǎ, în materie fiscalǎ, statele 
dispun de o mare marjǎ de acţiune cu privire la mijloacele pe care pot sǎ le utilizeze 
în acest scop; aparţine autoritǎţilor naţionale competenţa sǎ decidǎ perceperea de 
impozite, alte taxe sau contribuţii, potrivit aprecierii necesitǎţilor politice, economice 
şi sociale. Aşa fiind, obligarea unui contribuabil la plata unui impozit sau a altei 
contribuţii nu ar putea fi contrarǎ dreptului la respectarea bunurilor sale, decât 
dacǎ cel interesat ar fi obligat la a suporta o sarcinǎ intolerabilǎ sau i-ar fi complet 
bulversatǎ situaţia financiarǎ46.     

De asemenea, având a se pronunţa asupra interpretǎrii expresiei „pentru 
asigurarea plǎţii impozitelor”, cuprinsǎ în par. 2 art. 1, Curtea a arǎtat cǎ aceasta 
consacrǎ, implicit, dreptul statelor contractante de a edicta legile pe care le considerǎ 
necesare pentru plata impozitelor47.

Dar, pentru a adopta norme fiscale, trebuie recunoscutǎ legiuitorului naţional 
o amplǎ marjǎ de apreciere, în special cu privire la împrejurarea de a şti pânǎ unde 
poate beneficia fiscul de o poziţie avantajoasǎ pentru recuperarea creanţelor statului 
în raport cu titularii ordinari ai unor creanţe comerciale, atunci când existǎ un debitor 
comun48.        

În cauza Stere şi alţii c. România, „Curtea constată că reclamanţii se plâng 
de privarea de drepturile lor de creanţă, în sensul celei de-a doua fraze a primului 
paragraf din art. 1. Este adevărat că o ingerinţă în exercitarea drepturilor de creanţă 
asupra Statului se poate analiza într-o astfel de privare de proprietate. Totuşi, fiind 
vorba despre un impozit de achitat, demersul cel mai natural constă în examinarea 
plângerilor din punct de vedere al unei reglementări a folosirii bunurilor în interesul 
general «pentru asigurarea plăţii impozitelor», ce relevă regula enunţată în al doilea 
paragraf al art. 1.

 Totuşi, cele trei reguli susmenţionate49 nu sunt «distincte» în sensul că ar fi fără 
44  În acest sens, a se vedea, pe larg,  Alice Cristina Maria Zdanovschi, Aplicabilitatea art. 6 par. 1 din Convenţia 
Europenǎ a Drepturilor Omului în litigiile fiscale - Comentariu asupra Cauzelor Janosevic c. Suedia şi Västberga 
Taxi Aktiebolag şi Vulic c. Suedia, în Revista Românǎ de Executare Silitǎ Nr. 3-4/2008, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti 2008, pp. 134-182.
45  C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 1038.
46  A se vedea, pe larg, C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 1038. A se vedea şi Cauza Eko-Elda Avee c. Grecia, hotǎrârea din 
9 martie 2006 apud R. Chiriţǎ, Curtea … 2006, p. 521. 
47  Spre exemplu, CEDH, 21 mai 2002, Jokela c/Finlande, Recueil 2002-IV, § 57 apud C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 
1039.
48  A se vedea, pe larg, C. Bîrsan, op. cit., vol. I, p. 1040.
49  „Curtea aminţeşte că art. 1 al Protocolului nr. 1 conţine trei norme distincte: prima, care se exprimă în prima frază 
a primului paragraf  şi îmbracă un caracter general, enunţă principiul respectării proprietăţii; a doua, figurând în 
a doua fraza a aceluiaşi paragraf, vizează privarea de proprietate şi o subordonează anumitor condiţii; cât despre 
a treia, consemnată în al doilea paragraf, ea recunoaşte Statelor contractante puterea de a reglementa folosirea 
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legătură între ele: a doua şi a treia privind cazuri particulare de încălcare a dreptului 
la respectul bunurilor şi trebuie, deci, să fie interpretate în lumina principiului general 
enunţat în prima regulă.

Curtea aminţeşte că art. 1 al Protocolului  nr. 1 cere, înainte de toate şi mai 
ales, ca o ingerinţă a autorităţii publice în respectarea dreptului privind respectarea 
bunurilor să fie legală.  Al doilea paragraf recunoaşte Statelor dreptul de a reglementa 
folosirea bunurilor, punând în vigoare «legi». În exercitarea puterii sale de control, 
Curtea se bucură de competenţa, chiar dacă limitată, de a verifica respectarea 
dreptului intern. 

Curtea trebuie, de asemenea, să caute un «just echilibru» de menţinut între 
exigenţele de interes general şi imperativele respectării drepturilor fundamentale 
ale individului.  Grija de a realiza acest echilibru se reflectă în structura art. 1 în 
întregime, inclusiv în al doilea paragraf; deci, trebuie să existe un raport rezonabil de 
proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul propus.

 De altfel, pentru a determina dacă acestă exigenţă este satisfăcută, este 
recunoscut că un Stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi implementează 
o politică în materie fiscală, se bucură de o amplă marjă de aprecire.

 Acestea fiind date, Curtea notează că, în prezenta cauză, reclamanţii au fost 
condamnaţi să ramburseze creanţele încasate în legalitate în virtutea unei decizii 
definitive şi intrate în vigoare ca lucru judecat. 

 În această privinţă, trebuie amintit că preemineţa dreptului, unul din principiile 
fundamentale ale unei societăţi democratice, este inerentă ansamblului articolelor 
Convenţiei. Ea presupune respectarea pricipiului securităţii raporturilor juridice, şi 
mai ales a deciziilor de justiţie intrate în vigoare ca lucru judecat. Nici o parte nu 
este abilitată să solicite supervizarea unei judecăţi definitive şi executorie numai cu 
scopul de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă decizie în privinţa ei. Dacă 
nu era astfel, repunerea în cauză a deciziilor ar da naştere la un climat general de 
insecuritate juridică, diminuând încrederea publicului în sistemul judiciar şi deci în 
Statul de drept. 

 Desigur, aplicarea retroactivă a unei legi fiscale nu este interzisă ca atare de 
art. 1 al Protocolului nr. 1. Totuşi, Curtea relevă că în speţă nu este vorba despre 
aplicarea retroactivă a unei legi fiscale, ci de anularea unei decizii definitive intrate 
în vigoare ca lucru judecat care stabilise în favoarea reclamanţilor creanţe împotriva 
Statului. 

 Dat fiind faptul că intervenţia procurorului general după încheierea procedurii 
- la care nu fusese parte - a condus la anularea integrală a acestor creanţe, Curtea 
consideră că un prejudiciu atât de radical la drepturile celor interesaţi a rupt, în 
defavoarea lor, justul echilibru ce trebuie menţinut între protejarea proprietăţii şi 
exigenţele de interes general.

bunurilor, conform cu interesul general  sau pentru a asigura plata impozitelor sau ale altor contribuţii sau amenzi”, 
Cauza Stere şi alţii c. România.
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În ciuda marii puteri de care beneficiază Statul în materie fiscală, exercitarea 

sa, în circumstanţele speţei, a adus prejudiciu principiilor de securitate a raporturilor 
juridice şi a preemineţei dreptului. 

 De aici, încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1”50.

4. Concluzii

În urma celor analizate putem conchide că legitimitatea dreptului statului de 
a reglementa sistemul de impunere este întemeiată, atât din punct de vedere juridic, 
cât şi social, iar acest drept nu poate fi văzut ca o încalcare sau o limitare a dreptului 
de proprietate în condiţiile art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1, Statului fiindu-i 
recunoscută o amplă marjă de aprecire atunci când elaborează şi implementează o 
politică în materie fiscală. 

Totuşi, Statul este ţinut să menţină un just echilibru între protejarea proprietăţii 
şi exigenţele de interes general, atunci când reglementează şi aplică respectivul 
sistem de impunere pentru plata sarcinilor fiscale.
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Marius Eugen RADU1

Abstract 

Plea bargaining agreement ends when, from the evidence, it is apparent 
that there are insufficient data on which to act to set in motion the criminal 
proceedings and the guilt of the defendant. The prosecutor on the case, even 
prior to initiation of concluding a plea bargain with the offender, namely since 
the time of the criminal action, must be satisfied, following a legal argument 
depth, that question is no evidence showing beyond doubt meet all the elements 
of the offense investigated.

Keywords: consent agreement, guilt, criminal, criminal prosecution, 
prosecutor, court, defendant

1. Noţiunea, obiectul si titularii acordului de recunoaştere a vinovăției

Acordul de recunoaştere a vinovăției este o formă de negociere prin care 
se ajunge la o înțelegere cu privire la soluționarea învinuirilor aduse inculpatului, 
fără a desfășura un proces judiciar competent, în care acestuia i se garantează toate 
drepturile prevăzute de lege. 2

Acordul de recunoaştere a vinovăției are ca obiect, potrivit legii, recunoașterea 
comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare 
acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare 
a acesteia.

Este de esența semnării unui acord de recunoaștere a vinovăției recunoașterea 
de către inculpat, în totalitate sau în parte, a faptelor în legătură cu care s-a pus în 
mișcare acțiunea penală împotriva sa.
1  Conf.univ.dr. Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, mariusavocat@yahoo.com 
2  Madalina Moceanu, Practica instantelor privind acordul  de recunoastere a vinovatiei, www.legestart.ro

ACORDUL DE RECUNOAŞTERE  
A VINOVĂŢIEI

AGREEMENT CONFESSION
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Acordul de recunoaştere a vinovăției încheiat în cursul urmăririi penale este 
un „element de justiţie negociată”, căci felul, cuantumul şi modul de executare a 
pedepsei se stabilesc prin negociere între procuror şi inculpat, instanța neputând, 
cu ocazia verificării acordului, să aplice o sancțiune mai grea. Instanța verifică 
acordul de recunoaştere încheiat între procuror şi inculpat şi, în cazul în care acordul 
îndeplineşte condiţiile de legalitate, iar soluția propusă prin acord nu este prea blândă, 
admite acordul şi pronunță o soluție de condamnare, fără să poată crea o situaţie 
mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la acord; în caz contrar, respinge acordul 
şi trimite cauza în vederea continuării urmăririi penale; în acest fel, inculpatul are 
oportunitatea de a negocia cu procurorul condiţiile acordului său, participând astfel 
la procesul decizional de stabilire a pedepsei, beneficiu ce nu mai este prevăzut la 
soluționarea cauzei după sesizarea prin rechizitoriu; o atare negociere nu are loc în 
procedura recunoaşterii învinuirii, când beneficiul constă doar în reducerea limitelor 
de pedeapsă, sancțiunea fiind stabilită de instanță între aceste limite, cu excluderea 
oricărei forme de negociere; in acest caz, previzibilitatea pedepsei ce urmează a fi 
aplicată este mult mai redusă decât în cazul parcurgerii procedurii speciale a acordului 
de vinovăție, când inculpatul ştie că nu poate primi o sancțiune mai grea decât cea 
negociată; rezultă, astfel, că legiuitorul nu a înțeles să acorde acest dublu beneficiu 
în cursul urmăririi penale, respectiv ca inculpatul să aibă posibilitatea de a negocia 
pedeapsa prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăției şi, în acelaşi timp, să 
se bucure de diminuarea limitelor de pedeapsă prin aplicarea art. 396 alin. (10) din 
Codul de procedură penală.3

Un astfel de acord poate fi încheiat numai de către procuror şi inculpat, ca 
urmare a recunoaşterii vinovăției de către acesta din urmă.

Inculpații minori nu pot încheia însă acorduri de recunoaştere a vinovăției.
Subliniem că acordul se poate încheia doar în cursul urmăririi penale şi doar 

după momentul punerii în mișcare a urmăririi penale.
El poate fi inițiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat însă efectele 

acordului de recunoaştere a vinovăției sunt supuse întotdeauna avizului procurorului 
ierarhic superior.

În situaţia în care inculpatul solicita încheierea unui acord de recunoaştere a 
vinovăției, iar procurorul nu doreşte încheierea unui astfel de acord, atunci organul 
judiciar are posibilitatea sa respingă cererea inculpatului printr-o ordonanță. Împotriva 
ordonanței inculpatul poate formula plângere în condiţiile art. 336 C. Pr. Pen.

Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăției se stabilesc prin 
avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.

În cazul în care acţiunea penală s-a pus în mișcare față de mai mulţi inculpați, se 
poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăției distinct cu fiecare dintre aceștia, 
fără a fi adusă atingere prezumției de nevinovăție a inculpaților pentru care nu s-a 

3  Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul Pentru Dezlegarea unor Chestiuni de Drept in Materie Penală, 
decizia nr. 25/2014 pronuntata in dosarul nr. 27/1/2014/HP/P, www.scj.ro 
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încheiat acord. Şi în această procedură specială, ca şi în cazul procedurii de judecată 
de drept comun, negocierea nu trebuie în niciun caz purtată în afara legii, ci trebuie să 
fie dirijată în limitele arătate de art. 74 alin. 1 din C. Pen.; astfel, la stabilirea pedepsei 
ce urmează a fi aplicată inculpatului, în cazul întrunirii acordului, trebuie să se ţină 
cont de criteriile generale de individualizare, menţionate în articolul arătat mai sus, 
respectiv de gravitatea infracțiunii săvârșite şi de periculozitatea infractorului, de 
împrejurările şi modul de comitere a infracțiunii, precum şi de mijloacele folosite, 
starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului 
produs ori a altor consecinţe ale infracțiunii, de motivul săvârșirii infracțiunii şi 
scopul urmărit, natura şi frecvența infracţiunilor care constituie antecedente penale ale 
infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii şi în cursul procesului penal şi, nu 
în ultimă instanță, de nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială 
şi socială a autorului; prin urmare, întrucât procurorul în sistemul nostru de drept este 
considerat un magistrat în adevăratul sens al noţiunii, nu numai că îşi supune întreaga 
activitate principiului legalității, dar trebuie să vegheze la respectarea acestuia şi la 
realizarea intereselor generale ale societăţii; în caz contrar, dacă la stabilirea pedepsei 
nu ar fi avute în vedere criteriile de individualizare arătate, s-ar putea ajunge la un 
refuz arbitrar din partea procurorului în ceea ce priveşte dreptul inculpatului de a 
accede la o astfel de procedură simplificată, care de altfel nu are nicio altă finalitate 
decât „cruțarea stresului” în care se găsește acesta, respectiv scurtarea perioadei de 
incertitudine şi atingerea unui termen rezonabil al procedurii penale.4

2. Condiţiile, forma şi conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăției

Potrivit art. 480 C. Pr. Pen. acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate 
încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii 
sau a închisorii de cel mult 7 ani.

Procurorul nu poate, în faza de urmărire penală, în procedura acordului de 
recunoaştere a vinovăției, să retină dispozițiile art. 396 alin. 10 C. Pr. Pen., cu 
consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru 
infracţiunea săvârşită.5

Apreciem însă că este criticabilă condiționarea acordului de recunoaștere a 
vinovăției de pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce formează obiectul 
cauzei; având în vedere că inculpatul acceptă încadrarea juridică dată faptei de 
procuror și participă la procesul de individualizare a pedepsei, considerăm că ar 
fi fost firesc ca incidența procedurii speciale să depindă de limitele de pedeapsă 
rezultate din încadrarea juridică; raportarea legiuitorului la „pedeapsa prevăzută 
de lege”, sintagmă care vizează infracțiunea consumată, ignoră împrejurarea că, la 
4  Stefan Gheorghe Daniel, Rolul procurorului în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme 
practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de NCPP, www.juridice.ro 
5  Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia 
nr. 25/2014 pronuntata in dosarul nr. 27/1/2014/HP/P, www.scj.ro 
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încadrarea juridică, procurorul ține seama dacă fapta a rămas în fază de tentativă ori 
s-a consumat, dacă inculpatul este sau nu recidivist, dacă sunt sau nu circumstanțe 
atenuante sau agravante legale; or, acestea influențează limitele speciale de pedeapsă 
între care se realizează individualizarea; se ajunge astfel ca admisibilitatea procedurii 
să fie determinată de gradul abstract de pericol social al faptei, și nu de periculozitatea 
concretă pe care o prezintă făptuitorul, ceea ce generează unele inechități.6

Acordul de recunoaştere a vinovăției se încheie atunci când, din probele 
administrate, rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus 
în mișcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăția inculpatului. 

Procurorul de caz, chiar anterior inițierii încheierii unui acord de recunoaştere 
a vinovăției cu autorul faptei, şi anume încă din momentul punerii în mișcare a 
acțiunii penale, trebuie să constate, în urma unui raționament juridic aprofundat, că 
în cauză există probe din care să rezulte, dincolo de orice îndoială, întrunirea tuturor 
elementelor constitutive ale infracțiunii cercetate, standardul probațiunii fiind mult 
mai ridicat decât cel stabilit de sintagma „suficiente date”, folosită de legiuitor în art. 
480 alin. 2 din C. Pr. Pen.7

La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este 
obligatorie.

Având în vedere că acordul de recunoaştere a vinovăţiei se realizează în faza de 
urmărire penală în fața procurorului apreciem că asistenta juridică poate fi asigurată, 
la acest moment procesual, de către orice avocat, inclusiv de către cel stagiar.

Acordul de recunoaştere a vinovăției se încheie în formă scrisă, procurorul nu 
mai întocmește rechizitoriu cu privire la inculpații cu care a încheiat acord.

Chiar şi în situaţia în care acordul se realizează oral, pentru ca el să îşi poată 
produce efectele prevăzute de lege trebuie consemnat într-un înscris.

Potrivit art. 482 C. Pr. Pen., acordul de recunoaştere a vinovăției trebuie să 
cuprindă:

    a) data şi locul încheierii;
    b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;
    c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1) C. 

Pr. Pen.;
    d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;
    e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;
    f) probele şi mijloacele de probă;
    g) declarația expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei şi 

acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acţiunea penală;
    h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluția de 

renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care 
6  Alexandra LĂNCRĂNJAN, Radu SLĂVOIU, Acordul de recunoaștere a vinovăției – unele controverse,  
www.juridice.ro 
7  Stefan Gheorghe Daniel, Rolul procurorului în realizarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Probleme 
practice şi teoretice în desfăşurarea procedurii speciale prevăzute de NCPP, www.juridice.ro 
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s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;

    i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.
Considerăm că, în procedura avizului ulterior, procurorul ierarhic superior 

are posibilitatea de a invalida negocierea numai atunci când constată că există o 
problemă de legalitate sau de insuficiență a probatoriului, dar nu va putea să o 
invalideze pe motive de oportunitate şi temeinicie strict legate de cuantumul şi forma 
de executare a pedepsei, dacă acestea sunt în limitele stabilite inițial (nici măcar în 
cazul în care, din evaluarea circumstanțelor concrete ale cauzei, ar constata că limitele 
fixate nu sunt în concordanță cu gravitatea faptei sau periculozitatea infractorului), 
posibilitatea reevaluării limitelor de negociere fiind circumscrisă principiilor 
stabilităţii raporturilor juridice şi previzibilității procedurii pentru inculpat.8

3. Procedura în faţa instanței

Potrivit art. 483 C. Pr. Pen. după încheierea acordului de recunoaştere a 
vinovăției, procurorul sesizează instanța căreia i-ar reveni competenţa să judece 
cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a vinovăției, însoţit de 
dosarul de urmărire penală.

În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte 
sau numai cu privire la unii dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi 
se dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat. Procurorul 
înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care se referă la faptele şi 
persoanele care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

În cazul în care sunt incidente dispoziţiile art. 23 alin. (1) C. Pr. Pen. , procurorul 
înaintează instanţei acordul de recunoaştere a vinovăției însoţit de tranzacţie sau de 
acordul de mediere.

În conformitate cu dispozițiile art. 484 C. Pr. Pen., dacă acordului de 
recunoaştere a vinovăției îi lipsește vreuna dintre mențiunile obligatorii sau dacă nu 
au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 482 şi 483 C. Pr. Pen., instanța dispune 
acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi sesizează în acest sens conducătorul 
parchetului care a emis acordul.

Acoperirea omisiunilor se referă la oricare dintre condiţiile prev. de art. 482 
Cod procedură penală, deci inclusiv la stabilirea formei de executare a pedepsei şi a 
tuturor obligațiilor atașate formei de executare negociate, astfel încât este posibilă şi 
acoperirea omisiunii stabilirii obligațiilor prev. de art. 93 alin. 2 Cod penal.9

Instanța se pronunță asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei prin 
sentinţă, în urma unei proceduri necontradictorii, în şedinţă publică, după ascultarea 
procurorului, a inculpatului şi avocatului acestuia, precum şi a părţii civile, dacă este 
prezentă.
8  Alexandra LĂNCRĂNJAN, Radu SLĂVOIU, Acordul de recunoaștere a vinovăției – unele controverse,  
www.juridice.ro 
9  Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 645/P/2015, portal.just.ro
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În desfășurarea acestei proceduri speciale în fața completului de judecată, este 

inexistentă etapa cercetării judecătorești.
Având în vedere că procedură este necontencioasă, apreciem că ascultarea 

procurorului, inculpatului şi avocatului se limitează, în principal, la analiza 
condițiilor de admisibilitate a acordului şi, în secundar, la pedeapsă şi la modalitatea 
de executare a pedepsei.10

Citarea și prezența părţii civile la soluționarea de către instanță a acordului 
de recunoaștere a vinovăției nu este obligatorie și nu este sancționată cu nulitatea 
absolută; instanța are obligația doar a înștiințării părții civile despre sesizarea sa cu 
judecarea acordului de recunoaștere încheiat în faza de urmărire penală între procuror 
și inculpat, iar în caz de prezentare are obligația ascultării acesteia; concluzia este 
pertinentă atât timp cât partea civilă nu poate influența în niciun fel rezolvarea cauzei 
întrucât soluționarea laturii civile prin sentința ce va fi pronunțată nu depinde de 
aspectele relevate de aceasta cu ocazia ascultării în procedura necontradictorie; 
aceasta deoarece instanța sesizată cu judecarea acordului de recunoaștere a vinovăției 
are un rol pur formal la soluționarea laturii civile în sensul că fie ia act prin sentința 
ce o va pronunța de tranzacția sau acordul de mediere cu privire la acțiunea civilă 
încheiat între părți, fie lasă nesoluționată acțiunea civilă în lipsa acestora.11

Instanţa, analizând acordul, pronunță, potrivit legii, una dintre următoarele 
soluţii:

1. respinge acordul de recunoaştere a vinovăției şi trimite dosarul procurorului 
în vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 
la art. 480-482 C. Pr. Pen. cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, 
care au făcut obiectul acordului, sau dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a 
ajuns la un acord între procuror şi inculpat este nejustificat de blândă în raport cu 
gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului.

În acest caz, instanța obligatoriu se pronunță din oficiu cu privire la starea de 
arest a inculpaților. Astfel, instanta poate respinge acordul de recunoastere a vinovatiei 
dacă modalitatea de executare a pedepsei stabilită prin acord este nelegala.12

În practică, s-a concluzionat că, prin dispunerea unei soluţii de un an închisoare, 
cu amânarea aplicării pedepsei, potrivit art. 83 Cod penal, pe durata unui termen de 
supraveghere de 2 ani, inculpatul ar beneficia de o clemență nejustificată în raport 
de natura şi gravitatea faptei, precum şi de împrejurările în care a fost comisă şi de 
urmările pe care le putea produce, iar societatea în general ar primi un semnal că 
organele judiciare sunt dispuse să manifeste o înțelegere sporită față de persoanele 
care pun în pericol siguranţa traficului rutier prin conducerea autovehiculelor pe 
drumurile publice în stare de ebrietate, în condiţiile în care, oricum, numărul acestor 
10  Sorina Siserman, Acordul de recunoastere a vinovatiei.Observatii critice, in Revista de Drept penal nr. 1/2012, pag. 72
11  Stefan Gheorghe Daniel, Rolul instanței de judecată în realizarea acordului de recunoaștere a vinovăției. Proble-
me practice și teoretice în desfășurarea procedurii speciale prevăzute de NCPP, www.juridice.ro 
12  Decizia penala nr. 86/26.01.2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova – Dosar nr.2421/313/2014, in Madalina 
Moceanu,Practica instantelor privind acordul  de recunoastere a vinovatiei, www.legestart.ro 
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fapte este unul ridicat; mai mult decât atât, procurorul nu a expus, în acordul de 
recunoaştere a vinovăției, considerentele pe care le-a avut în vedere atunci când a 
considerat că sunt îndeplinite condiţiile din art. 83 alin. 1 lit. d Cod penal; în opinia 
instanței, lipsa unor antecedente penale nu poate fi temei suficient pentru a considera 
că aplicarea pedepsei nu este necesară; în plus, deşi inculpatul a fost de acord să 
presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, procurorul nu a considerat 
necesar să i se impună o astfel de obligație, motivându-şi opţiunea doar prin referire 
la conduita şi persoana inculpatului; instanţa, potrivit art. 485 alin. 1 lit. b teza a doua 
Cod procedură penală, a reţinut că soluţia asupra căreia au căzut de acord procurorul 
şi inculpatul este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii.13

În mod corect, prima instanţă a respins acordul de recunoaștere a vinovăției, 
cât timp nu erau îndeplinite condițiile prevăzute de art. 480-482 NCPP cu privire 
la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, respectiv conducere pe drumurile 
publice a unui autoturism având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur 
în sânge, prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal şi de conducere a unui autoturism 
având permisul de conducere în poziţia reţinut, prevăzută de art. 335 alin.2 cod 
penal; acordul de recunoaștere a vinovăției prevede o unică pedeapsă, ori inculpatul a 
fost urmărit penal pentru două fapte, alcătuind un concurs de infracțiuni, astfel încât 
acordul trebuia să individualizeze pedeapsa pentru fiecare dintre infracțiuni, fapta 
de a conduce pe drumurile publice un autoturism cu îmbibație alcoolică peste limită 
fiind distinctă de cea de conducere cu permis de conducere reținut; de asemenea, cum 
legal a statuat instanța de fond, acordul de recunoaștere a vinovăției nu stabilește și 
regimul sancționator ce decurge din starea de recidivă a inculpatului, astfel încât 
instanţa nu poate verifica legalitatea pedepsei stabilită prin acord.14

2.  admite acordul de recunoaştere a vinovăției şi dispune una dintre soluţiile 
prevăzute de art. 396 alin. (2)-(4) C. Pr. Pen. , care nu poate crea pentru inculpat o 
situaţie mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 480-482 C. Pr. Pen. cu privire la toate faptele reținute în 
sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului;

3. Instanța admite acordul de recunoaştere a vinovăției cu privire la unii dintre 
inculpaţi şi respinge acordul cu privire la alţi inculpaţi.

4. Instanța ia act de retractarea recunoașterii făcută de către inculpat.
În toate cazurile în care inculpatul alege să retracteze recunoașterea, instanța 

învestită cu soluționarea cauzei trebuie să constate că nu mai există un consens între 
părţile implicate în negociere şi să respingă acordul de recunoaştere a vinovăției.15

Apreciem că procurorul, indiferent de elementele rezultate ulterior încheierii 
acordului,  nu poate reveni asupra deciziei de a parcurge procedura specială şi nu 
poate să retragă acordul.
13  Judecătoria Iași, Sentinţa penală nr. 344 din 4 februarie 2015, portal.just.ro
14  Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 513/2014, portal.just.ro 
15  Alexandra LĂNCRĂNJAN, Radu SLĂVOIU, Acordul de recunoaștere a vinovăției – unele controverse, www.
juridice.ro 
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A admite caracterul retractabil al consimțământului inculpatului care a încheiat 
cu procurorul un acord valabil de recunoaştere a vinovăţiei, ar însemna să se accepte 
întârzieri nejustificate în soluționarea pricinilor şi, prin aceasta, ineficiența unei 
proceduri legale menite să scurteze durata proceselor, ceea ce vine în contradicţie cu 
termenul rezonabil de soluționare a cauzelor; la încheierea acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei, inculpatul a fost asistat de un avocat desemnat din oficiu, iar manifestarea 
de voinţă a inculpatului a fost exprimată în cunoştinţă de cauză şi nu a fost afectată de 
vreun viciu de consimţământ; împrejurarea invocată de inculpat şi reţinută de prima 
instanţă, potrivit căreia inculpatul ar fi fost în necunoştinţă de cauză la exprimarea 
consimţământului în faţa procurorului, neştiind şi nefiind informat asupra posibilităţii 
pe care o avea, de a se împăca cu partea civilă, nu îndeplineşte cerinţele erorii ca 
viciu de consimţământ.16

Precizăm că, în situaţiile de mai sus, instanta aplica şi dispoziţiile de la judecata 
în fond referitoare la soluţionarea acţiunii penale, la cheltuielile de judecată  şi la 
măsurile preventive.

Dacă între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la 
acţiunea civilă, în cazul în care instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, 
instanţa este obligată să ia act de aceasta prin sentinţă.

Dacă între părţi nu s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la 
acţiunea civilă, iar  instanţa admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, atunci va 
lăsa  nesoluționată acţiunea civilă, caz în care, hotărârea prin care s-a admis acordul 
de recunoaştere a vinovăției nu are autoritate de lucru judecat asupra întinderii 
prejudiciului în faţa instanţei civile.

Hotărârea pronunţată de instanța de fond va cuprinde în mod obligatoriu:
a) mențiunile prevăzute la art. 370 alin. (4), art. 403 şi 404 C. Pr. Pen.;
b) fapta pentru care s-a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi 

încadrarea juridică a acesteia.
Chiar dacă textul legal ne vorbește despre pronunțarea sentinței de către 

instanța de judecată în ședință publică, trebuie amintit că și judecarea acordului de 
recunoaștere se face tot în ședință publică, aplicându-se în continuare, chiar și în ceea 
ce privește desfășurarea acestei proceduri speciale, regula de drept comun prevăzută 
de art. 352 din C. Pr. Pen., respectiv, regula publicității ședințelor de judecată.17

Împotriva hotărârii instanței de fond, atât procurorul, cât şi inculpatul pot 
declara apel. Termenul de apel este de 10 zile şi curge de la comunicare. Față de 
această dispoziție a legii, subliniem faptul că partea civilă, chiar și în eventualitatea 
în care a luat parte la soluționarea cauzei în fond, nu are calitate procesuală activă de 
a introduce calea de atac a apelului.

16  Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 258 A/2015, portal.just.ro
17  Stefan Gheorghe Daniel, Rolul instanței de judecată în realizarea acordului de recunoaștere a vinovăției. Proble-
me practice și teoretice în desfășurarea procedurii speciale prevăzute de NCPP, www.juridice.ro 
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Împotriva sentinței prin care acordul de recunoaştere a fost admis, se poate 

declara apel numai cu privire la felul şi cuantumul pedepsei ori la forma de executare 
a acesteia.

Judecarea apelului se face numai cu citarea obligatorie a inculpatului.
Instanța de apel pronunță, potrivit legii, una dintre următoarele soluţii:
    a) respinge apelul, menținând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau 

inadmisibil ori nefondat;
    b) admite apelul, desființează sentința prin care acordul de recunoaştere a 

fost admis numai cu privire la felul şi cuantumul pedepsei sau la formă de executare 
a acesteia şi pronunță o nouă hotărâre, procedând potrivit art. 485 alin. (1) lit. a) C. 
Pr. Pen., care se aplică în mod corespunzător;

    c) admite apelul, desființează sentința prin care acordul de recunoaştere a 
fost respins, admite acordul de recunoaştere a vinovăției, dispozițiile art. 485 alin. (1) 
lit. a) şi art. 486 C. Pr. Pen. aplicându-se în mod corespunzător.

Instanța nu poate pronunţa o altă soluţie decât admiterea sau respingerea 
acordului; art. 485 alin. 4 CPP nu face trimitere la dispozițiile art. 386 CPP, astfel 
încât instanța sesizată cu acordul de recunoaştere a vinovăției, nu poate dispune 
schimbarea încadrării juridice a faptelor; soluţia de admitere a apelului, întemeiată pe 
prevederile art. 488 alin. 4 lit. a NCPP („…desființează sentința … numai cu privire 
la felul şi cuantumul pedepsei …”) poate fi dispusă doar „…procedând potrivit art. 
485 alin. 1 lit. a, care se aplică în mod corespunzător”; potrivit art. 485 alin. 1 lit. a 
CPP, instanța „…admite acordul de recunoaştere a vinovăției şi dispune una dintre 
soluțiile prevăzute de art. 396 alin. 2-4 C. Pr. Pen., care nu poate crea pentru inculpat 
o situaţie mai grea decât cea asupra căreia s-a ajuns la un acord, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art. 480-482 CPP”.18

În situația în care nu s-au obținut probe noi după continuarea urmăririi penale, 
procurorul este obligat fie să renegocieze cu inculpatul pentru a ajunge la un nou 
acord, fie să dispună renunţarea la urmărire penală în cazul în care există o schimbare 
de optică în ceea ce priveşte oportunitatea continuării urmăririi penale, fie să dispună 
trimiterea în judecată când consideră că probele sunt suficiente pentru a înlătura 
orice dubiu rezonabil şi una dintre părți nu mai doreşte o nouă negociere; aceste 
variante rezultă din împrejurarea că, prin soluția inițială de respingere a acordului, 
un judecător a constatat că fapta există, constituie infracțiune și inculpatul răspunde 
penal, apreciere de care procurorul este ținut.19

Este adevărat că principalul beneficiar al instituției acordului este inculpatul, 
care, prin manifestarea unei atitudini sincere în cadrul procesului penal, denotă 
parcurgerea unui prim pas în direcția îndreptării sale, sens în care procurorul poate 
aprecia că se impune aplicarea unei pedepse mai blânde decât aceea la care s-ar fi 
ajuns în urma procesului penal desfășurat potrivit procedurii ordinare; pe de altă 
18  Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 334/A/2014, portal.just.ro 
19  Alexandra LĂNCRĂNJAN, Radu SLĂVOIU, Acordul de recunoaștere a vinovăției – unele controverse, www.
juridice.ro 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016 227

UNIVERS JURIDIC

parte, nu este de neglijat nici aspectul că recunoașterea de către inculpat a faptelor 
încă din cursul urmăririi penale scutește organele de urmărire de activitățile constând 
în întocmirea rechizitoriului, precedate, eventual, de completarea probatoriului, 
activitatea instanței fiind, de asemenea, în mod substanțial diminuată în cazul 
soluționării cauzei prin pronunțarea asupra acordului de recunoaștere, cel puțin în 
ipoteza admiterii acordului; din acest motiv, considerăm că procedura simplificată a 
semnării unui acord de recunoaștere este menită să vină atât în avantajul inculpatului, 
cât și în cel al organelor judiciare, contribuind la degrevarea activității acestora.20

20  Procedura Acordului de recunoaștere a vinovăției – aspecte referitoare la manifestarea de voință a inculpatului, 
www.aad-lawyers.ro 
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Abstract

Travelers Cheques are the most popular banking services offered to 
people who travel and can be used as such for payment of goods and services 
together in all countries or may be changed at any time, in numerar. Payment 
mechanism traveller’s checks are customized by the fact that they pay their 
beneficiary bank or institution from which they buy their payment and request 
the submission of any bank or agent of the issuer in the world to buy such 
checks.

Keywords: travel cheques, method of payment, bank, payment system, cash

Introducere

„Cecurile de călătorie sunt definite ca fiind înscrisuri pe suport de hârtie, pe 
care turistul le achiziționează de la bănci sau alte instituţii emitente, având ulterior 
dreptul să ceară răscumpărarea lor în numerar la prezentare oricărei bănci acceptante 
sau să achite diverse taxe care se pot ivi pe parcursul călătoriei” [1].

Cecul de călătorie este un instrument de plată agreat pentru călătoriile în 
străinătate, având la bază motivul siguranței banilor. Călătoria în străinătate, pe lângă 
partea frumoasă, presupune şi riscuri precum pierderea banilor, furtul acestora sau 
clonarea şi/sau pierderea cardurilor. Din acest motiv, cecul de călătorie vine ca o 
alternativă benefică la celelalte instrumente de plată. 

Deşi primul cec de călătorie a fost emis de firma American Express în anul 
1891, în timp au devenit cunoscute şi utilizate şi cecurile de călătorie emise sub sigla 
Thomas Cook, Visa, Traveller Cheque [2]. În prezent, cecurile de călătorie American 
Express sunt emise în următoarele valute: USD, JPY, AUD, GBP, EUR şi CHF.

1  Conf .univ.dr., Facultatea de Relatii Economice Internationale
2  Conf. univ. dr., Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, mariusavocat@yahoo.com

CECUL DE CĂLĂTORIE

TRAVELER’S CHECK
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Acest tip de cec poate fi utilizat în orice colț al lumii ca instrument de plată 
cu valoare fixă pentru achiziţionarea de bunuri, pentru plata serviciilor hoteliere 
şi pentru plata în restaurant, putând fi emis în valuta ţării pentru care este stabilită 
călătoria. 

Foarte ușor de utilizat la nivel internaţional, cecul de călătorie poate fi ușor 
schimbat în numerar la diferite bănci şi case de schimb şi în plus, nu are dată de 
expirare, iar dacă nu au fost utilizate toate filele de cec cumpărate, acestea pot fi 
utilizate într-o excursie viitoare [3]. 

Sistemul de plăti a apărut din cele mai vechi timpuri ca un set de reguli, la 
început sub forma unor practici, apoi a unor reguli scrise emise de conducătorii 
statelor, mai târziu de bănci, și în final de autorități monetare ca instituţii specializate 
ale statului.[4]

Cecul este un instrument de plată utilizat de titularii de conturi bancare cu 
disponibil corespunzător în aceste conturi.[5]

Cecul de călătorie este un mediu de schimb care poate fi folosit în loc de 
valută. Cecurile de călătorie sunt adesea folosite de către persoanele care călătoresc 
în vacanță în țări străine.

Cecurile de călătorie oferă o modalitate sigură de a transporta valuta în 
străinătate. Securitatea este asigurată împotriva cecurilor pierdute sau furate, de către 
partea emitentă – de obicei, o bancă. 

Atunci când este identificat un cec pierdut sau furat, este pur și simplu anulat, 
iar persoanei în cauza ii este re-emis un nou cec.

Mecanismul plății cecurilor de călătorie se particularizează prin faptul că 
beneficiarul lor le achită băncii sau instituției de la care le cumpără şi poate cere plata 
lor la prezentarea oricărei bănci sau agent al emitentului din lume ce cumpără astfel 
de cecuri.[6]

Dintre toate tipurile de cec, cecurile de călătorie au cunoscut cea mai mare 
diversificare. Astfel, cecurile de călătorie au început să fie tipărite şi vândute 
clienților lor nu numai de bănci, ci şi de companii de transport, de turism etc. Această 
diversificare a cecurilor de călătorie şi creşterea, în acelaşi timp, a fraudelor legate 
de circulația lor, au condus la preocuparea privind uniformizarea acestora. Cu 
ocazia Conferinței Internaţionale pentru Raționalizarea Operațiunilor Interbancare 
(Bruxelles, 1961), s-a convenit un model-tip de cec de voiaj pe care l-au adoptat 
asociațiile profesionale din 15 state europene.[7]

Obţinerea cecurilor de călătorie se poate realiza direct de la băncile sau agenţiile 
emitente: de exemplu, American Express Banking; Barklays Bank Ltd. London; 
Thomas Cook Co; City Bank New York etc., sau indirect, de la alte bănci sau agenţii 
care primesc astfel de cecuri în consignație. De exemplu, băncile comerciale române 
primesc astfel de cecuri în consignație, iar persoane fizice sau juridice române sau 
străine le pot cumpăra, plătind în plus un comision. 

Cecurile de călătorie sunt cele mai cunoscute servicii bancare oferite 
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persoanelor care călătoresc. Cecurile pot fi folosite ca atare, pentru plata bunurilor și 
serviciilor, în toate țările lumi sau pot fi schimbate, oricând, în numerar.

Un cec de călătorie cuprinde promisiunea unei bănci (sau a unei organizaţii cu 
o reputație similară) de a plăti o sumă de bani oricărei persoane ce poseda fila de cec 
de la persoana in numele căreia a fost emis cecul. Cecurile de călătorie se pot procura 
de la orice bancă. Până de curând, majoritatea băncilor emiteau propriile cecuri de 
călătorie. În prezent cele mai multe bănci au încheiat acorduri de a emite cecurile 
uneia dintre cele mai mari companii internaționale de cecuri de călătorii.

Indiferent de modul procurării unui cec de călătorie (direct sau indirect), 
operațiunea în sine este în esență una de cumpărare: contra unei sume de bani (în 
numerar sau în cont) se cumpără în valoare echivalentă un număr dorit de cecuri de 
călătorie, de anumite valori (5, 10, 100 unităţi monetare) şi în valuta convertibilă 
dorită (dolar SUA, EURO, liră sterlină etc.).

Cecul de călătorie astfel obținut poate fi utilizat direct ca mijloc de plată 
(înlocuind banii lichizi), deoarece în majoritatea ţărilor dezvoltate aceste cecuri 
sunt acceptate ca atare, pentru achitarea taxelor de aeroport, vamă etc., cât şi pentru 
transformarea lor în bani lichizi la ghișeele băncilor sau agențiilor din diferite ţări.

Introducerea veniturilor din activități ilegale în sistemul financiar și investirea 
acestora după spălarea banilor dăunează dezvoltării economice sănătoase și durabile. 
În consecință, Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind 
prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor a instituit un 
mecanism comunitar de prevenire a spălării banilor prin monitorizarea tranzacțiilor 
efectuate prin instituții de credit și financiare, precum și anumite tipuri de profesii. 
Având în vedere riscul ca aplicarea acestui mecanism să ducă la o creștere a mișcărilor 
de numerar în scopuri ilicite, Directiva 91/308/CEE ar trebui completată cu un sistem 
de control al numerarului care intră și iese din Comunitate.

În consecință, numerarul transportat de o persoană fizică ce intră sau iese din 
Comunitate ar trebui să fie supus principiului declarării obligatorii. Acest principiu 
ar permite autorităților vamale să colecteze informații cu privire la astfel de mișcări 
de numerar și, acolo unde este cazul, să transmită aceste informații altor autorități. 

Autoritățile vamale sunt prezente la frontierele Comunității, acolo unde 
controalele sunt cele mai eficace, iar unele dintre acestea au acumulat deja 
experiență practică în materie. Ar trebui să se recurgă la Regulamentul (CE) nr. 
515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile 
administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea 
asigurării aplicării corecte a legislației din domeniile vamal și agricol. Această 
asistență reciprocă ar trebui să asigure atât aplicarea corectă a controlului în materie 
de numerar, cât și transmiterea informațiilor care ar putea contribui la atingerea 
obiectivelor Directivei 91/308/CEE.
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1. Taxonomia cecurilor de călătorie

Cecul de călătorie este instrumentul de plată prin care trăgătorul condiționează 
plata acestuia de identitatea celor două semnături puse pe cec de cumpărător. Pe fața 
cecului este tipărită mențiunea „cec de călătorie” exprimată în limba în care este 
redactat cecul. Mecanismul cecului de călătorie este următorul: (a) trăgătorul vinde 
cecurile de călătorie unei persoane, denumită posesor, (b) în momentul cumpărării 
cecurilor de călătorie, posesorul realizează o primă semnătură pe fiecare cec, în fața 
trăgătorului; (c) posesorul cecurilor de călătorie le remite altei persoane în schimbul 
obținerii unor bunuri, servicii sau chiar numerar; (d) în momentul remiterii cecurilor 
de călătorie către beneficiar, posesorul înscrie o a doua semnătură în fața acestuia. 
Identitatea perfectă între cele două semnături confirmă legalitatea cecului respectiv, 
(e) beneficiarul încasează contravaloarea cecurilor de călătorie de la societatea 
bancară trasă unde își are deschis contul trăgătorul [4].

Cecurile de călătorie sunt de două tipuri: cecuri de călătorie propriu-zise şi 
cecuri de călătorie cu carte de garanție (Eurocecuri). Cecuri de călătorie propriu-zise 
pot fi cumpărate de la bănci sau de la agenții de turism. Cecurile de călătorie sunt sub 
formă de bancnote și au o valoare nominală mai mică decât suma plătită la ghișeul 
băncii sau la agenția de turism de unde au fost achiziționate, diferența dintre cele 
două sume reprezentând comisionul celui care le-a vândut. Posesorul unui astfel de 
cec de călătorie trebuie să execute două semnături identice pe fața cecului.

Prima semnătură se va realiza în colțul din stânga sus, în momentul în care 
cecul a fost cumpărat. Cea de-a doua semnătură trebuie realizată în colțul din dreapta 
jos, atunci când utilizatorul său dorește să achite diverse bunuri și servicii sau atunci 
când dorește o preschimbare în moneda țării în care se află.

Cecurile de călătorie cu carte de garanție (Eurocecuri) reprezintă o formă 
standardizată de cec, utilizat de țările europene și cu un grad de securitate ridicat; 
băncile vând eurocecurile clienților lor sub forma unor carnete de cecuri în alb; 
particularitatea acestor cecuri constă în faptul că, în momentul în care banca eliberează 
carnetul de cecuri de călătorie, aceasta acordă clientului și o carte de garanție; cartea 
de garanție asigură băncii plătitoare încasarea certă a banilor de la banca emitentă; 
achitarea cecurilor nu se poate realiza decât prin prezentarea cărții de garanție. 

 
2. Cecurile de călătorie în România

Și în România, cecul de călătorie este un instrument special care poate fi 
achiziționat de la bănci sau de la agenții de turism. Banca Comercială Română pune la 
dispoziția clienților cecuri de călătorie American Express în trei valute precum USD, 
EURO și CAD și Thomas Cook în USD si EURO. Pentru fiecare valută, cecurile de 
călătorie American Express au valori diferite precum 50 USD, 100 USD, 500 USD, 
1000 USD, 50 EURO, 100 EURO, 200 EURO, 500 EURO, 50 CAD, 100 CAD, 
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500 CAD. Cecurile de călătorie Thomas Cook emise în USD și EURO au aceleași 
valori ca și cecurile de călătorie emise de American Express în USD și EURO. 
Banca Comercială Română își convinge clienții să achiziționeze cecurile de călătorie 
datorită multiplelor avantaje pe care aceste cecuri le prezintă. Aceste instrumente 
de plată pot fi utilizate la nivel internațional, în orice țară, pentru achiziționarea de 
bunuri și servicii din magazine, hoteluri și restaurante, și, în plus, dacă se dorește, 
pot fi preschimbate la bănci sau case de schimb, în moneda locală. La preschimbarea 
cecurilor de călătorie, Banca Comercială Română percepe un comision de 1,5 % , 
min. 5 EUR și max. 1.000 EUR [5].

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România îi informează pe cetățenii 
americani că cea mai sigură cale de a beneficia de dolarii americani în România este 
aceea de a veni în țară cu cecuri de călătorie care sunt primite la hotel, aeroport, 
închirierea de mașini, restaurante. Cecurile de călătorie pot fi preschimbate în dolari, 
în schimbul unui comision de la bănci sau de la case de schimb valutar. Majoritatea 
băncilor și caselor de schimb valutar preferă cecurile de călătorie emise Visa. Cecurile 
de călătorie American Express pot fi preschimbate în dolari la casele de schimb, la 
bănci precum Banca Transilvania și Banca Comercială Română, agenția de turism 
MARSHAL [6]. Banca Transilvania, la schimbul la ghișeu al cecurilor de călătorie 
percepe comisioane conforme cu tabelul 1.

Table 1. Comisioane bancare
Eliberări de cecuri bancare 0.50% min. 10 EUR

Speze de înregistrare, preluare și remitere a 
cecurilor bancare în valută și a cecurilor de 
călătorie:

cec cu valoare < 5000 EURO 1,50%, min. 10 EUR / cec

cec cu valoare > 5000 EURO 1,50%, max. 300 EUR / cec

Pentru cecurile în valoare ≥ 5.000, se percepe și comision de curier special; 
Cecurile de călătorie nu se plătesc pe loc, se procesează în regim de cecuri bancare

Pentru operațiunile de emiteri și remiteri de cecuri valutare comisioanele se percep în 
valuta cecului;

Cecuri anulate (la prezentarea în original a 
cecurilor emise de către BT) sau restituite 
neonorate (a cecurilor remise spre încasare)

10 EUR / cec

Comision stop payment comision mesaj swift

NOTA: Pentru toate operațiunile de mai sus se adaugă și comisioanele băncilor 
corespondente.

Sursa: https://www.bancatransilvania.ro/files/brosuracomisioane/Brosura%20Comisioane_PF.pdf 
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Abstract 

Defrauding the financial interests of the European Communities is a 
real problem both in the Community institutions and the national authorities. 
Combating this phenomenon extremely complex criminal measures exclusive 
task for the Member States. Regarding Romania’s efforts in this direction are 
obvious. However, lack of information to citizens and authorities, as well as 
bureaucratic difficulties in accessing European funds creates prerequisites 
for committing illegal acts that fall under criminal law and which affect the 
financial interests of the Union.
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Introducere

Protejarea intereselor financiare ale UE este un element-cheie al agendei 
politice a UE pentru consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor și 

asigurarea faptului că banii lor sunt utilizați în mod corespunzător. Tratatul de la 
Lisabona a consolidat în mod substanțial instrumentele de protejare a intereselor 
financiare ale Uniunii, obligând atât Uniunea, cât și statele membre să combată 
toate formele de activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii 
1  Facultatea de  Stiinte Juridice si Administrative, Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”
2  Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
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Europene. De asemenea, trebuie controlată și sprijinită activitatea Oficiului European 
de Luptă Antifraudă (OLAF), combătute fraudele și neregularitățile în execuția 
bugetului Uniunii, introduse măsuri de prevenire a acestora și de urmărire în justiție 
și consolidată protejarea strictă a intereselor financiare ale Uniunii, sprijinindu-se 
acțiunile procurorului european în acest domeniu.3

La nivel unional, Convenția pentru protejarea intereselor financiare4 este unul 
dintre cele mai vechi documente care instituie răspundere penală pentru încălcarea 
regulilor și a avut meritul de a uniformiza normele în această materie în statele 
membre UE. Protecția acordată banilor europeni este în majoritatea statelor mai mare 
decât protecția asigurată fondurilor naționale. Ideea de la care se pleacă în această 
regle mentare este că e de datoria UE și a statelor membre să se asigure că banii pe 
care statele membre îi pun în comun sunt protejați împotriva fraudelor, în timp ce 
pentru protejarea banilor naționali se recunoaște fiecărui stat membru competența de 
a adopta legi proprii prin care să își definească propriul nivel de protecție. De aceea, 
de exemplu, în directivele privind achizițiile publice – altfel, extrem de detaliate în 
aspectele procedurale – nu găsim prevederi privind sancționarea penală a fraudelor, 
prevederi care ar conduce indirect la reglementarea unitară a fraudei din banii 
naționali.

Statele membre convinse de nevoia de a proteja interesele financiare ale 
Uniunii Europene care impun urmărirea penală a oricărui comportament fraudulos 
care aduce atingere intereselor în cauză, adoptă următoarea definiție:5 

„În sensul prezentei convenții, constituie fraudă care aduce atingere 
intereselor financiare ale Comunităților Europene: 

a) În materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenție cu privire la: 
l folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau 

incomplete care au ca efect perceperea sau reținerea pe nedrept de fonduri care 
provin din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de 
Comunitățile Europene sau în numele acestora; 

l necomunicarea unei informații cu încălcarea unei obligații specifice, având 
același efect;

l deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
acordate inițial, având același efect.

b) În materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenție cu privire la:
l folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau 

incomplete care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al 
3  Combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, disponibil pe http://www.
europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.5.6.html, accesat la 15.03.2016

4  Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comu-
nităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, pp. 48-57)
5  Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comu-
nităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, pp. 48-57). 
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Comunităților Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunitățile Europene sau 
în numele acestora;

l necomunicarea unei informații cu încălcarea unei obligații specifice, având 
același efect;

l deturnarea unui avantaj obținut în mod legal, având același efect. ”

1. Reglementarea europeană privind protecția intereselor financiare ale 
Uniunii Europene

Măsurile de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene au apărut 
în legislația Uniunii prin Tratatul de la Maastricht, din anul 1992. Ulterior, Tratatul 
de la Lisabona păstrează aceste masuri de protecție a intereselor financiare, însă mută 
dispozițiile legale la art. 325 TFUE (anterior fiind reglementate de art. 280 TCE). 

Conform art. 325 din TFUE: 
„alin (1) – Uniunea și statele membre combat frauda și orice altă activitate 

ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate 
în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o 
protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii. 

alin (2) – Pentru a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare 
ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a 
combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare. 

alin (3) – Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre 
își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii 
împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, 
o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente. .....„

Această reglementare impune statelor membre obligația combaterii în mod 
efectiv a fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, precum și 
obligația de a adopta o reglementare cu un nivel de protecție asemănător celui din 
dreptul național. 

Pentru a susține acest articol din tratat, Uniunea Europeană a adoptat diferite 
acte normative pentru a asigura o protecție uniformă, indiferent de fondul sau 
instrumentul financiar căruia i se adresează. Astfel, a fost adoptat, în primul rând, 
Regulamentul (CE, Euratom) Nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene. Prin 
acest  Regulament se adoptă o reglementare generală privind controalele uniforme, 
măsurile și sancțiunile administrative privind abaterile de la dreptul comunitar.

La un an distanță, Uniunea Europeană adoptă Regulamentul (CE, Euratom) 
Nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile 
la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

UNIVERS JURIDIC
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În domeniul dreptului penal, a fost adoptat Actul Consiliului din 26 iulie 1995 
referitor la protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (cunoscut 
sub denumirea de Convenţia PIF), care include dispoziții privind armonizarea 
legislațiilor statelor membre, definește frauda ce afectează interesele financiare ale 
Uniunii Europene și stabilește sancțiunile aplicabile.6 Convenţia PIF a fost însoțită 
de 3 protocoale: 

1. Primul Protocol – face diferența între corupția „activă”  și „pasivă” a 
funcționarilor publici,

2. Al doilea Protocol – aduce clarificări suplimentare în privința răspunderii 
persoanelor juridice, confiscarea și spălarea de bani,

3. Al treilea Protocol – oferă Curții de Justiție a Uniunii Europene competențe 
de interpretare a Convenției.

Ca urmare a demisiei în bloc a Comisiei Europene condusă de Jacques Santer, 
în urma constatării unor fraude la nivelul Comunității, în Primul raport cu privire la 
acuzațiile de fraudă, gestiune defectuoasă și nepotism din cadrul Comisiei Europene, 
au fost promovate măsuri legislative de natură să ducă la creșterea capacității 
instituțiilor europene în ceea ce privește prevenirea și combaterea fraudei.7

În acest context, Comisia a dispus crearea Oficiului de Luptă Antifraudă 
(OLAF) ca entitate independentă în cadrul Comisiei Europene. Baza legală prin 
care a fost creată și funcționează este: Decizia Comisiei Nr. 352/1999 de instituire a 
Oficiului European de Luptă Antifraudă, Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului Nr. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de 
Luptă Antifraudă și Regulamentul Consiliului Nr. 1074/1999 privind investigațiile 
efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă. 

2. Reglementarea națională privind protecția intereselor financiare ale 
Uniunii Europene

La nivel național, conform angajamentelor asumate în cadrul negocierilor 
pentru aderarea la Uniunea Europeană, a fost adoptat un act normativ privind controlul 
și recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător, respectiv, Ordonanța 
Guvernului Nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, 
precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător8, care 
a fost abrogată în anul 2011 și înlocuită de Ordonanța de Urgentă Nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea 
și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 
acestora,  aprobată în anul 2012 prin Legea Nr. 142/2012.

Ordonanța 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
6  Dan Drosu Șaguna, Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, ed. Universul Juridic, București 211, pag. 197
7  Dan Drosu Șaguna, Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, ed. Universul Juridic, București, 2011, pag. 198
8  Ibidem
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naționale aferente acestora reglementează activitățile de prevenire, de constatare a 
neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile 
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către Comisia 
Europeană sau către alți donatori internaționali. 

În materie penală reglementarea națională este realizată prin adoptarea Legii 
Nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 
sancționarea corupției, care a introdus în Legea Nr. 78/2000 privind prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, o nouă secțiune, Secțiunea IV1 
denumită Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene.  

Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene sunt 
de competența exclusivă a Direcției Naționale Anticorupție, conform art. 13 alin. (11) 
din O.U.G Nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Dacă autoritățile care gestionează fondurile europene sau Autoritatea de 
Audit descoperă indicii de fraudă, acestea au obligația de a sesiza Departamentul 
pentru Luptă Antifraudă – DLAF. Departamentul pentru Luptă Antifraudă este 
instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și asigură, sprijină sau 
coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția 
intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu art. 325 din TFUE, 
având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor europene, 
precum și a fondurilor de cofinanțare aferente.9 Conform dispozițiilor penale, DLAF 
are calitatea de organ de constatare. 

În cazul în care Departamentul pentru Luptă Antifraudă, în urma investigațiilor 
efectuate, descoperă indicii de fraudă, acestea sunt transmise Direcției Naționale 
Anticorupție care este singura autoritate competentă să se pronunțe asupra existenței 
vreunei infracțiuni și a continuării urmăririi penale. 

Infracțiunile privind interesele financiare ale Comunităților Europene, 
prevăzute de Legea Nr. 78/2000 sunt:

a) Infracțiunea prevăzută la art. 181: 
„Art. 181:  (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, 

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din 
bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea 
ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor 
drepturi. 

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, 
datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al 
Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, 
dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri. 
9  Dan Drosu Șaguna, Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, ed. Universul Juridic, București, 2011, pag. 209
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(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de 
grave, pedeapsa este închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi ”. 

Elementul material al acestei infracțiuni diferă, la alineatul (1) – elementul 
material este format dintr-o acțiune de folosire sau prezentare de documente sau 
declarații false, inexacte sau incomplete. La alineatul (2) – elementul material este 
format dintr-o omisiune, și anume, omisiunea de a furniza datele cerute potrivit legii 
pentru obținerea de fonduri. 

Subiecții infracțiunii: subiectul activ poate fi orice persoană, subiectul pasiv 
este autoritatea de management care gestionează fondul respectiv, subiectul pasiv 
secundar este Comisia Europeană.

Urmarea imediată: obținerea pe nedrept de fonduri europene. 
Vinovăția: sub forma intenției .
b) Infracțiunea prevăzută la art. 182: 
”Art. 182: (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației 

fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele 
administrate de acestea ori în numele lor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 
5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecințe deosebit de grave, 
pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos 
legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul 
general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în 
numele lor, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1). 

Elementul material al acestei infracțiuni este format dintr-o acțiune de 
schimbare fără respectarea prevederilor legale a destinației: fondurilor obținute 
pentru alin. 1, folosului legal obținut pentru alin. 2. 

Subiecții infracțiunii: subiectul activ poate fi orice persoană care are competențe 
în gestionarea fondurilor primite, subiectul pasiv este autoritatea de management 
care gestionează fondul respectiv, subiectul pasiv secundar este Comisia Europeană.

Urmarea imediată: diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al 
Comunităților Europene.

Vinovăția: sub forma intenției 
c) Infracțiunea prevăzută la art. 183:
”Art. 183: (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, 

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din 
bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea 
ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor 
drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, 
datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor 
din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de 
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acestea ori în numele lor. 
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de 

grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. 
Infracțiunea prevăzută la acest articol reprezintă incriminarea în legislația 

română a fraudei în materie de venituri, elementele constitutive ale acesteia fiind 
identice cu cele ale infracțiunii de la art. 181 referitoare la frauda în materie de 
cheltuieli. 10

d) Infracțiunea prevăzută la art. 185: 
„Art. 185:  Încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana 

cu atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri 
de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă 
a avut ca rezultat săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 181-183 
sau săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori de spălare a banilor în legătură cu 
fondurile Comunităților Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa 
și care a acționat în numele acelui agent economic, se pedepsește cu închisoare de la 
6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.”

Subiectul activ: poate fi numai directorul, administratorul sau persoana cu 
atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent economic. 

Elementul material:  acțiunea constând în neîndeplinirea sau îndeplinirea 
defectuoasă a îndatoririlor de serviciu.

Urmarea imediată: săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 181-
183; infracțiune de corupție ori de spălare a banilor. 

Vinovăția:  culpa.
Conform art. 184 – tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 181-183 se 

pedepsește.

3. Analiza jurisprudenței instanțelor naționale privind fraudarea 
fondurilor europene

1. Folosirea de documente false având ca rezultat obținerea pe nedrept 
de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene. Fals în înscrisuri sub 
semnătură privată. 11

În fapt, în perioada 2001-2005, inculpatul D.I, în calitate de reprezentant al 
societăților pe care le administrează, a solicitat și obținut fonduri nerambursabile 
din bugetul general al Comunităților Europene prin Programul „L.V”, corespunzător 
unui număr de 9 proiecte, pentru perioada 2001-2002, 2003-2004 și 2004-2005. 
Proiectele au avut, în esență, ca scop declarat, perfecționarea unor stagiari în domeniul 
activității ecvestre, la școli și instituții de specialitate din Franța. 

În derularea celor 6 proiecte, inculpatul a depus o documentație falsă (formulare 

10  Dan Drosu Șaguna, Fondurile Structurale ale Uniunii Europene, ed. Universul Juridic, București, 2011, pag. 213
11   Anamaria Trancă, Infracțiuni de corupție prevăzute în Legea Nr. 78/2000, ed. Hamangiu, București, 2011, pag. 170
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de candidatură conținând mențiuni false cu privire la calitatea de angajați a stagiarilor 
la societățile promotoare, scrisori de intenție false de la partenerii externi, bilanț 
contabil fals al promotorului, contracte individuale de stagiu promotor-stagiar false, 
fișe individuale false ale stagiarilor, documente false privind modul de organizare 
și selecție a beneficiarilor proiectelor, hotărâri A.G.A, rapoarte finale, diplome, 
pașapoarte falsificate), în urma executării contractelor de finanțare aferente primelor 
3 proiecte inculpatul obținând necuvenit și suma de 51.088 euro. 

Instanța penală, în speță Judecătoria Sectorului 2 București, a făcut aplicare 
art. 181 din Legea 78/2000 și a pronunțat sentința penală nr. 161/07.03.2008 prin care 
a condamnat inculpatul D.I la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare. 

2. Schimbarea destinației fondurilor europene. Acte materiale succesive. 
Infracțiune continuată. Incriminarea specială intervenită după începerea activității 
infracționale. Încadrare juridică12

În fapt, în perioada 11.06.2003-11.09.2003, inculpatul P.M. a solicitat și 
obținut fonduri din bugetul Comunității Europene, prin programul ”L.V„ pe care 
ulterior a schimbat în mod repetat și fără respectarea dispozițiilor legale destinația 
sumelor de 24.120 euro, respectiv 8.040 euro alocate pentru proiectul de mobilitate, 
prin utilizarea acestor sume în interes personal (plata unor cheltuieli neeligibile, plata 
unor debite ale SC P&I I. SRL, care nu aveau nicio legătură cu proiectul desfășurat) 
și în scopul însușirii pe nedrept a diferenței dintre costul real al stagiului și subvenția 
primită. 

Instanța penală, în speță Judecătoria Sectorului 4 București, a dispus, prin 
sentința penală nr. 2062 din 6 noiembrie 2009, faptul că acțiunile inculpatului 
întrunesc sub aspect obiectiv și subiectiv elementele infracțiunii împotriva intereselor 
financiare ale Comunităților Europene prevăzută de art. 182 alin. (1) din Legea nr. 
78/2000 și a condamnat inculpatul P.M la o pedeapsă de 3 ani închisoare. 

Concluzii

Necesitatea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă 
un deziderat important atât al instituţiilor comunitare, cât şi al autorităţilor naţionale 
ale statelor membre, fiind, probabil, una din cele mai acute probleme în gestionarea 
fondurilor europene.

De-a lungul timpului, problematica protecţiei fondurilor comunitare s-a aflat 
pe agenda europeană constituind iniţial doar baza unor rapoarte, pentru ca apoi să fie 
cuprinse în diferite acte normative europene13.

Fraudarea fondurilor europene reprezintă o mare problemă atât la nivelul 
12  Ibidem
13  O. Dobleagă, M-M. Baciu, B. Karoly, Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 
(I), în Revista de Drept Penal nr. 4/2008, Bucureşti 2008, p. 160; N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub 
aspectul cheltuielilor, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008, Bucureşti 2008, p. 87;
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Uniunii Europene, cât și la nivelul fiecărui stat membru. Combaterea acestui fenomen 
cade în sarcina fiecărui stat membru de a elabora legislația națională de aşa natură 
încât să descurajeze aceste practici ilegale.14

În fiecare an, politica UE de lupta antifraudă contribuie semnificativ la 
protejarea intereselor financiare ale Uniunii și a bugetelor statelor membre. Această 
politică garantează că bugetul Uniunii și bugetele naţionale sunt bine protejate, 
că fondurile sunt cheltuite în scopurile pentru care sunt destinate și că ajung la 
beneficiarii cuveniți.

Fraudarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene reprezintă o reală 
problemă atât la nivelul instituţiilor comunitare, cât şi la nivelul autorităţilor naţionale. 
Combaterea acestui fenomen extrem de complex prin măsuri de natură penală cade 
exclusiv în sarcina statelor membre. În ceea ce priveşte România, eforturile în 
această direcție sunt evidente. Cu toate acestea, lipsa de informare a cetățenilor, dar 
şi a autorităţilor, precum şi dificultățile de ordin birocratic în accesarea fondurilor 
europene creează premisele săvârșirii unor fapte ilicite ce intră în sfera dreptului 
penal şi care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Mai mult, modalitatea 
de incriminare a acestor fapte (care poate fi evident îmbunătățită), dar şi practica 
neunitară a autorităţilor judiciare în această materie, reprezintă factori perturbatori 
în protecţia penală eficientă a resurselor din bugetele comunitare, inconveniente 
pe care atât doctrina cât şi jurisprudența sunt în măsură să le înlăture prin eforturi 
comune în acelaşi sens – corecta aplicare a legii şi conștientizarea efectelor negative 
a fenomenului de fraudă comunitară.15

România și-a îndeplinit această obligație prin adoptarea unei legislații clare 
și eficiente și prin însărcinarea unor instituții mai mult decât competente să asigure 
aplicarea legii în cazul în care se descoperă o fraudă adusă intereselor financiare ale 
Uniunii Europene. 

Totuși, există loc de îmbunătățire a legislației române pentru ca aceasta să aibă 
efectul scontat, și anume de a descuraja faptele ilicite ce aduc atingere intereselor 
financiare ale Uniunii. Îmbunătățiri precum: elaborarea unei practici unitare la 
nivelul instanțelor naționale (singura posibilitate de a îndrepta această situație este 
ca Înalta Curte de Casație și Justiție să pronunțe recursuri în interesul legii); mutarea 
dispozițiilor din actuala lege în Codul Penal; pedepsele trebuie să fie mult mai severe, 
iar recuperarea fondurilor trebuie să fie mult mai rapidă și eficientă. Îmbunătățiri pe 
care România trebuie să le realizeze.

14  Marius Eugen Radu, Interpol – tendinţa si orientări in dreptul comparat, Ed. ProUniversitaria, Bucuresti, 2014
15  Milu-Constantin TIMOCE, Frauda comunitara. Controverse cu privire la infractiunile cuprinse in sectiunea 
4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, articol dis-
ponibil pe : http://www.juridice.ro/213224/frauda-comunitara-controverse-cu-privire-la-infractiunile-cu-
prinse-in-sectiunea-4-indice-1-din-legea-nr-78-2000-pentru-prevenirea-descoperirea-si-sanctionarea-fapte-
lor-de-coruptie.html, accesat la data de 15.03.2016
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Andreea FIRUȚ1

Résumé

Le phénomène de migration c’est de grandes actualités. Voilà, par 
exemple, la grande immigration des musulmans dans l’Europe, notamment 
dans l’Europe Occidentale. Les conséquences sont nombreuses et imprévisible, 
a couse de la multiplication des effets. Mais la migration est assez complexe. 
Il y a des refugies (à cause de la guerre de Moyen Orient, notamment), des 
émigrants qui quittent leur pays en cherchant un moyen de gagner leur vie et 
des victimes des réseaux de la criminalité transfrontalière. Il faut considérer 
le droit des émigrants et des immigrants des sauver leur vie et de vivre normal 
dans les pays où ils arrivent pour vivre. Le droit international protège les 
droits des migrants. Ça signifie la civilisation.  

Mots-clefs: migrants, émigrants, immigrants, refugies, droit d’émigrer, droit 
d’immigrer

1. Considerente generale

În Roma Antică, inamicul public expulzat dar și străinul rezident erau numiți 
„Hostis”. 

În ciuda internaționalului religios și a ideilor filosofice progresive, această 
identitate a supraviețuit dispariției Imperiului Otoman și chiar s-a consolidat odată 
cu apariția statelor naționale în Occidentul European.

DREPTURILE POPOARELOR 
MIGRATOARE. PERSPECTIVĂ 

ACTUALĂ

LES DROITS DES PEUPLES 
MIGRATOIRES. PERSPECTIVE 

ACTUELLE
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Dreptul internațional a început să se preocupe din ce în ce mai mult de modul  
în care statele tratau indivizii în interiorul frontierelor lor, prin impunerea unor 
restricții.

Dreptul internațional a încercat să elimine inegalitățile din statutul străinului, 
impunând statelor obligația de a acorda un tratament minim tuturor indivizilor.

2. Fenomenul migrației

Mișcările de populație sunt determinate de mai multe cauze, diferite și 
complexe. Printre aceste cauze, putem enumera cu titlu exemplificativ : conflicte 
armate, nivelul de trai redus, catastrofe naturale, foamete etc.

Aceste cauze sunt determinate de mai mulți factori; economici, sociali, 
demografici, politici sau chiar combinați.

Factorii demografici, spre exemplu, au un mare rol în cadrul acestor migrații. 
Populațiile din țările subdezvoltate și în curs de dezvoltare, cu o  natalitate foarte 
ridicată vor încerca fie pe căi legale, fie pe căi ilegale să pătrundă în țările cu o 
industrie puternic dezvoltată în care se înregistreze o stagnare a natalității.

În perioada de boom economic, țările puternic dezvoltate simt nevoia forței 
de muncă.

Un alt factor hotărâtor este cel economic, deoarece persoanele din țările mai 
puțin dezvoltate vor dori și vor căuta locuri de muncă, cu o remunerație pe măsură. 
Această deplasare a forței de muncă din țările mai puțin dezvoltate către cele avansate 
a luat o mare amploare, mai ales după ce țările din fostul bloc comunist și-au deschis 
frontierele.

Foarte multe persoane pleacă din țările natale din cauza conflictelor armate, 
atât interne cât și internaționale, dar și pentru a evita tulburările sociale și pentru a-și 
proteja viața și integritatea fizică și morală.

În ultimele patru decenii, fluxurile migratoare spre țările dezvoltate au avut 
la bază următorii factori; lipsa mâinii de lucru, perioada de după război, expulzarea 
minorităților etnice originare din fostele colonii ale Europei Occidentale.

Mișcările migratoare sunt de două tipuri:
- mișcări voluntare – acestea nu vor face obiectul de studiu al lucrării noastre, 

această categorie se bucură de protecția statului de origine;
- mișcări involuntare / forțate.
Persoanele din a doua categorie, din momentul în care au migrat, nu mai pot să 

se bucure de niciun  fel de protecție națională, urmând astfel să se asigure o protecție 
internațională a acestora.

În cadrul acestei categorii intră:
- victimele unor persecuții individuale – refugiații;
- persoanele amenințate de apariția unor conflicte armate;
- persoanele ale căror drepturi au fost încălcate în mod repetat;
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- persoanele care își părăsesc țara pentru că există o suprapopulație, din cauza 

situației economice dezastruoase, din cauza discriminărilor etc.

3. Conceptul pe plan internațional

Termenul de „migrare” are două elemente din punct de vedere juridic și anume: 
1. Intenția de a pleca definitiv din statul de origine pentru a se stabili pe teritoriul 
unui alt stat; 2. Părăsirea efectivă a teritoriului acelui stat.

Menționăm faptul că nu orice plecare de pe teritoriul statului de origine 
reprezintă o migrare. Spre exemplu, dacă un cetățean al unui anumit stat pleacă într-o 
vacanță sau într-o misiune diplomatică, acest aspect nu constituie o migrare, chiar 
dacă părăsește teritoriul statului său și rămâne pentru câteva zile, câteva luni sau 
câțiva ani, pe teritoriul altui stat.

Datorită mobilității acestui fenomen de migrație, o persoană care își părăsește 
țara cu intenția de a se stabili definitiv sau temporar acolo unde ajunge nu poate fi 
calificată din punct de vedere juridic ca aparținând nici unei ramuri ale dreptului – 
dreptul străinilor, dreptul refugiaților, dreptul muncitorilor  emigranți. 

Făcând abstracție de acest aspect, un lucru este sigur și anume faptul că acești 
indivizi trebuie să fie protejați pe toată perioadă în care se află în afara frontierelor 
statului de origine. Din acest motiv, se pune întrebarea: Cine îi va proteja și prin ce 
mijloace?

Problema se complică și mai mult prin faptul că ne aflăm în prezența unei 
ecuații cu două elemente diametral opuse: pe de o parte, fenomenul migrației, ca 
atare, un fenomen  dinamic, versatil și complex, iar pe de altă parte dreptul, disciplina 
eminamente statică, atunci când se aplică indivizilor, imperfect echipat pentru a 
soluționa astfel de probleme.1

Migrarea este o problemă ce ține atât de dreptul intern, cât și de cel internațional, 
împreună cu cele două mari elemente ale sale: emigrarea și imigrarea. 

De foarte multe ori, se face confuzie între termenul de „emigrant”, „imigrant” 
și cel de „refugiat”, dată fiind situația existentă în Europa, motiv pentru care dorim 
să facem o scurtă precizare, definind cele trei concepte.

* Emigrant / Imigrant

A emigra (din fr. emigrer, lat. emigrare) înseamnă a-şi părăsi ţara pentru a se 
stabili într-o alta, temporar sau definitiv, a se expatria.

A imigra (din fr. immigrer, lat. immigrare) înseamnă a veni într-o ţară străină 
pentru a se stabili aici (DEX). 

Prin urmare, emigrantul este persoana care emigrează, pleacă într-o altă țară, 
iar imigrantul, care imigrează, este primit într-o altă țară.
1  Facultatea de Drept și Științe Sociale, Craiova
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Exemplu: În ultimii ani, cei mai mulţi emigranţi români au ales să se 
stabilească în ţări aparținând Uniunii Europene, cu speranţa că vor găsi locuri de 
muncă şi un trai mai bun.

* Imigrant /Refugiat
 
La nivel global, aproape 60 de milioane de persoane sunt strămutate forţat. 

Ştirile tot mai numeroase despre traversările cu barca şi tragediile din Mediterana, 
precum şi cele despre oamenii plecaţi din zone de conflict şi ajunşi la porţile Europei 
în căutarea unei vieţi sigure au adus în discursul public şi în media doi termeni: 
refugiat şi imigrant.

Agenţia pentru Refugiaţi a Naţiunilor Unite (UNHCR) explică într-un articol 
semnat de Adrian Edwards care este diferența dintre cei doi termeni, confundați 
adesea, în mod eronat.

Refugiaţii sunt persoanele care fug de conflicte armate sau de persecuții. La 
sfârșitul lui 2014, erau 19 milioane şi jumătate de refugiaţi în întreaga lume. Situaţia 
lor este adesea atât de periculoasă şi insuportabilă, încât trec granițele naţionale 
şi caută siguranţă în ţările vecine. Sunt recunoscuți la nivel internaţional drept 
„refugiaţi” şi au acces la asistenţă din partea statelor, a Agenţiei pentru Refugiaţi a 
Naţiunilor Unite şi a altor organizaţii, potrivit UNHCR.

Sunt recunoscuți astfel pentru că este prea periculos pentru ei să revină acasă 
şi au nevoie de adăpost în altă parte. Dacă acestor persoane li se refuză acordarea 
azilului, asta poate însemna moartea.

Refugiații sunt protejați de o serie de legi internaţionale, precum  Convenţia 
pentru Refugiaţi din 1951 şi Protocolul din 1967. Convenţia din 1951 defineşte cine 
poate dobândi statut de refugiat şi stabileşte drepturile pe care statele trebuie să 
le acorde refugiaților. Unul dintre principiile fundamentale stabilite prin legislaţia 
internaţională este acela că refugiaţii nu pot fi trimişi acasă în situaţiile în care viaţa 
şi libertatea le sunt ameninţate.

Protecţia refugiaților include accesul la proceduri de azil corecte şi eficiente, 
asigurarea respectării drepturilor omului, astfel încât ei să poată trăi în siguranţă şi 
demnitate, precum şi găsirea unei soluţii pe termen lung. Statele au responsabilitatea 
asigurării protecţiei refugiaților.

Agenția pentru Refugiaţi a Naţiunilor Unite colaborează cu guvernele şi le 
asigură consiliere şi sprijin în implementarea măsurilor necesare.

Imigranții, pe de altă parte, aleg să părăsească ţara nu pentru că se află în 
pericol de moarte sau pentru că sunt persecutați, ci pentru că vor să aibă o viață mai 
bună. Ei pleacă fie pentru a-şi găsi de lucru în străinătate, fie merg să studieze, pentru 
reunirea familiei sau din alte motive.

Spre deosebire de refugiaţi, care nu se pot întoarce în siguranţă acasă, 
imigranții nu au această problemă. Dacă aleg să se întoarcă, ei se vor afla sub protecţia 
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propriului guvern. Pentru guvernele naţionale, această distincție este importantă. 
Statele gestionează imigranții în conformitate cu propriile legi privind imigrația. În 
schimb, gestionează refugiații conform normelor de protecţie a refugiaților şi de azil, 
definite atât prin legislaţia naţională, cât şi prin cea internaţională.

Politica intervine într-un anumit fel în astfel de dezbateri. A confunda refugiaţii 
cu imigranții poate avea consecințe serioase pentru vieţile şi siguranţa refugiaților. 
Confuzia celor doi termeni poate distrage atenţia de la procedurile legale specifice 
de protecţie în cazul refugiaţilor. Poate submina sprijinul public pentru refugiați 
şi instituţia azilului, într-un moment în care tot mai mulţi refugiaţi au nevoie de o 
asemenea protecţie mai mult ca niciodată, atrage atenţia UNHCR.

„Trebuie să tratăm toate ființele umane cu respect şi demnitate. Trebuie să ne 
asigurăm că drepturile omului sunt respectate în cazul migraților. În acelaşi timp, 
trebuie să asigurăm un răspuns legal adecvat pentru refugiaţi, ca urmare a situaţiei 
lor deosebite”, mai arată Agenția pentru Refugiaţi a ONU.2

Fenomenul deja menționat este o problemă de drept intern pentru că problema 
aceasta intră în atribuțiile fiecărui stat. Prin legislația sa internă, statul reglementează 
în special condițiile de admitere a străinilor pe teritoriul său, precum și condițiile de 
emigrare.3

Imigrarea este reglementată în funcție de interesele statelor respective. Astfel 
în anii 1980, când în țările occidentale a avut loc o recesiune economică, iar rata 
șomajului era în creștere, unele state au impus în Occident anumite restricții cu 
privire la intrarea și șederea pe teritoriul lor a străinilor. Spre exemplu:

- În 10 ianuarie 1980, în Franța, Legea Bonnet autoriza administrația să 
expulzeze persoanele străine pe motive de ordine publică. Totodată, ea stipula că 
un străin care nu este resortisant al unui stat membru al U.E. nu va putea intra pe 
teritoriul Franței decât dacă furnizează garanții că se va întoarce în țara de origine sau 
dacă dorește să lucreze pe teritoriul țării să prezinte autorizația necesară. 

Ulterior au apărut noi reglementări care au limitat și mai mult posibilitățile 
de imigrare în Franța (solicitanții de azil trebuiau să furnizeze dovezi satisfăcătoare 
asupra naturii și obiectului șederii).

- În Marea Britanie, noua reglementare a imigrării, elaborată în anul 1982, 
impunea restricții de intrare atât soților, cât și logodnicilor femeilor care nu aveau 
cetățenie britanică. Legea cetățeniei a fost concepută în funcție de politica de migrație. 
Această lege prevedea, pentru prima dată, că, dacă un copil născut pe teritoriul său, 
din părinți străini, nu avea cetățenie britanică dacă, în momentul nașterii sale, niciunul 
dintre părinți nu era stabilit pe teritoriul Marii Britanii.

- În Germania, se acorda permis pentru muncă numai dacă persoana în cauză 
avea o rezidență anterioară.

Această forță a dreptului intern asupra imigrării ridică problema rolului 
2  Richard Perruchoud, Migrarea, în Revista de Drept Umanitar, Anul II ,1994, Nr 1 (3) p. 7
3  Articol semnat de Adrian Edwards, http://stiri.tvr.ro/refugiat-si-imigrant--care-este-diferenta-ci-ce-drep-
turi-au-cele-doua-categorii_64578.html
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dreptului internațional. 
Dreptul internațional își are izvorul în numeroase instrumente internaționale 

care guvernează protecția drepturilor străinilor. Printre convențiile internaționale  
menționăm:

- Convenția nr 87 privind muncitorii migranți, adoptată la 1 iulie 1949 de către 
Organizația Internațională a Muncii;

- Pactele internaționale cu privire la drepturile omului din 1966;
- Convenția relativă la discriminarea rasială din 7 martie 1966;
- Convenția internațională asupra protecției drepturilor muncitorilor migranți 

și a membrilor familiilor lor, din 18 decembrie 1990.

4. Problema popoarelor migratoare în viziunea Națiunilor Unite

În anul 1972, problema statutului acestor persoane a ajuns în atenția Națiunilor 
Unite, atunci când unul dintre reprezentanții statelor membre s-a plâns că Guvernul 
unui stat străin a expulzat în masă cetățenii ai statului său de origine.

Din acest motiv, în anul 1973, Consiliul Economic și Social a lansat o invitație 
către Comisia și Subcomisia de luptă contra măsurilor discriminatorii și protecție a 
minorităților, „să studieze cu prioritate… problema aplicabilității, la persoanele care 
nu sunt resortisanți ai țărilor în care trăiesc, dispozițiile internaționale în vigoare 
referitoare la protecția drepturilor omului, să examineze măsurile ce ar trebui luate în 
domeniul drepturilor omului, inclusiv posibilitatea de a adopta o declarație”.4

Anterior am făcut o scurtă definire a celor trei concepte, cel de emigrant 
(migrant), imigrant și refugiat5. Date fiind caracteristicile avute, spunem că un 
emigrant este și un refugiat (în situația actuală în Europa). Mai amintim odată faptul 
că un refugiat este persoana care, datorită situației existente în țara de origine (război, 
foamete, persecuții), nu poate rămâne acolo și migrează într-o altă țară pentru că 
altfel viața sa dar și a membrilor de familie le e pusă în pericol. Statul pe teritoriul 
căruia se stabilesc fie și temporar este obligat să acorde azil, iar în caz contrar, acest 
refuz echivalează cu o condamnare la moarte.

5 . Dreptul popoarelor care migrează (refugiații)

Una dintre preocupările cele mai importante ale omenirii după încheierea 
celui de-al doilea război mondial a fost cea vizând drepturile omului. Preambulul 
Declarației Universale a Drepturilor Omului adoptat de Adunarea Generală a ONU 
prevede:... „recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane şi 
a drepturilor lor legale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptății şi 
păcii în lume”.
4  Dreptul de imigrare este un drept fundamental al omului ,care este prevăzut în Declarația Universală a Drepturi-
lor Omului în art 13 și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice articol 12
5  Rezoluția 1790/LIV din 18 mai 1973
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Impactul celui de-Al Doilea Război Mondial a catalizat necesitatea unei 
dezvoltări mai ample şi adecvate pentru menținerea păcii şi securităţii internaţionale, 
precum şi a protecţiei drepturilor omului.

Protecţia internaţională a drepturilor omului se bazează pe anumite principii, 
dar, dat fiind faptul că obiectul acestei discipline constituie o anumită categorie 
de persoane şi anume refugiaţi/solicitanţi de azil, ne vom referi pe parcurs anume 
la ea. Mai mult, tot mai des în doctrină se întrebuințează sintagma de „drept al 
refugiaţilor”, desenând o ramură a dreptului internaţional public care reglementează 
relaţiile specifice dislocării forțate, din anumite motive, a persoanelor şi solicitării 
azilului teritorial.6

Dreptul refugiaților poate fi definit ca totalitatea normelor și principiilor de 
origine convențională și cutumiară menite să stabilească comportamentul statelor în 
relațiile dintre ele, în ceea ce privește garantarea respectării și protecției persoanelor 
refugiate.

Este de menționat faptul că normele de drept al refugiaților, ca oricare normă 
de drept internațional, sunt create exclusiv prin acordul de voință al statelor, însă 
caracterul lor imperativ le fac obligatorii pentru întreaga societate internațională. În 
acest sens, inclusiv statele care nu au semnat, ratificat sau aderat la ele, se obligă să 
le respecte.

Izvoarele dreptului refugiaților constituie totalitatea normelor cutumiare și 
convenționale menite să asigure garantarea de către state a drepturilor persoanelor 
refugiate din țările lor de origine. 

Dreptul refugiaților este compus din convenții internaționale, cutumă, surse 
jurisprudențiale, principii generale de drept internațional public și unele surse extra 
juridice, care reprezintă împrejurările ce duc la apariția unor noi norme juridice.

Izvoare convenționale ale dreptului refugiaților sunt considerate totalitatea 
convențiilor, tratatelor, pactelor, protocoalelor sau altor acte juridice încheiate prin 
acordul de voință a subiecților de drept internațional, ce au caracter universal sau 
regional.

Merită de amintit că izvoarele convenționale regionale au luat naștere ca un 
răspuns la problemele cu care se confruntă țările din anumite regiuni ale globului, 
probleme emanate fie din religia comună, fie datorită poziționării geografice sau din 
alte motive care sunt înțelese în esență de cei ce se confruntă cu ele, iar rezultatul 
cooperării regionale reprezintă cele mai adecvate rezolvări, care se dovedesc a fi, de 
obicei, durabile.

Refugiatul/ migrantul, așa cum am mai spus, poate fi numită persoana care 
își părăsește țara sa de origine de frica unor persecuții pe motiv de rasă, religie, 
naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau datorită opiniei sale politice 
exprimate public. 

Această frică îl motivează să refuze protecția propriului stat, iar în unele 
6  Vezi pag 5-6
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cazuri, chiar dacă ar dori să-i fie acordată protecția țării lui, această protecție nu-i 
este asigurată, de aceea persoana nu poate să se întoarcă în țara sa de origine. 

Dispozițiile oficiale ale Convenției de la Geneva din 1951 cu privire la statutul 
juridic al refugiaților oferă acestor persoane siguranța într-un viitor fără persecuții, în 
același timp ne oferă descrierea concretă a condițiilor cărora trebuie să corespundă 
solicitantul de azil pentru a putea obținere statutul de refugiat.

Dreptul refugiaților este o instituție a dreptului internațional public, formată 
din totalitatea normelor internaționale elaborate prin acordul de voință a statelor, 
care reglementează relațiile dintre ele în materie de acordare a protecției persoanelor 
refugiate.

Indiscutabil, dreptul refugiaților completează lista categoriilor de protecție 
umanitară acordată individului, de aceea consider că are nemijlocită și directă 
legătură cu așa-numitele ramuri de drept internațional, cum sunt: dreptul internațional 
umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului, dar și cu instituiții de drept 
internațional ca: dreptul de azil, dreptul persoanelor care aparțin minorităților 
naționale sau protecția populației civile în caz de conflict armat. 

Convenția de la Geneva privitoare la protecția persoanelor civile în timp de 
război din 12 august 1949 cuprinde norme obligatorii pentru statele părți la prezenta 
convenție și pentru statele care nu sunt părți, și le obligă să garanteze drepturile și 
libertățile fundamentale ale populației civile.

Articolul 4 al Convenției explică înțelesul acestei noțiuni: ,,sunt protejate prin 
Convenție persoanele care, la un moment dat și indiferent în ce formă se găsesc, în 
caz de conflict sau de ocupație, sub puterea unei Părți în conflict sau a unei Puteri 
ocupante ai cărei cetățeni nu sunt”.7

Dreptul refugiaților și dreptul de azil sunt instituții ale dreptului internațional 
public adesea confundate din cauză că ambele sunt fondate în baza scopurilor 
proclamate în Carta Națiunilor Unite și în conformitate cu Declarația Universală 
a Drepturilor Omului, care consideră o datorie a statelor să protejeze persoana 
împotriva tuturor formelor de discriminare și persecuție.

6. Rolul statului în ceea ce îi privește pe migranți

Subiecții dreptului internațional al drepturilor omului sunt entitățile care 
participă la relațiile internaționale reglementate de normele și principiile dreptului 
internațional al drepturilor omului, prin acțiuni volitive obținând drepturi și asumându-
și obligațiuni internaționale, în cazul încălcării obligațiunilor și angajamentelor 
asumate fiind pasibili de răspundere internațională.8

Putem considera că, odată ce statul a devenit parte la un act internațional 
în materie de acordare a protecției pentru persoanele discriminate, își asumă 

7  Stela Litra, mg. în drept, lector. universitar, NOTE DE CURS DREPTUL REFUGIAȚILOR 
8  Convenția de la Geneva cu privire la protecția persoanelor civile în timp de război din 12 august 1949, articolul 4.
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angajamentele să acorde o formă de protecție internațională și devine obligat să 
onoreze aceste angajamente.

7. Rolul organizaţiilor internaționale relevante în materie de refugiați

Istoria ne vorbește că, pe parcursul secolelor în care statul a evoluat și s-a 
dezvoltat, acesta a jucat un rol foarte important atât pentru mărirea și consolidare 
teritoriilor asupra cărora își aplica suveranitatea deplină, cât și pentru populația care 
locuia aici.

Totuși, acapararea sau anexarea de noi teritorii presupunea schimbări radicale 
și pentru persoanele care populau aceste ținuturi, iar în condițiile în care această 
națiune avea obiceiuri, limbă, religie distinctă sau reprezenta o altă rasă, ea era 
adesea marginalizată sau suporta tratament discriminatoriu din partea autorităților și 
a populației majoritate.9

Aceste probleme au fost actuale până la vremea în care omenirea a început să 
înțeleagă valoarea ființei umane. 

Cu toate acestea, și astăzi întâlnim state în care se aplică tratament 
discriminatoriu față de diferite categorii de persoane, iar metodele de protecție oferite 
de organizațiile internaționale specializate sunt recunoscute ca fiind efective.

La ora actuală, în lume se cunosc mai multe organizații internaționale 
interguvernamentale și nonguvernamentale fără ajutorul cărora milioane de oameni 
nu ar mai spera la o viață decentă. 

Aceste instituții sunt: Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi, Organizaţia 
Internaţională pentru Migrațiune, Mișcarea Internaţională de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie, Biroul European de Sprijin pentru Azil al Uniunii Europene.

v Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a fost înființată în anul 1951 și 
este cea mai cunoscută organizație interguvernamentală în domeniul migrației, care 
încurajează cooperarea între state în rezolvarea problemelor migranților.

v Consiliul OIM organizează Dialogul Internațional pe tema Migrației, for 
global în cadrul căruia se pun în discuție și se supun dezbaterilor politicile migratorii 
și întărind importanța cooperării statelor în materie de migranți.

v Mișcarea Internaţională de Cruce Roşie și Semilună Roșie, cunoscută în 
toată lumea sub numele de Crucea Roșie este o mișcare umanitară internațională care 
coordonează cu diferite organizații independente care au la bază aceleași principii, 
obiective, simboluri, statute și organe de conducere.

v Biroul European de Sprijin pentru Azil al Uniunii Europene (BESA) Astfel 
de alianțe informează societatea civilă despre problemele cu care se confruntă 
9  D. Sârcu Scobioală, Dreptul internațional al drepturilor omului. Note de curs, Ediția a II, revizuită, Chișinău 
2012, pag.11; a se vede a și Nicolae David Ungureanu, Agata Mihaela POPESCU, International Committeof Red 
Ceoss and its role in promoting and implementing international humanitarian law, Editura Universitatea Naţionala 
de Apărare “Carol I”, Bucuresti, 2011, pag.277-282 ISBN 973-973-663-896-1
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persoanele refugiate, exilate sau apatride și transmit mesajele cele mai importante 
în ceea ce privește încurajarea acordării ajutorului, susținerii și integrării lor într-un 
mediu nou, iar o astfel de atitudine este binevenită atât statului de primire – fiindcă 
scade riscul izbucnirii nemulțumirii din partea cetățenilor, cât și solicitanților unei 
forme de protecție – căci le oferă sentimentul de încredere, de siguranță și traumele 
psihologice se pot trata mai ușor.

8. Principiile Dreptului refugiaţilor

Dreptul refugiaților este compus dintr-un șir de norme internaționale, elaborate 
și adoptate de statele semnatare în conformitate cu Principiile fundamentale ale 
dreptului internațional. 

În procesul de elaborare a normelor convenționale ale dreptului refugiaților, 
au fost create principii speciale ale acestei ramuri de drept internațional după cum 
urmează:

- Principiul nereturnării, - nici un stat nu va expulza sau returna (refouler), 
în nici un fel, un refugiat spre frontierele teritoriilor unde viața sau libertatea sa ar 
fi amenințate pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup 
social sau opinie politică.

- Principiul unității familiei, - familia constituie elementul natural și 
fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.

- Principiul nediscriminării, - statele contractante vor aplica dispozițiile 
acestei Convenții refugiaților fără discriminare de rasă, religie sau țară de origine.

- Principiul integrării refugiaților, - este deosebit de important pentru 
asigurarea drepturilor omului în conformitate cu prevederile normelor internaționale, 
și de care depinde viitorul propriu-zis al persoanelor refugiate.

- Principiul cooperării cu ONU, - statele părți la acest tratat internațional 
își asumă obligațiunea de a coopera cu Biroul ÎCNUR, cu scopul de a facilita 
posibilitatea acestuia de a monitoriza implementarea dispozițiilor acestei Convenții.

- Principiul naturalizării, - statele contractante vor facilita, pe cât posibil, 
asimilarea și naturalizarea refugiaților. Ele vor depune orice efort în special pentru 
a accelera procedura de naturalizare și a reduce, pe cât posibil, taxele și costurile 
acestei proceduri.

Aceste principii reprezintă temelia raporturilor dintre solicitanții de protecție 
și organele statului la care s-a adresat solicitantul.

9. Drepturile și obligațiile refugiaților

Dreptul internațional public a creat drepturi și obligații pentru membrii 
societății internaționale, menite să asigure drepturile fundamentale ale omului – în 
general, și garantarea drepturilor refugiaților – în special, însă și refugiații – în baza 
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acelorași norme internaționale – beneficiază de drepturi și capătă obligații față de 
statul de primire.

Drepturile și obligațiile refugiaților sunt prevăzute într-un șir de tratate 
internaționale cu vocație universală și regională cum ar fi :

m Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948; 
m Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 1951; 
m Convenția de la Caracas asupra azilului teritorial din 1954; 
m Convenția de la Caracas asupra azilului diplomatic din 1954; 
m Tratatul de la Montevideo din 1939 asupra azilului și refugiatului politic, 

Convenția OUA referitoare la aspecte specifice ale problemelor refugiaților din 
Africa de la Addis Abeba din 1969;

m Declarația de la Cartagena referitoare la refugiați din 1984.
În mare parte, drepturile și obligațiile refugiaților se aseamănă cu cele ale 

persoanelor străine care se află legal pe teritoriul unui stat.

10. Legislație națională în materia refugiaților

Potrivit Ordonanței de Guvern Nr. 102 din 31 august 2000, privind statutul 
şi regimul refugiaţilor în România, „Statutul de refugiat se poate acorda la cerere 
străinului care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe considerente 
de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie 
politică, se află în afara ţării sale de origine şi care nu poate primi sau, ca urmare a 
acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări.”( art. 2 alin1).

Conform ordonanței deja menționate un refugiat, beneficiază de următoarele 
drepturi:

1) să rămână pe teritoriul României şi să obțină documentele corespunzătoare 
pentru dovedirea identității şi pentru trecerea frontierei de stat. Au dreptul la document 
pentru trecerea frontierei de stat numai refugiaţii şi persoanele cărora li s-a acordat 
protecţie umanitară condiționată;

2) să îşi aleagă locul de reședință şi să circule liber, în condiţiile stabilite de 
lege pentru străin;

3) să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activităţi nesalarizate, 
să exercite profesiuni libere, să efectueze acte şi fapte de comerţ, precum şi alte acte 
juridice, în condiţiile legii;

4) să îşi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei 
alte ţări, în vederea reinstalării ;

5) să beneficieze de tratamentul cel mai favorabil de lege pentru cetățenii 
străini, în ceea ce priveşte dobândirea proprietăților mobiliare şi imobiliare;

6) să beneficieze de protecţia proprietății intelectuale în condiţiile stabilite de 
lege;

7) să beneficieze de asigurări sociale, ajutor social şi asigurări sociale de 
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sănătate, în condiţiile legii;
8) acces la toate formele de învățământ, în condiţiile legii;
9) să beneficieze de un tratament egal cu cel acordat cetățenilor români în ceea 

ce priveşte libertatea de a practica propria religie şi de instruire religioasă a copiilor 
săi;

10) să beneficieze de dreptul la protecţie a datelor personale şi a oricăror alte 
detalii în legătură cu cazul său;

11) să beneficieze de dreptul la asociere în ceea ce priveşte asociaţiile cu scop 
apolitic şi nelucrativ şi sindicatele profesionale, în condiţiile prevăzute de lege pentru 
străin;

12) să aibă acces liber la instanțele de judecată şi la asistența administrativă;
13) să nu fie expulzat sau returnat, cu excepţia cazurilor impuse de raţiuni de 

siguranţă naţională sau de ordine publică, iar atunci când se dispun aceste măsuri, cel 
în cauză să nu poată fi trimis în teritorii unde viaţa sau libertatea i-ar fi amenințată, pe 
motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinii 
politice;

Beneficiarul uneia dintre formele de protecţie prevăzute, are și următoarele 
obligații :

a) să respecte Constituţia României, legile şi celelalte acte normative emise de 
autorităţile române;

b) să aibă o conduită corectă şi civilizată, să respecte măsurile stabilite de 
organele române competente în materie de refugiaţi şi să răspundă la solicitările 
acestora;

c) să evite provocarea oricăror stări conflictuale sau incidente cu populaţia ori 
comiterea unor fapte ce pot intra sub incidența legii penale;

d) să se supună regulilor privind regimul juridic al străinilor, în măsura în care 
legea nu dispune altfel.

 
În loc de concluzii 
 
Protecția drepturilor popoarelor care migrează este reglementată de o serie de 

convenții și tratate, după cum am putut observa. 
Referitor la situația existentă în Europa, migrația poporului sirian, palestinian, 

irakian etc., sunt de părere că țara noastră trebuie să acorde azil celor care îl solicită.
Sunt persoane care nu privesc cu ochii buni această migrație și mai ales 

impunerea cotelor obligatorii pentru țara noastră, fiind de părere că se aduce atingere 
suveranității statului.

In primul rând, România are obligația conferită prin tratatul prin care a aderat 
la U.E. dar și pentru că este membră NATO.

Obligația de această dată de tratatul privind aderarea la Uniune este una 
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corelativă drepturilor de care cetățenii țării beneficiază, iar faptul că România este 
membră NATO, îi dă dreptul să intervină și să își depășească jurisdicția în țările în 
care există trupe militare române. Este ca și cum ar fi apărați cetățenii români.

Teama care stă la baza acestei respingeri este generată de faptul că poporul 
islamic, întrucât de el este vorba, ar fi un „popor de teroriști”. Acest aspect este eronat 
.

Este adevărat că, în ultima perioadă, în Europa s-au întâmplat tot felul de 
atrocității, fiind rezultatul unor acte de terorism, dar acest lucru nu înseamnă că dacă 
există grupări cu un asemenea profil, de religie islamică, sunt toți la fel și trebuie să 
generalizăm.

Acești oameni și părăsesc țara și se îndreaptă spre alte locuri, pentru că le este 
amenințată viața, a lor dar și a membrilor lor de familie.

Unul dintre principiile de bază ale ramurii de drept care reglementează drepturile 
și libertățile omului este principiul universalității, conform căruia, oamenilor le sunt 
respectate drepturile și libertățile fără nici un fel de discriminare, bazată pe etnie, rasă, 
limbă, cultură, religie etc., întrucât toate aceste criterii de discriminare sunt obiective, 
adică nu este vina unui om că se naște într-o anumită țară și având o anumită religie 
sau cultură.

Societatea internațională trebuie să  înțeleagă faptul că pacea în lume poate fi 
asigurată doar prin prisma respectării și protecției ființei umane.

Este destul de dificil ca într-un termen atât de scurt (din momentul migrării), 
să decurgă totul în parametri normali. 

Mă aliniez afirmațiilor conform cărora dificultatea acestei situații este și pentru 
că este vorba de un popor islamic, ce are o altă cultură și educație. Stilul lor de viață, 
principiile, felul în care au fost educați și crescuți este diametral opus Europei. 

Din acest motiv, reprezentanții statelor, organizațiile internaționale umanitare 
și chiar cetățenii, vor trebui să facă eforturi suplimentare pentru a-i integra în țara 
adoptatoare, pentru a preîntâmpina eventualele neînțelegeri.

La nivelul României, în ultima perioadă, au avut loc proteste, care au vizat 
tema refugiaților și adăpostirea lor aici. 

Opinez că aceste manifestări sunt fără sens și făcute fără a exista un minim de 
informare.

Așa cum am mai precizat mai sus, România, ca membră a Uniunii Europene, are 
atât drepturi, cât și obligații, dacă din categoria drepturilor, noi românii beneficiem, 
chiar dacă nu realizăm, de foarte multe, în ceea ce privește obligațiile și acestea 
trebuie respectate. 

Trebuie să precizez un lucru de mulți cunoscut, nu doar țara noastră are această 
obligație, ci toate țările  membre. 

Au fost făcute afirmații conform cărora aceste persoane trebuie să rămână la 
ei în țară, doar că ei nu mai au o țară pentru că aceasta este în război și practic este 
distrusă. Sau că datorită venirii lor și acordării sumei de 16 lei/zi, tinerii nu vor mai 
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avea unde să lucreze, aceștia din urmă având și două facultăți. 
Aceste afirmații sunt făcute fără nici un temei logic, în primul rând această țară 

ca și altele, este suficient de mare și cu o nevoie mare de populație, dat fiind faptul că 
natalitatea a scăzut este nevoie de forță de muncă mai ales în agricultura românească, 
ramură ocolită de tinerii licențiați. 

În altă ordine de idei, aceste afirmații nu au fost făcute de nimeni, când, 
începând cu 2007, au migrat către țări precum Spania, Germania, Italia, Marea 
Britanie, Belgia ș.a. sute de români, în căutarea unui trai mai bun . 

Deosebirea este una notabilă, în cazul românilor, aceștia au imigrat adică au 
mers de bună voie, putându-se întoarce oricând în țară, pe când în cazul refugiaților, 
plecarea lor către alte ținuturi este una forțată de evenimentele care au loc și în 
prezent, în țările lor de origine.

„Trebuie să tratăm toate ființele umane cu respect şi demnitate. Trebuie să ne 
asigurăm că drepturile omului sunt respectate în cazul migranților. În acelaşi timp, 
trebuie să asigurăm un răspuns legal adecvat pentru refugiaţi, ca urmare a situaţiei 
lor deosebite”.
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Andreea FIRUȚ1

Résumé

La liberté d’expression du mienne et du tienne c’est une value de la 
démocratie. Cette liberté existe dans tous les pays démocratiques. La loi 
fondamentale la garante et les gens le respecte. Mais il n’y a pas nulle parte 
une liberté absolue d’expression. Cette liberté signifie non seulement à dire 
ce qu’on veut, mais à dire la vérité et d’une manière civilisée et avec la 
considération pour l’autrui. Ma liberté d’expression est en même temps ta 
liberté d’expression aussi. Ma liberté  finit là ou commence ta liberté. 

Mots-clefs: liberté d’expression, respect d’autrui, responsabilité, respect de 
la loi

Într-o societate organizată ca o democraţie, scopul este acela de garantare a 
libertăţii individuale.

Libertatea de exprimare a fost declarată ,,un drept fundamental al omului și 
piatra de temelie a tuturor libertăţilor cărora li se consacră Naţiunile Unite” de către 
Adunarea Generală  O.N.U., în prima sa sesiune din 1946.1

Condiţia individului într-o astfel de societate este caracterizată prin libertate, 
iar din punct de vedere juridic aceasta presupune garantarea unor drepturi şi libertăţi 
numite fundamentale.

Ce înseamnă să fii liber? Omul este liber atunci când acţionează conform 
propriilor aspirații fără a fii constrâns de nimeni. Orice persoană este liberă să aibă 
propriile convingeri independent de ceilalţi. Nu există o definiție clară şi exactă a 
libertăţii pentru că ea se conturează în mod diferit de la un individ la altul. Acest 
cuvânt dobândeşte valențe diferite, în funcţie de sistemul de referință care este 

1  Facultatea de Drept și Științe Sociale, Craiova

LIBERTATEA DE EXPRIMARE  
A MEA ŞI A TA

LA LIBERTE D’EXPRESSION  
DU MIENNE ET DU TIENNE
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adoptat.
Omul este liber să cunoască, să fie informat, este liber să aibă o educaţie, să 

aibă acces la sistemul medical dar este şi liber să se exprime aşa cum doreşte.
Libertatea de exprimare desemnează posibilitatea ca individul  să poată să își 

spună părerea prin orice medii de comunicare, cu privire la diverse teme2.
Putem afirma cu tărie faptul că libertatea de exprimare este o condiţie esenţială 

dar şi necesară pentru a exista o societate democratică.
Libertatea de exprimare este unul dintre cele mai importante atribute ale 

personalității umane, ea fiind cunoscută fie sub această denumire, fie sub denumirea 
de libertatea cuvântului sau a presei.

Pentru a putea înțelege apariția și dezvoltarea conceptului de ,,libertatea de 
exprimare,, vom face o scurtă prezentare istorică a acestuia ,făcând o referire la 
gândirea filosofică  și la procesul de cunoaștere.

Încă de la începuturile timpurilor, oamenilor le-au fost specific, direct sau 
indirect, posibilitatea de a cunoaște mai mult, de a realiza și de a obține mai multe 
drepturi și libertăți .

De la apariția societăților vechi a fost tendința de a se crea inegalități și de a se 
promova unele drepturi în dauna altora.

Potrivit dreptului natural, libertatea de exprimare era un drept absolut pentru 
că făcea parte dintr-un ansamblu de drepturi pe care omul îl obținea de la natură prin 
simplul fapt al nașterii lor.

Libertatea de exprimare este un drept relativ care se necesită a fi exercitat în 
concordanță cu existența celorlalte drepturi și libertăți.

Libertatea de exprimare presupune acea libertate ,,de a căuta, de a primi și de 
a răspândi informații și idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă scrisă, 
orală, tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc la alegerea sa”3, fără amestecul 
autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.4

Aceasta libertate fundamentală este consacrată în articolul 30 din legea 
fundamentală, unde se prevede faptul că: ,,Libertatea de exprimare a gândurilor, 
a opiniilor sau a credințelor şi libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin 
scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt 
inviolabile.”

Din articolul 30 din Constituţia României, înțelegem faptul că libertatea de 
exprimare este o libertate inviolabilă, adică nu poate fi atinsă sau îngrădită, astfel că 
orice individ se poate exprima în mod liber şi în mod public după cum doreşte, în 
orice mod şi abordând orice temă.
2  Dr Ionel Cloşcă, dr. Ion Suceavă, Tratat de drepturile omului, Editura Europa Nova, 1995 p. 202
3  Sebastian Răduleţu, Libertăţi fundamentale, ediția a II-a revizuită, Editura Didactică şi Pedagogică R.A. Bu-
cureşti 2008, p. 24; a se vedea și Agata Mihaela Popescu, Drepturile si libertătile democratice. Drepturile omului. 
Cadrul generos al vietii, activitătii si realizării persoanei umane,   Editura Universitatea Naţionala de Apărare “Carol I”, 
București 2006, pag.215-228, ISBN 973-663-402-7, ISBN 978-973-663-402-4
4  Articolul 19 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat de către Adunarea Generală  
a O.N.U. la 16 decembrie 1966
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Libertatea de exprimare este reglementată şi în Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, în articolul 10, articol ce prevede că ,,Orice persoană are dreptul 
la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a 
primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără 
a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societățile 
de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare.” 

Din conţinutul articolului 10 din C.E.D.O. extragem două idei foarte 
importante: în primul rând, este prezentat individul titular al dreptului de a se exprima 
în societate, modul dar şi mijlocul prin care se poate exprima acesta, iar în al doilea 
rând, garanția că statul sau autorităţile publice nu pot să îngrădească această libertate. 
A doua teză subliniază încă o dată faptul că libertatea de exprimare este un garant al 
societăţii democratice.

Este foarte adevărat că, într-o societate democratică, nici nu putem vorbi de o 
interzicere a libertăţii de exprimare a cetățenilor săi, aceştia pot opina în legătură cu 
orice problemă de ordin social, politic, juridic sau economic.

Această libertate fundamentală favorizează exprimarea şi difuzarea gândurilor. 
Ea are un rol incontestabil căci poate influența formarea curentelor de opinie. 

În acest sens, nu poate exista o democraţie veritabilă fără cetățeni informați 
corect şi suficient.5 Am menţionat anterior faptul că, potrivit art. 30 din Constituţia 
României, libertatea de exprimare este o libertate inviolabilă, ceea ce ne poate duce 
cu gândul că dreptul de a te exprima în mod liber (dreptul care se desprinde din 
libertatea de exprimare) este un drept absolut, însă nu este întrutotul un adevăr 
absolut, întrucât există anumite limitări sau restrângeri prevăzute de lege. Libertatea 
de exprimare este un drept relativ.

Există două categorii de limitări ale libertăţii de exprimare: o limitare se referă 
la apărarea şi protejarea drepturilor celorlalţi indivizi, iar o a doua limitare prevede 
apărarea interesului social.

Această clasificare a fost adoptată de constituantul român de la 1991, prima 
categorie de excepţii fiind grupată în alineatul al șaselea al articolului 30, iar cea de 
a doua în alineatul al șaptelea al aceluiași articol.6

În legătură cu prima categorie de restrângeri, legea fundamentală a României 
prevede că, deşi este interzisă sub orice formă cenzura, libertatea de exprimare 
trebuie exercitată în aşa fel încât să nu se aducă atingere demnității, onoarei, vieţii 
particulare a persoanei.

În conţinutul articolului 10 din C.E.D.O. este inserat un drept de abținere 
care este de fapt o interdicție ce vizează statul dar şi autorităţile; se interzice practic 
intervenţia statului direct sau prin intermediul autorităţilor publice în exprimarea în 
mod liber a cetățenilor.

Deşi ar părea a fii un drept absolut cel privind abținerea statului, susținem că 
5  Articolul 10 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și Libertății Fundamentale
6  Laurence Boisson de Chazournes, Les droits fondamentaux, vol.4 Les libertés personnelles: les libertés du for 
externe, livrets pédagogiques, AUPELF - UREF, p.2.
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nu este, pentru că, aşa cum am afirmat mai sus, libertatea de exprimare poate suferi 
anumite restrângeri, iar aceste restrângeri apar atunci când dreptul de abținere al 
statului dispare.

Cu alte cuvinte, în legea noastră fundamentală se menționează în articolul 30 
că nu se poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa personală a unui individ, ceea ce 
înseamnă că, în situaţia în care o anumită persoană titulară a dreptului de a se exprima 
liber, depășește sfera permisă de lege şi de bunele moravuri prin exprimarea unui 
punct de vedere sau a unei opinii, în mod grosolan la adresa altei persoane publice 
sau nu, poate fi trasă la răspundere de persoana prejudiciată prin sau cu ajutorul forței 
coercitive a statului.

Înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Penal, erau reglementate, potrivit 
normelor penale, insulta şi calomnia, din motive ce țin mai mult de volumul 
plângerilor cu privire la aceste fapte penale, legiuitorul a înțeles să nu le mai califice 
din punct de vedere penal, acestea rămânând în sfera de reglementare a Codului 
Civil, în ceea ce priveşte acordarea unor despăgubiri morale şi materiale.

În ceea ce ne priveşte, opinăm că exercitarea libertăţii de exprimare a fost şi 
este înțeleasă ușor greșit, întrucât apar situaţii în care se face exces de acest drept.

Este adevărat că suntem liberi în baza Constituţiei dar şi a Convenției7 să ne 
exprimăm liber cu privire la absolut orice şi în orice mod, însă putem face acest lucru 
oricum, oriunde şi chiar cu privire la orice?

Atât legiuitorul român cât şi cel internaţional folosesc foarte des cuvântul 
„orice”, uitând parcă să precizeze ce înseamnă acest orice, pentru că în opinia noastră 
nu este o noțiune abstractă motiv pentru care nu putem spune chiar tot ceea ce dorim 
în legătură cu orice aspect fără a ne gândi la consecinţe.

Am afirmat faptul că libertatea de exprimare a fost înțeleasă în mod greșit, 
pentru că nu putem afirma chestiuni care ar reprezenta, spre exemplu, o insultă sau 
un prejudiciu moral altei persoanei, iar în apărarea noastră să invocăm libertatea de 
exprimare. Lansarea unor afirmații, în spaţiul public, la adresa unei persoane, prin 
care aceasta este catalogată ca fiind coruptă, fără însă a fii aduse dovezi concludente 
şi exacte din care să rezulte, fără îndoială cele spuse, poate atrage în sarcina celui 
responsabil o răspundere civilă. Prin spaţiu public noi înțelegem prezenţa a cel puţin 
o persoană, astfel exteriorizarea gândurilor noastre să se poate realiza.

Există păreri care susţin că pentru a se angaja o eventuală răspundere este 
necesar ca afirmațiile defăimătoare să fie făcute cu rea-credință, însă noi considerăm 
că şi în situaţia în care, deşi nu este de rea-credință, o persoană care lansează o 
afirmație de interes social, pe care nu o poate dovedi, este pasibilă de a fii trasă la 
răspundere. Înainte a de fi lansate unele afirmații, trebuie analizat şi mai apoi stabilit 
dacă aduce sau nu în prim plan o informație de interes public sau nu, sau dacă ceea ce 
se spune nu este deja public. Spre exemplu, aducerea în vizorul opiniei publice a unor 

7 Agata Mihaela Popescu, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rolul si importanta CEDO în procesul integrării 
în ordinea juridică comunitară, Editura PRO UNIVERSITARIA, Bucuresti, 2012,  p.78 și urm
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informaţii cu privire la o persoană publică, informaţii deja știute, considerăm că nu 
presupune o defăimare astfel: în mai 1990, Curtea a luat o hotărâre în cauza Weber cu 
privire la condamnarea unui jurnalist elvețian la o amendă de către o instanță pentru 
că, în urma unei conferinţe de presă, ar fi divulgat informaţii cu privire la procedura 
judiciară în curs, încălcând secretul instrucției garantat de codul de procedură penală 
din Vaud.

Curtea a conchis că această condamnare a constituit o încălcare a articolului 
10, în măsura în care ea a fost interpretată ca o ingerință în libertatea de exprimare, 
care nu era „necesară într-o societate democratică” pentru realizarea scopului legitim 
urmărit. Curtea a relevat că aceste informaţii fuseseră deja divulgate în cadrul unei 
conferinţe de presă, care avusese loc anterior, şi nu mai exista interesul de a păstra 
secretul faptelor deja cunoscute de public.8

Cu riscul de a ne repeta, subliniem următorul aspect: orice persoană este liberă 
să se exprime, însă această libertate trebuie exercitată în aşa fel încât să nu le fie 
afectate drepturile, libertățile şi interesele celorlalţi.

Lansarea în spaţiul public a unor informaţii sau idei în legătură cu o persoană 
sau cu activitatea acesteia trebuie făcută având la bază o cercetare aprofundată şi 
solidă, dar mai ales justă.

Libertatea de exprimare trebuie exercitată fără a jigni pe nimeni, fără a insulta 
cultura celorlalţi, religia, nivelul de trai, nivelul de educaţie etc.

Este adevărat că a te exprima liber înseamnă a spune tot ceea ce dorești în 
legătură cu aproape orice. Am folosit această sintagmă „aproape orice”, pentru 
că există situaţii în care, înainte de a spune ceva în legătură cu o persoană, spre 
exemplu trebuie cântărit dacă afirmaţia noastră îşi are loc în contextul dat, dacă va 
avea consecinţe asupra noastră cele spuse sau dacă aducem atingere unor drepturi şi 
interese legitime persoanei vizate. 

Trăim într-o societate democratică şi este esențial ca, într-o astfel de societate, 
să beneficiem de niște drepturi şi libertăţi, însă nu doar noi ci toți oamenii. 

Nu  doar statul este cel care ,,împiedică,, exercitarea libertăţii de exprimare ci 
anumite legii care impun respectarea unor reguli deontologice, cum ar fi Legea de 
organizare şi exercitare a profesiei de avocat, care impune anumite obligații ce țin de 
confidențialitatea ce trebuie să existe între un avocat şi clientul său cu privire la date 
şi informaţii legate de cauza dedusă judecății. Din acest motiv, un avocat nu poate 
să fie martor în cauza în care este apărător, întrucât prin expunerea a tot ceea ce ştie 
în legătură cu ceea ce este întrebat poate afecta interesele legitime ale clientului său.

De asemenea un avocat nu poate folosi informațiile pe care le deține de la un 
fost client ,în favoarea unui client nou, dacă prin aceasta s-ar aduce un prejudiciu 
fostului client. Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, formată din 17 
judecători, a pronunțat, la data de 23 aprilie 2015, o hotărâre istorică pentru profesia de 
avocat referitoare la libertatea de exprimare în presa a avocatului pentru apărarea clientului 

8  Sebastian Răduleţu, în op cit. ,p. 227
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său, dar şi pentru a supune dezbaterii publice disfuncționalități ale sistemului de justiţie. 
CEDO a condamnat Franţa pentru încălcarea articolului 6 din Convenție, cu privire la 

dreptul la un proces echitabil şi a articolului 10 cu privire la libertatea de exprimare.
În cazul Morice contra Franţei, CEDO a fost chemată să se pronunțe după ce 

Olivier Morice, unul dintre avocații văduvei judecătorului Borrel, a fost găsit vinovat 
de justiția franceză pentru afirmațiile făcute în presă cu privire la doi magistrați. 
Morice a fost condamnat în recurs în iulie 2008, la 4000 euro amendă pentru că, 
într-un articol publicat în Le Monde pe 8 septembrie 2000 (Affaire Borrel: remise en 
cause de l’impartialité de la juge Moracchini) a pus la îndoială imparțialitatea a doi 
judecători pe care i-a acuzat de complicitate cu justiția djiboutiană pentru a favoriza 
teoria sinuciderii judecătorului Borell, care, în opinia avocatului, fusese asasinat. În 
iunie 2007, procurorul francez a fost de acord, în cele din urmă, cu teza asasinării 
judecătorului. CEDO  a concluzionat că deşi „un avocat nu poate fi asimilat unui ziarist” 
și, din acest motiv, nu poate beneficia de aceeaşi libertate de exprimare, în acest caz, 
avocatul Olivier Morice a exprimat judecăţi de valoare bazate pe fapte „baza factuală 
suficientă” şi a pus în dezbatere chestiuni de interes public privind disfuncționalitățile 
din sistemul de justiţie. În acest context, remarcile sale nu au depășit limitele dreptului 
garantat de articolul 10 privind libertatea de exprimare.

Curtea, a mai precizat că avocatul „nu este martor exterior responsabil de 
informarea publicului”, dar, în aceeaşi măsură, „este direct implicat în funcţionarea 
justiției şi apărarea clientului.” De asemenea, a subliniat că „este necesar să se păstreze 
autoritatea puterii judecătoreşti şi să se asigure respectul reciproc între judecători şi 
avocaţi”. Titlul articolului este „Libertatea de exprimare a mea și ta”, întrucât ne-am dorit să 
ilustrăm o problemă a societăţii actuale.

Nu condamnăm libertatea de exprimare, pentru că acest lucru ar însemna o 
condamnare a democrației, însă într-o democraţie sunt respectate drepturile şi libertățile 
tuturor persoanelor.

Ori dacă sunt lansate tot felul de afirmații calomnioase la adresa persoanelor, cei 
responsabili nu pot invoca în favoarea lor libertatea de exprimare în detrimentul violării 
vieţii private a celorlalţi.

Este o linie relativ subțire între libertatea de exprimare şi respectul vieţii private, care, 
de cele mai multe ori, este încălcată. Libertatea de exprimare este exercitată atât oral, cât şi 
în scris. Libertatea de exprimare este în special invocată de către ziariști, care, în virtutea 
profesiei deţinute, scriu articole de ziar pe diverse teme şi în legătură cu diverse persoane.

Ziariştii şi întreaga mass-media sunt vocea poporului, a tuturor persoanelor 
care, deşi ar vrea să se facă auziți, nu pot sau nu au curaj să o facă şi astfel presa este 
cea care ,,vorbeşte” pentru ei. De foarte multe ori,  prin  articolele lor, jurnaliștii au 
avut o atitudine nu foarte cordială la adresa diverselor persoane din spaţiu public, 
făcând referire la aspecte din viaţa lor privată sau chiar profesională, fără a aduce 
probe concrete, care să susțină cele spune.Ca urmare a celor spuse în articolul 
respectiv, persoana vizată a avut de suferit pe diverse planuri.

Ceea ce dorim să spunem este că, deşi suntem liberi să spunem tot ce dorim, 
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atunci când ne referim la anumite persoane publice sau nu, ceea ce afirmăm trebuie 
să fie probat sau să se bazeze pe probe solide.

Au fost puse în discuție şi acele ştiri transmise de posturile tv, prin care au fost 
prezentate evenimente ale anumitor vedete şi s-a pus problema violării vieţii private 
a telespectatorilor pentru că nu ar fi putut urmări pe niciun post altceva. Din acest 
punct de vedere, ne simțim nevoiți să intervenim şi să spunem că atâta timp cât prin 
știrea respectivă nu a fost calomniat cineva, nu au fost lansate afirmații defăimătoare 
despre o persoană anume, nu s-a încălcat niciun drept. Știrile cu caracter monden 
pot sau nu să fie urmărite, adică sunt adresate numai persoanelor consumatoare de 
aşa ceva. Nu considerăm că o astfel de știre ar putea să aducă atingere vieţii private .

Mai degrabă, dacă prin exercitarea libertăţii de exprimare, se face referire la 
aspecte din viaţa privată a cuiva, s-ar putea aduce atingere vieţii private a acesteia, 
întrucât nimeni nu are niciun drept să vorbească despre viaţa altei persoane în sens 
peiorativ. Într-o altă ordine de idei, dacă, spre exemplu, facem o afirmație jignitoare la 
adresa cuiva, iar acea persoană ne atrage atenţia cu privire la cele afirmate, rugându-
se să nu mai spunem astfel de lucruri, însă noi pentru a doua oară continuăm să 
atacăm acea persoană, aceasta are tot dreptul de a acţiona în judecată şi poate avea 
câștig de cauză, întrucât afirmațiile noastre pot să aibă anumite consecinţe pentru 
persoana respectivă. 

Concluzionăm prin aceea că deşi suntem liberi să ne exprimăm, suntem 
obligați să îi respectăm pe cei din jur . 

Libertatea mea se sfârșește acolo unde începe libertatea ta. 
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Motto:
„Cine nu pedepsește nedreptatea, poruncește ca ea să fie făcută”2

Abstract 

The aim of the paper is  to reflect on the special causes of unpunishment 
in the field of  offences against the exercise of Justice  placing greater emphasis 
on the offence of misleading of the judicial authorities and on  the offence of 
perjury.

The lack of unpunishments fails to protect one of the most important 
social values, that of human dignity, because the one against who the untrue 
complaint or denunciation has been made will be put in a sensitive situation  
and will suffer materially and morally, and the one against who the  perjury 
has been made suffers a personal injury of his/her rights and freedoms as 
being exposed to a high psyhical pressure.

Keywords : special causes of unpunishment, Justice, The new Criminal Code, 
the offence of perjury, the offence of misleading of the judicial authoritie.
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FIELD OF  OFFENCES AGAINST THE 
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Rezumat 

În lucrare ne-am propus să reflectăm asupra cauzelor speciale de 
nepedepsire în materia infracțiunilor contra înfăptuirii justiției cu specială 
privire asupra infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare și 
infracțiunii de mărturie mincinoasă.

Impunitatea acestor situații duce la neprotejarea uneia dintre cele mai 
importante valori sociale, aceea a demnității umane, deoarece cel împotriva 
căruia s-a făcut denunțul sau plângerea neadevărate va fi pus într-o situație 
neplăcută și va suporta prejudicii materiale și morale, iar cel împotriva căruia 
se face mărturia mincinoasă suferă o vătămare a drepturilor și libertăților 
acestuia, deoarece acesta se află deja în faza de judecată fiind expus astfel 
unei presiuni psihice suficient de mare.

Cuvinte cheie : cauze speciale de nepedepsire, justiție, Noul Cod Penal, 
mărturie mincinoasă, inducere în eroare a organelor judiciare.

Într-un stat democratic, justiția reprezintă o valoare socială deosebit de 
importantă fără de care nu ar fi posibilă ordinea de drept și realizarea puterii 

de stat, astfel încât orice faptă îndreptată împotriva acestei valori deosebite este și 
trebuie să fie apărată inclusiv prin mijloacele dreptului penal.

În conformitate cu noile realități ale unei societăți democratice, dreptatea 
este ridicată la rang de valoare supremă, ce are ca obiectiv asigurarea legalității, 
independenței, imparțialității și fermității în cadrul procesului de înfăptuire a justiției, 
prin pedepsirea faptelor de natură să influențeze sau să submineze autoritatea justiției.

Constituția României prevede, în articolul 21 denumit „Accesul liber la 
justiție”, că „orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a 
libertăților și a intereselor sale legitime” printr-un acces liber și necondiționat.

Săvârșirea unei infracțiuni determină crearea unui raport juridic penal de 
conflict, iar pentru ca ordinea juridică să fie restabilită prin aplicarea sancțiunii 
prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă, trebuie neapărat ca raportul juridic de 
conflict să fie adus în fața organelor judiciare, pentru ca acestea să cerceteze și să 
decidă dacă există realmente fapta, dacă ea cade sub incidența legii penale și dacă 
este cazul să se aplice vreo sancțiune și care ar fi aceasta�.

În anumite cazuri, pot intervenii anumite situații, stări sau împrejurări 
posterioare săvârșirii infracțiunii, care, în înțelesul societății, determină inutilitatea 
sau inoportunitatea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

Inevitabilitatea răspunderii penale operează totodată când s-a săvârșit o 
infracțiune, afară de cazurile când răspunderea penală este înlăturată prin voința 
expresă a legiuitorului. Înlăturarea răspunderii penale este un act de voință al 
legiuitorului, determinat de anumite fenomene sau date ale realității care fac utilitatea 
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socială a răspunderii penale să se diminueze sau chiar să dispară1.
Modul în care au fost reglementate infracțiunile contra înfăptuirii justiției 

în Titlul IV al Părții Speciale a Noului Cod Penal vădește preocuparea sporită a 
legiuitorului penal român de a acorda o atenție deosebită înfăptuirii, în bune condiții, 
a justiției penale din Romania2.

Prin sistematizarea acestor incriminări într-un titlu distinct, s-a acordat, în mod 
corect, importanța cuvenită autorității judecătorești, una dintre cele trei puteri ale 
statului român. La redactarea acestor norme de incriminare s-au avut în vedere, pe 
lângă realitățile existente în România la data elaborării acestuia, și unele dintre cele 
mai moderne coduri europene cum ar fi cel german, francez, italian și spaniol.

Din dorința de a oferi protecția deplină realizării justiției în România, numărul 
incriminărilor privind înfăptuirea justiției a crescut, uneori chiar excesiv, deși doctrina 
și practica judiciară de la noi nu solicită acest lucru3.

Modul în care a fost redactat conținutul infracțiunilor contra înfăptuirii 
justiției precum și al cauzelor speciale de nepedepsire, a fost catalogat în literatura de 
specialitate ca pozitiv. Cu toate acestea au fost formulate și unele critici. 

Cauze speciale de nepedepsire întâlnim în cuprinsul infracțiunii de nedenunțare, 
de inducere în eroare a organelor judiciare, de favorizare a făptuitorului, de tăinuire 
și a celei de mărturie mincinoasă. 

În această lucrare, ne-am oprit doar asupra a două cauze speciale de nepedepsire 
– cauza specială de nepedepsire prevăzută la infracțiunea de inducere în eroare a 
organelor judiciare și cauza specială de nepedepsire prevăzută la infracțiunea de 
mărturie mincinoasă – și aceasta datorită faptului că, prin săvârșirea acestor fapte, 
se împiedică, în primul rând, activitatea de înfăptuire a justiției, ea fiind de natură 
sau îndreptată spre verificarea unor informații false, iar în al doilea rând, se aduce 
atingere intereselor legale ale persoanei și sub nici o formă nu se poate accepta ca o 
persoană să încerce – prin intermediul unei sesizări false adresate organelor judiciare 
ori prin producerea de probe nereale sau printr-o mărturie mincinoasă – să producă 
unei alte persoane un prejudiciu incomensurabil (fizic și psihic), constând într-o 
posibilă arestare preventivă, ori chiar într-o condamnare.

O primă cauză de nepedepsire asupra căreia ne oprim, o întâlnim în cadrul 
infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare.

Infracțiunea prevazută în actualul Cod Penal la articolul 268 de „inducere in 
eroare a organelor judiciare” era reglementată în Codul Penal anterior în art. 259 sub 
denumirea marginală de „denunțare calomnioasă”.

Inducerea în eroare a organelor judiciare este noua denumire marginală având 
drept scop protejarea relațiilor sociale privind înfăptuirea justiției. Pentru înțelegerea 
rațiunii, semnificației și a considerațiilor care au determinat schimbarea denumirii 
marginale, apreciem că este necesar prezentarea conținutului legal al acesteia:
1  Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București
2  Leonardo da Vinci
3  P. Dungan, Inducerea în eroare a organelor judiciare, în Dreptul nr. 7/2010, p. 50.
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„(1) Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența 
unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte 
de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu 
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, cu scopul de a dovedi existența 
unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită 
persoană, se pedepsește cu închisoarea de unu la 5 ani.

(3) Nu se pedepsește persoana care a săvârșit inducerea în eroare a organelor 
judiciare, dacă declară, înainte de reținerea, arestarea sau de punerea în mișcare a 
acțiunii penale împotriva celui față de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au 
produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt nereale.”

Prin urmare, schimbarea denumirii marginale din „denunțare calomnioasă” în 
aceea de „inducerea în eroare a organelor judiciare” se datorează introducerii unei 
variante alternative de comitere a faptei, care nu era prevăzută în reglementarea 
anterioară, anume a sesizării neadevărate privind existența unei fapte prevăzute de 
legea penală, necondiționată de atribuirea acesteia unei anumite persoane, esențială în 
reglementarea anterioară. Această variantă alternativă există, în noua reglementare, 
atât în varianta tip, cât și în cea agravată.

În realitate, sesizările mincinoase, fie că invocă săvârșirea unor fapte 
inexistente, fie imputarea unor fapte reale unei persoane nevinovate, reprezintă 
mijloace insidioase prin care organele judiciare sunt determinate să efectueze 
investigații ori să desfășoare anumite proceduri de verificare a veridicității acestora 
ceea ce presupune o risipă de timp, energie, personal şi resurse în instrumentarea 
unor cauze sortite din start eșecului (spre exemplu, se reclamă uciderea unei persoane 
aflate în viață, sustragerea ori distrugerea unui bun inexistent, etc. – fapte care în 
prezent nu sunt incriminate).

Mai mult, ele pot determina chiar efectuarea unor acte procedurale care 
presupun restrângerea exercitării unor drepturi (de pildă, o sesizare care reclamă în 
mod neadevărat existența unui cadavru într-o locuință, fără a imputa vreo faptă penală 
unei anume persoane, poate duce la efectuarea unei percheziții în acea locuinţă –  
faptă, de asemenea, neincriminată în prezent).

Pornind de la aceste considerente, infracţiunea de inducere în eroare a organelor 
judiciare reglementează atât sesizarea neadevărată cu privire la o faptă prevăzută de 
legea penală, cât şi atribuirea pe nedrept a comiterii unei fapte reale unei persoane 
nevinovate.

O importantă modificare adusă acestei infracțiuni – și care constituie subiectul 
lucrării de față - se referă la înlocuirea cauzei de reducere a pedepsei prevăzută 
în reglementarea anterioară cu o cauză de nepedepsire, în scopul de a încuraja 
persoanele care comit această infracțiune să comunice organelor judiciare dacă 
denunțul, plângerea sau probele produse sunt neadevărați pentru a nu mai continua 
investigațiile și a nu se produce vreo vătămare a drepturilor și intereselor unor 
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persoane nevinovate. De asemenea, cauza de impunitate poate interveni numai până 
la reținerea, arestarea sau punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celui față 
de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au produs probele, spre deosebire de 
reglementarea anterioară, unde cauza de reducere a pedepsei intervenea până la 
punerea în mișcare a acțiunii penale, indiferent de momentul reținerii sau arestării 
celui față de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au produs probele4.

Sub nici o formă nu se poate accepta ca o persoană să încerce – prin intermediul 
unei sesizări false adresate organelor judiciare ori prin producerea de probe nereale – 
să producă unei alte persoane un prejudiciu incomensurabil, constând într-o posibilă 
arestare preventivă, ori chiar a unei condamnări.

Cauza de impunitate a fost justificată de către legiuitor prin necesitatea de a 
încuraja persoanele care comit această infracțiune să comunice organelor judiciare 
dacă denunțul, plângerea sau probele produse sunt neadevărate pentru a nu mai 
continua investigațiile și a nu se produce vreo vătămare a drepturilor ori intereselor 
unor persoane inocente5.

Într-o altă opinie, una la care ne raliem și noi, se subliniază faptul că 
„denunțarea calomnioasă” este tradițională pentru incriminarea acestor fapte, fiind 
mai corespunzătoare decât cea actuală. Această denumire ar evidenția, totodată, 
atingerea adusă intereselor legale ale celui denunțat pe nedrept. Principial, o inducere 
în eroare a organelor judiciare n-ar putea fi concepută decât dacă ar fi vorba de un 
denunț sau o plângere nereală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni (nu a unei 
fapte prevăzute de legea penală), adică să fie vorba de o faptă comisă cu intenție, nu 
numai prevăzută de legea penală. Un denunț sau o plângere în legătură cu săvârșirea 
unei fapte nereale, dar prevăzută de legea penală, de către o persoană care a acționat 
fără discernământ, ori suferind de vreo boală care îi altera complet judecata, nu va 
avea nicio valoare și nu va fi luată în considerare de organele judiciare. Implicit, nu 
va produce nicio consecință asupra persoanei care a formulat denunțul sau plângerea.

Denunțul sau plângerea trebuie să privească, așadar, o infracțiune susceptibilă 
să facă obiectul punerii în mișcare a acțiunii penale, ori, aceasta presupune și existența 
vinovăției autorului faptei.
Eventual, inducerea în eroare a organelor statului în legătură cu existența unei fapte care nu constituie infracțiune, 
ci cele sesizate sunt simple exagerări, invenții, fapte imaginare, săvârșite intenționat de persoane care urmăresc să 
ocupe inutil timpul organelor de stat sesizate, ar putea atrage cel mult o răspundere administrativă dacă are caracterul 
unei contravenții, sau civilă dacă aceste organe au fost prejudiciate prin asemenea acțiuni6.

În concluzie, infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare există 
atât în situația când plângerea sau denunțul au fost adresate unui organ judiciar 
(poliție, parchet etc.), cât și în situația în care ele au fost adresate altor autorități 
(Parlament, Guvern, ministere etc.) care, bineînțeles, potrivit reglementărilor legale, 
trebuie să le trimită organelor competente, singurele organe care au calitatea legală să 
4  I. Pascu, Drept Penal Partea Generala Ediția a 3-a, Ed.  Hamangiu, București, 2013, p. 312.
5  C. Duvac, Drept Pena. l Partea Speciala, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 71.
6  Ibidem, p. 72.
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verifice dacă s-a săvârșit sau nu fapta prevăzută de legea penală, așa cum se prevede 
în conținutul denunțului sau plângerii și, în raport cu aceasta, să ia măsurile legale7.

Rezultă deci că un denunț făcut de o persoană rău intenționată asupra unei fapte 
nereale poate conduce la inducerea în eroare a mai multor autorități iar retragerea lui 
până în faza de reținere, arestare sau de punere în mișcare a acțiunii penale conduce 
la nepedepsirea pe nicio cale a făptuitorului.

În ceea ce privește instituția denunțului, mare parte a doctrinei consideră că 
acesta reprezintă o modalitate mai frecventă de sesizare a organelor de urmărire 
penală. Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau juridică 
despre săvârșirea unei infracțiuni.(art. 290 alin. 1 Cod Procedură Penală).

Denunțul se poate face numai personal și trebuie să cuprindă numele, 
prenumele, codul numeric personal, modalitățile de identificare a persoanei juridice, 
indicarea făptuitorului și a mijloacelor de probă dacă sunt cunoscute. Dacă denunțul 
este făcut în scris, acesta trebuie să fie semnat de persoana care îl face, denunțul făcut 
în formă electronică îndeplinește condițiile de formă numai dacă este certificat prin 
forma electronică în conformitate cu prevederile legale. Denunțul formulat oral se 
consemnează într-un proces-verbal de către organul care îl primește.

Este de competența legiuitorului să aprecieze cu privire la oportunitatea 
excluderii denunțării calomnioase, însă credem cu tărie și motivat că neîncriminarea 
calomniei, neprotejarea uneia dintre cele mai importante valori sociale, aceea 
a demnității persoanei, indiferent de statutul social al acesteia, și aprecierea că 
denunțarea calomnioasă reprezintă o formă specială a infracțiunii de calomnie, 
nu trebuie să constituie pentru nimeni un prilej de reafirmare a unei mari reușite 
legislative, întrucât pierderea demnității atrage după sine, mai devreme sau mai 
târziu, și alte încălcări ale drepturilor fundamentale ale persoanei consfințite prin 
Constituție8.

Chiar dacă, poate, această faptă penală ridică anumite dificultăți în ce priveşte 
dovedirea acesteia, apreciem că incriminarea ei este binevenită, având rolul, mai 
întâi de toate, de a atenționa pe cei care ar avea intenția să comită asemenea fapte.

Cea de-a doua cauză specială de nepedepsire asupra căreia ne-am oprit o 
întâlnim în cadrul infracțiunii de mărturie mincinoasă.

Infracțiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută în actualul Cod Penal la 
articolul 273, era reglementată în vechiul Cod Penal în articolul 260 sub aceeași 
denumire și într-o variantă asemănătoare.

Reglementarea mărturiei mincinoase în art. 273 din actualul Cod Penal este 
următoarea:

„(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură 
în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură 
cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu 
7  V. Dobrinoiu, M.A. Hotca, M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, I. Pascu, I. Chiș, C. Păun, N.Neagu, M.C. Sinescu,  
Noul Cod Penal Comentat Vol. II Partea Speciala, Ed. Universul Juridic, 2012, p. 404.
8  M.  Oprea, Infracţiuni contra înfăptuirii justiției, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 83.
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închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Mărturia mincinoasă săvârșită:
a) de un martor cu identitate protejată, ori aflat în programul de protecție a 

martorilor;
b) de un investigator sub acoperire;
c) de o persoană care întocmește un raport de expertiză, ori de interpret;
d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe 

viață ori închisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepsește cu închisoarea de la unu 
la 5 ani.

(3) Autorul nu se pedepsește dacă își retrage mărturia, în cauzele penale înainte 
de reținere, arestare sau de punerea în mișcare a acțiunii penale ori, în alte cauze, 
înainte de a se fi pronunțat o hotărâre sau de a se fi dat o altă soluție, ca urmare a 
mărturiei mincinoase”.

Noua reglementare se particularizează în primul rând prin includerea unor 
variante agravate, care nu erau prevăzute în reglementarea anterioară. În al doilea 
rând, în noua reglementare, limitele de pedeapsă sunt mai reduse pentru varianta tip 
a infracțiunii. 

De asemenea, în noua reglementare, s-a optat pentru renunțarea la cauza de 
atenuare a pedepsei prevăzută în reglementarea anterioară, atunci când retragerea 
mărturiei mincinoase a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea 
inculpatului sau în toate cauzele după ce s-a pronunțat o hotărâre sau după ce s-a 
dat o altă soluție ca urmare a mărturiei mincinoase. Noul Cod Penal a introdus în 
locul acesteia o cauză de nepedepsire care intervine dacă autorul își retrage mărturia, 
în cauzele penale înainte de reținere, arestare sau de punerea în mișcare a acțiunii 
penale ori în alte cauze înainte de a se fi pronunțat o hotărâre sau de a se fi dat o altă 
soluție, ca urmare a mărturiei mincinoase.

În același timp, cauza de nepedepsire din noua reglementare este mai restrictivă, 
impunându-se obligația de retragere a mărturiei mincinoase înainte de momentul 
reținerii sau punerii în mișcare a acțiunii penale, suplimentar față de reglementarea 
anterioară, care prevedea, în cauzele penale, numai momentul arestării inculpatului 
ca limită a cauzei de nepedepsire9.

Cauza de nepedepsire își are rațiunea în interesul ca făptuitorul să revină asupra 
depoziției mincinoase sau asupra expertizei sau traducerii în care a alterat adevărul, 
pentru ca, în felul acesta, să se poată preveni luarea unei măsuri sau pronunțarea unei 
hotărâri ori darea altei soluții nedrepte.

Din examinarea textului prevăzut la art. 273 alin. 3 Cod Penal, rezultă că, 
pentru a produce efectul de nepedepsire, retragerea mărturiei trebuie:

- să fie făcută în cadrul aceleiași cauze în care a fost făcută mărturia mincinoasă;
- să aibă loc, în cauzele penale mai înainte de reținere, arestarea sau de punerea 

9 G. Antoniu, C. Duvac, D.I. Lămășanu, I. Pascu, C. Sima, T. Toader, I. Vasiu, Explicatii Preliminare ale Noului 
Cod Penal, vol. III, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 83.
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în mișcare a acțiunii penale ori în alte cauze înainte de a se pronunța o hotărâre sau 
de a fi dat o altă soluție, ca urmare a mărturiei mincinoase;

- cel care își retrage mărturia mincinoasă trebuie să fie „martor”, deci să-și 
păstreze această calitate în momentul în care a avut loc retragerea.

În literatura de specialitate, au fost controverse, având ca punct de plecare 
unele soluții date în practica judiciară. Astfel, s-a apreciat că este fără relevanță 
declararea de către martor a faptului că mărturia a fost mincinoasă atâta timp cât față 
de acesta s-a început urmărirea penală pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă10.

Din analiza textului rezultă că, dacă retragerea mărturiei mincinoase intervine 
în cauzele penale după momentul reținerii, arestării sau punerii în mișcare a acțiunii 
penale, nu va mai fi incidentă cauza de nepedepsire, făptuitorul fiind tras la răspundere.

A doua situație a textului analizat are în vedere celelalte cauze/proceduri în 
care se ascultă martori. În acest caz, retragerea mărturiei mincinoase are ca efect 
exonerarea de răspundere penală, dacă are loc până la unul dintre cele două momente 
stabilite de legiuitor: pronunțarea unei hotărâri sau luarea unei alte soluții, ca urmare 
a acelei mărturii. Deși legea nu prevede expres, considerăm că va opera cauza de 
nepedepsire până la pronunțarea unei hotărâri sau luarea unei soluții și în cauzele 
penale, indiferent dacă a intervenit reținerea, arestarea sau punerea în mișcare a 
acțiunii penale, dacă mărturia mincinoasă este făcută în favoarea suspectului sau 
inculpatului și, în consecință, nu are influență asupra măsurii luate.

Cauza de nepedepsire nu este însă aplicabilă în cazul în care împotriva 
martorului mincinos a fost pornit procesul penal pentru săvârșirea infracțiunii de 
mărturie mincinoasă, chiar dacă retragerea mărturiei mincinoase a avut loc anterior 
soluționării definitive a cauzei în care această mărturie a fost făcută.

Cauza specială de nepedepsire are un caracter personal și nu operează în 
beneficiul eventualilor participanți. De altfel, textul de lege este foarte clar în această 
privință, specificând faptul că de această cauză de nepedepsire beneficiază doar 
autorul. Eventualii participanți la comiterea faptei (instigatori, complici) beneficiază 
de dispozițiile dreptului comun în materie penală11.

Într-o opinie personală, în ceea ce privește cauza specială de nepedepsire a 
infracțiunii de mărturie mincinoasă, legiuitorul a dorit încă odată reafirmarea unei 
mari reușite legislative ca și în cazul infracțiunii mai sus comentate, iar acest lucru nu 
duce decât la alte încălcări ale drepturilor fundamentale ale persoanei și la formarea 
unei alte lacune a legii penale române.

În literatura de specialitate, s-a susținut că noile formulări complică inutil și 
artificial infracțiunea. Niciuna dintre aceste inovații nu-și au justificarea în doctrina 
penală sau în jurisprudență. În consecință, s-a propus înlăturarea acestor inovații12.

10  V. Dobrinoiu, și colaboratorii, op. cit., p. 409.
11  V. Dobrinoiu, și colaboratorii, op. cit., p. 443.
12  G. Antoniu, op.cit., p. 23.
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Concluzii

Chiar dacă unele formulări din actuala reglementare ar putea fi îmbunătățite, 
suntem de acord cu intenția legiuitorului de a proteja cât mai complet activitatea 
organelor judiciare și a celorlalte persoane care concură la înfăptuirea justiției în 
Romania13.

În ceea ce privește infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare 
și infracțiunea de mărturie mincinoasă, amândouă beneficiază de cauza specială de 
nepedepsire a denunțătorului sau a martorului mincinos, atâta timp cât aceștia își 
retrag denunțul ori mărturia mincinoasă înainte de reținerea, arestarea sau punerea în 
mișcare a acțiunii penale și după caz, înainte de a se fi pronunțat o hotărâre sau să se 
fi dat o altă soluție ca urmare a mărturiei mincinoase.

Cauzele speciale de nepedepsire în cazul infracțiunilor mai sus menționate 
nu fac decât să încurajeze persoanele rău intenționate cum ar fi „reclamagii”14 să 
facă denunțuri neadevărate sau să facă mărturii mincinoase, știind că imediat după 
retragerea acestora în limitele legii nu vor fi trași la răspundere penală iar acest 
subterfugiu legislativ ar putea conduce la cheltuieli inutile din partea organelor 
judiciare și implicit a statului.

Elementul îngrijorător îl reprezintă realitatea în care ne poziționăm, o realitate 
în care oricine poate face o plângere, un denunț sau poate depune o mărturie 
mincinoasă cu privire la fapte nereale asupra unei persoane nevinovate, iar odată cu 
apariția Noului Cod Penal această realitate este problematică pentru oricine cade sub 
incidența acestuia.

În prezent, numărul sesizărilor a crescut datorită faptului că unele persoane 
cunosc aceste cauze speciale de nepedepsire și profită într-un mod injust de ele, iar 
acest fapt ar putea conduce organele judiciare – și nu numai – la efectuarea unor 
activități inutile.

Știm cu toții, încă din copilărie, că „minciuna recunoscută este pe jumătate 
iertată”, iar această zicală ne face să realizăm că, în situația cauzelor speciale de 
nepedepsire, ne confruntăm tot cu o minciună, chiar una dăunătoare din multe puncte 
de vedere și cu multiple repercusiuni, care nu are nici un fel de repercusiune asupra 
celui care a făcut denunțul sau plângerea nereală ori asupra aceluia care a „mărturisit” 
mincinos, ceea ce ar putea contraria până și un copil care cunoaște și respectă această 
zicală.

În opinia noastră, aceste cauze speciale de nepedepsire sunt mari lacune ale 
legii penale române, deoarece legea penală trebuie să fie impunătoare și dreaptă 
pentru toate persoanele care cad sub incidența sa.

Considerăm că neîncriminarea împrejurărilor comentate mai sus poate afecta 

13  C. Duvac, op. cit., p. 72.
14  Reclamagiu – persoana care face reclamații nefondate, care are mania de a reclama.
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reputația unei persoane căreia i se impută, în mod nereal, săvârșirea unei fapte 
prevăzute de legea penală.

Impunitatea acestor situații duce la neprotejarea uneia dintre cele mai 
importante valori sociale, aceea a demnității umane, deoarece cel împotriva căruia 
s-a făcut denunțul neadevărat va fi pus într-o situație neplăcută și va suporta prejudicii 
materiale și morale, iar cel împotriva căruia se face mărturia mincinoasă suferă o 
vătămare a drepturilor și libertăților sale, deoarece acesta se află  în faza de judecată 
fiind expus deja unei presiuni psihice destul de mari.

De lege ferenda, din considerațiile expuse, s-ar impune, în ceea ce privește 
aceste cauze speciale de nepedepsire în cazul infracțiunilor contra înfăptuirii justiției 
(asupra cărora ne-am oprit cu analiza), ca acestea să fie încriminate cel puțin sub 
forma unei reduceri a pedepsei sau cu amendă penală.

Din dorința noastră de a ieși din minorat și de a ne susține punctul de vedere, 
considerăm că cele expuse mai sus sunt argumente mai mult decât suficiente pentru 
tragerea unui semnal de alarmă și motive temeinice pentru o schimbare justă a 
reglementărilor în materie penală. 
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Abstract 

The phenomenon of trafficking in human beings, as well as corruption, 
tax evasion, etc., is one of the most commonly known forms of crime, but also 
one of the most worrying for our society.  The proliferation of trafficking in 
human beings, with serious damage at human, social and economic level 
has led to drastic rules of incrimination to be passed by Romanian and 
international law. 

Difficulties encountered in practice, as a result of persons trafficking 
regulations in many texts of law, justify the usefulness of presenting the 
amendments in this regard by the New Criminal Code - the texts of incrimination 
of trafficking in human beings have been systematized to facilitate an easier 
understanding and a better correlation with other texts of  law.

Keywords: trafficking in human beings, border crime, New Criminal Code, 
exploitation.

Rezumat: 

Fenomenul traficului de persoane, ca și corupția, evaziunea fiscală 
etc., este una dintre formele de manifestare a criminalităţii cel mai frecvent 
întâlnite, dar şi una dintre cele mai îngrijorătoare pentru societatea noastră. 

1  Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, București
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Proliferarea extraordinară a traficului de persoane, cu gravele urmări produse 
în plan uman, social şi economic, a impus ca, în dreptul internaţional şi cel 
românesc, să fie adoptate reguli drastice de incriminare. 

Dificultățile apărute/semnalate în practică, ca urmare a reglementării 
traficului de persoane în mai multe texte de lege, justifică utilitatea/importanţa 
prezentării modificărilor aduse în această materie de către Noul Cod Penal – 
textele de incriminare a traficului de persoane au fost sistematizate în vederea 
unei mai ușoare înțelegeri și a unei mai bune corelări cu alte texte de lege.

Cuvinte cheie: traficul de persoane, criminalitate transfrontalieră, Noul Cod 
Penal, exploatare.

Toate națiunile mileniului III consideră persoana ca fiind valoarea socială 
cea mai importantă pentru societatea modernă. Traficul de persoane 

constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnității şi integrității 
ființei umane, aşa cum se afirmă în toate documentele internaţionale în materie.

Asociat şi cu denumirea de sclavie modernă, traficul de persoane reprezintă 
o ameninţare pentru libertatea, integritatea fizică şi psihică şi pentru viaţa celor care 
sunt victimizați în această formă de criminalitate ce produce în lume milioane de 
drame omeneşti. Oricât de paradoxală pare pentru mileniul al treilea alăturarea celor 
doi termeni „trafic” şi „fiinţe umane”, ea este reală, astfel încât în întreaga lume sunt 
ființe umane reduse la condiţia de marfă, vândute şi revândute ca simple obiecte şi 
exploatate în forme care reamintesc de comerțul cu sclavi.   

El poate fi relaționat cu numeroase alte fenomene infracționale, inclusiv 
criminalitatea organizată transnaţională şi terorismul mondial şi este generat şi 
întreţinut de diverse alte fenomene sociale, precum sărăcia, corupţia, marginalizarea 
socială şi discriminarea, sub toate formele. Vulnerabilitatea victimelor din mediul 
rural este cu atât mai importantă cu cât factorii care favorizează extinderea traficului 
de  persoane atât la nivel macrosocial, cât şi familial sau individual sunt mai pregnanți. 

Traficul de persoane reprezintă de departe una dintre temele cele mai amplu 
dezbătute la ora actuală. Fenomenul traficului de fiinţe umane, ca şi corupţia, 
evaziunea fiscală sau fraudele financiare, reprezintă, astăzi, una dintre cele mai 
extinse forme de manifestare ale criminalităţii, care, într-un timp  record, a înregistrat 
proporţii inacceptabile pentru societatea noastră. 

În ultimul deceniu, traficul de persoane a devenit o problemă majoră, atât la 
nivel naţional, cât și la nivel internaţional. Acest fenomen implică un număr mare 
de persoane și are profunde implicaţii de ordin social, dar și economic, afectând 
numeroase persoane și ţări, toate acestea ca urmare a mobilităţii obscure dar și a 
câștigurilor profitabile de pe urma acestui fenomen.

Fenomenul nu este cunoscut la adevărata lui dimensiune, mobilitatea populaţei, 
simplificarea procedurilor de trecere a frontierelor, posibilitatea unor activităţi aparent 
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legale şi obscuritatea acestui tip de activităţi, fac ca datele statistice să nu fie exacte2.
Ȋn prezent, toate legislaţiile moderne incriminează traficul de persoane care, ȋn 

totală contradicţie cu regulile de convieţuire socială, cu demnitatea umană, provoacă 
o gravă tulburare ȋn desfăşurarea relaţiilor de convieţuire socială şi constituie un 
teren favorabil pentru săvarşirea altor fapte sociale periculoase.

Proliferarea extraordinară a traficului de persoane, cu gravele urmări produse în 
plan uman, social şi economic, a impus ca, în dreptul internaţional şi în cel românesc, 
să fie adoptate reguli drastice de incriminare. Dintre toate formele pe care le îmbracă 
exploatarea omului, scop al traficului de persoane, obligarea la practicarea prostituţiei 
constituie cel mai întâlnit fenomen. De asemenea, se înregistrează o predilecţie a 
traficării minorilor care, prin definiţie, sunt lipsiţi de mijloacele de protecţie de care, 
în principiu, beneficiază persoanele adulte. 

Datorită poziţiei geografice pe care România o are, dar și datorită conjuncturii 
politico-economice din ultimele două decenii, ne confruntăm cu problema traficului 
de persoane în toate cele trei ipostaze: ţară de recrutare, ţară de tranzit dar şi ţară de 
destinaţie. Legislaţia României cu privire la traficul de persoane a cunoscut o continuă 
ajustare, ce concordă cu schimbările socio-economice ivite, dar şi cu cerinţele de 
aderare la Uniunea Europeană.

Noul Cod Penal consacră pentru prima dată un capitol distinct, ȋn partea 
specială, dedicat infracţiunilor ȋn materia traficului de persoane, și anume Capitolul 
VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile din cadrul Titlului I Infracţiuni 
contra persoanei. Ȋn conţinutul său sunt incriminate următoarele infracţiuni: sclavia 
(art. 209), traficul de persoane (art. 210), traficul de minori (art. 211), supunerea 
la muncă forţată sau obligatorie (art. 212), proxenetismul (art. 213), exploatarea 
cerșetoriei (art. 214), folosirea unui minor ȋn scop de cerșetorie (art. 215) și folosirea 
serviciilor unei persoane exploatate ( art. 216). 

Potrivit art. 210 din Codul Penal, constituie infracțiune de trafic de persoane 
recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în 
scopul exploatării acesteia, săvârşită:

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de 

starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în 

schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane.
Fapta este mai gravă atunci când traficul de persoane este săvârşit de un 

funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.
Obiectul juridic al infracțiunii este unul complex, fiind constituit, pe de o parte, 

din relațiile sociale referitoare la libertatea  persoanei, iar pe de altă parte, din relațiile 
sociale care se referă la respectarea demnității, protejării integrității corporale sau 

2  Gh. Mateuţ., V.E Petrescu, N. Ştefăroi, E. Onu, A. Dublea, S. Luca, D. Iovu, R.D Tărniceriu, G-L Gafta, C. Luca, 
R.A Prună , Traficul de fiinţe umane. Infractor. Victimă. Infracţiune, Asociaţia Alternative Sociale, Iași, 2005, p.15
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sănătății, împotriva faptelor de exploatare a acesteia și de transformare a persoanei 
într-un mijloc de obținere a unor beneficii materiale. Libertatea fizică a persoanei 
constituie o importantă valoare socială, de aceea faptele care aduc atingere acestei 
valori sociale lezează în ultimă instanță și interesele societății, în general, interesată 
în realizarea și garantarea drepturilor omului și a libertății acestuia3.

Obiectul material este corpul persoanei sau al persoanelor traficate în vederea 
exploatării. Unii autori sunt de părere că corpul persoanei poate constitui obiectul 
material al infracțiunii, ȋn măsura ȋn care se acţionează ȋn mod nemijlocit asupra 
acestuia4, iar alţii opinează că traficul de persoane nu are ȋntotdeauna un obiect 
material, întrucât acţiunea ce definește elementul material nu este ȋndreptată și 
exercitată de fiecare dată ȋmpotriva unei existenţe corporale, materiale5.

Spre exemplu, infracţiunea are obiect material ȋn situaţia ȋn care inculpatul, 
care urmărea exploatarea victimei prin supunerea acesteia la comiterea de furturi ȋn 
folosul său, i-a aplicat o lovitură cu bȃta de baseball ȋn cap, fapt ce a determinat-o 
pe aceasta să accepte participarea la acele furturi, bunurile urmând a fi ȋnsușite și 
valorificate de către inculpat6, iar infracţiunea nu are obiect material atunci cȃnd 
victima este recrutată, transportată, transferată, cazată sau primită, prin ameninţare, 
fraudă, inșelăciune, abuz de autoritate sau prin oferirea, darea, acceptarea sau 
primirea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea consimţămȃntului persoanei 
care are autoritate asupra altei persoane. De asemenea lipsește obiectul material și ȋn 
situatia cȃnd inculpaţii au recrutat victimele prin inducere ȋn eroare, promiţȃndu-le 
găsirea unor locuri de muncă ȋn străinătate, ȋnsă, ȋn realitate, folosind ameninţări, le-
au obligat să se prostitueze7.

Subiectul activ al infracţiunii de trafic de persoane poate fi orice persoană 
fizică ce întrunește condițiile generale ale răspunderii penale. Subiectul activ 
este circumstanţiat doar ȋn ipoteza variantei agravate prevăzute de alin. (2), cȃnd 
infracţiunea nu poate fi comisă decȃt de către o persoană care deţine calitatea 
prevăzută ȋn norma incriminatoare, aceea de funcţionar public, aflat ȋn exercitarea 
atribuţiilor de serviciu. Ȋn ceea ce privește participaţia penală, ea este posibilă sub 
toate formele sale.

Subiectul pasiv al infracţiunii de trafic de persoane este persoana care este 
supusă acțiunii de traficare. Ȋn cazul ȋn care persoana traficată are vârsta mai mică de 
18 ani, vor fi aplicabile dispoziţiile art. 211 Cod Penal – traficul de minori. 

Dacă activitatea de traficare a vizat mai multe persoane, există un subiect 
pasiv multiplu, iar în practica judiciară s-a ridicat problema, sub aspectul încadrării 
juridice, dacă recrutarea mai multor persoane ȋn același timp și loc, ȋn baza unei 
3  Ioan Lascu, Incriminări privind traficul de persoane, în Dreptul nr. 7/2002, p. 11.
4  V. Cioclei, Drept penal, Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. Universului Juridic, București, 2007, 
p.150
5  I.G. Oltei, Metodologia investigării infracţiunilor de trafic de persoane. Teză de doctorat, Universitatea din 
București, Facultatea de Drept, 2008.
6  A se vedea  Ȋ.C.C.J., Secţia penală, decizia penală nr.13898/13.03.2010 (www.legalis.ro) 
7  Ȋ.C.C.J., Secţia penală, decizia penală nr. 2199/31.03.2005 (www.legalis.ro)
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rezoluţii unice, pentru practicarea prostituţiei și transportarea lor în străinătate în 
vederea realizării de foloase materiale, constituie câte o unică infracţiune de trafic de 
persoane şi de proxenetism, ori atâtea infracţiuni câţi subiecţi pasivi au fost recrutaţi 
în acest scop. În practica judiciară s-a stabilit că, numărul subiecţilor pasivi, între 
altele, caracterizează doar pericolul social al faptelor săvârşite în baza aceleiaşi 
rezoluţii infracţionale şi constituie element de circumstanţiere în operaţiunea de 
individualizare judiciară a pedepsei8. 

Latura obiectivă – traficul de persoane este un proces complex ce presupune 
parcurgerea mai multor etape, etape ce se pot caracteriza fiecare printr-o desfășurare 
de activităţi specifice.

Elementul material se poate realiza ȋn modalități distincte, reprezentate de: 
recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane, 
acţiuni ce se impun a fi efectuate ȋn scopul exploatării victimei.

Recrutarea constă în racolarea unei persoane susceptibile de a fi exploatată şi 
determinarea acesteia să devină victimă a exploatării. Una din modalităţile faptice de 
realizare a acestei variante este racolarea, prin mica publicitate, a victimelor9.

Simpla identificare a victimei, nu poate duce, de una singură, la reţinerea 
infracţiunii de trafic de persoane. În această situaţie ne aflăm doar ȋn prezenţa unui 
act premergător. Este necesar ca, după selecţionare, făptuitorul să intre ȋn contact cu 
victima și să dobândească un oarecare control asupra acesteia, nu neapărat total, prin 
limitarea libertăţii fizice și/sau psihice, prin inducerea ȋn eroare sau profitând de o 
anumită situaţie ȋn care se află aceasta. 

Recrutarea nu implică ȋn mod necesar abordarea directă a victimelor de către 
traficanţi, putându-se face și ȋn mod indirect, prin intermediul altor persoane, străine 
de fenomenul infracţional10.

În conformitate cu o statistică a victimelor traficului de persoane identificate 
în România între 1 ianuarie și 30 iunie 201411, atragerea în trafic (recrutarea) a fost 
făcută în proporție de 83% prin abordare directă de către recrutor (372 victime 
recrutate direct de traficant), cu promisiunea falsă a unui loc de muncă în străinătate 
în 46% din cazuri (205 oferte de muncă în străinătate), urmate de victime recrutate 
prin anunț publicitar (23 victime) și agenții de plasare a forței de muncă (22 victime), 
comparativ cu 2013 când au fost recrutate în proporție de 95% prin abordare directă, 
iar prin anunț publicitar doar un număr foarte redus, respectiv 2 victime.

Transportarea presupune deplasarea subiectului pasiv dintr-un loc ȋn altul cu/
fără ajutorul unui mijloc de transport. Transportarea victimelor poate avea loc ȋn 
interiorul ţării, dintr-un loc ȋn altul, sau dintr-o ţară ȋn alta. În această operaţiune 

8  A se vedea decizia nr. 32 din 14 februarie 2005, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
9  C.P Filip, Examen teoretic al infracţiunii de trafic de persoane, ȋn Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” 
din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, nr. 3/2010, p.195.
10  G-C Zaharia, Traficul de persoane, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 52.
11  www.anitp.mai.gov.ro/wp-content/uploads/analiza-sem-I-SITE.pdf
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pot fi implicate și grupuri de persoane specializate ȋn trecerea ilegală a frontierei12. 
În cazul trecerii ilegale a frontierei, se poate pune problema existenţei unui concurs 
ȋntre infracţiunea de trafic de persoane și infractiunile privind traficul de migrant.

Transferarea constă în acţiunea unei persoane de a dispune şi realiza 
schimbarea locului de cazare sau în care se află ascunsă ori este exploatată o 
persoană13. În practică, s-a considerat că transferarea constă ȋn transmiterea victimei 
de la un traficant la altul, atunci când este vândută pur și simplu ca o marfă, iniţial 
fără ca ea să știe, sau face obiectul unei alte tranzacţii ȋncheiate ȋntre traficanţi, cum 
ar fi schimbul14.

În conţinutul Ordinului Ministerului de Justiţie nr. 2353/2008, pentru aprobarea 
Mecanismului de identificare și referire a victimelor traficului de persoane, se arată 
că transferul sau vânzarea poate avea loc ȋn situaţia ȋn care victima este dată de către 
recrutor unui intermediar pentru transportare și/sau mai departe persoanei fizice sau 
juridice pentru exploatare. Transferarea poate fi ȋnsoţită de plata unei sume de bani, 
sau de oferirea unor bunuri materiale sau de altă natură. Totodată, sunt și cazuri când 
transferul și/sau vânzarea sunt realizate de către persoana care a exploatat prima dată 
victima, aceasta fiind transferată și/sau vândută unei alte persoane/grupări care o va 
exploata ȋn continuare15.

Adăpostirea constă ȋn instalarea temporară a unei persoane ȋntr-o locuinţă 
ori ȋntr-un alt loc având această destinaţie. Adăpostirea victimei este realizată cu 
scopul de a o exploata prin modalități prevăzute de textul incriminator. În virtutea 
caracterului său organizat, adăpostirea presupune, de regulă, și un raport patrimonial 
ȋntre traficanţi și cel care cazează, atunci când se apelează la o terţă persoană.

Primirea constă ȋn preluarea victimei de un traficant, de la un altul, ca urmare 
a unei tranzacţii intervenite între cei doi16.

În situația în care sunt comise una sau mai multe dintre modalitățile alternative 
de realizare a elementului material, se va reține comiterea  unei singure infracțiuni 
de trafic de persoane.

Realizarea fiecăreia dintre aceste modalităţi nu poate conduce, de una singură, 
la reţinerea infracţiunii analizate. Este necesar, ȋn plus, ca făptuitorul să folosească 
violenţa sau alte forme de constrângere, răpirea, inducerea în eroare, abuzul de 
autoritate sau să profite de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau a-și exprima 
voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acesteia, ori să ofere, să dea, să accepte 
sau să primească bani sau alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei 
care are autoritate asupra altei persoane.

a) Constrângerea constituie unul dintre procedeele cele mai frecvent utilizate 
12  M.A Hotca, M. Dobrinoiu, Infracţiuni prevăzute ȋn legi speciale, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 48.
13  Gh.Nistoreanu, Al.Boroi, Drept penal, Partea specială, Ediţia a III- a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 104.
14  Î.C.C.J., Secţia penală, decizia penală nr. 1878/12.05.2010.
15  Ordinul Ministerului de Justiţie nr. 2353/2008 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare și referire 
a victimelor traficului de persoane (M.Of. nr.849 din 17 decembrie 2008).
16  Gh. Mateuţ., V.E Petrescu, N. Ştefăroi, E. Onu, A. Dublea, S. Luca, D. Iovu, R.D Tărniceriu, G-L Gafta, C. Luca, 
R.A Prună, op.cit., p. 32.
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de traficanţi, prin care victimele sunt intimidate şi determinate să cedeze presiunilor, 
astfel încât să se supună pretenţiilor traficanţilor.

Constrângerea ca mijloc utilizat în săvârșirea traficului de persoane poate fi 
atât psihică (amenințarea – art. 206 Cod Penal), cât și fizică (lovirea sau alte violențe 
– art. 193 Cod Penal). Ea trebuie să preceadă sau să fie concomitentă acțiunii de 
traficare.

Ameninţarea este definită ȋn temeiul art. 206 C.pen. ca fiind „fapta de a 
ameninţa o persoană cu săvârșirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare 
ȋndreptate ȋmpotriva ei ori a unei alte persoane, dacă este de natură să îi producă o 
stare de temere”. 

Ameninţarea constituie una din modalitățile cele mai utilizate de traficanţi, 
prin care victimelor li se insuflă temerea că vor fi expuse unui pericol grav, ele sau 
unele persoane de care sunt legate printr-un sentiment de afecțiune puternică, toate 
astea pentru a fi intimidate şi determinate să cedeze presiunilor, astfel încât să se 
supună pretenţiilor traficanţilor.

Adeseori victimele care au intrat în puterea traficanţilor sunt ameninţate cu 
moartea, cu bătaia, fiind constrânse în acest mod să accepte abuzurile şi umilirile din 
partea celor în stăpânirea cărora se află. În alte cazuri victimelor li se spune că li se 
cunoaşte familia, iar în cazul în care nu se supun, rudele lor vor fi ucise, traficanţii 
oferind chiar exemple concrete cu privire la mutilarea membrilor familiilor unor alte 
tinere care nu au vrut să coopereze17.

În cazul ȋn care victima este ameninţată, nu va exista un concurs de infracțiuni 
ȋntre infracţiunea de trafic de persoane și cea prevăzută de art. 206 C.pen. În 
această situaţie, infracţiunea de trafic de persoane are un caracter complex, ȋntrucât 
ameninţarea este absorbită ȋn conţinutul constitutiv al traficului de persoane.

Violenţa, se poate manifesta prin orice activitate agresivă de natură să 
determine constrângerea victimei. În cazul ȋn care este realizată această condiţie și 
atașată elementului material, infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 
193 C.pen., este absorbită ȋn infracţiunea de trafic de persoane.

Accepțiunea termenului de constrângere avut în vedere de legiuitor la 
enunțarea mijloacelor de săvârșire a traficului de persoane este mai largă decât cea a 
actelor prin care se realizează latura obiectivă a infracțiunii de lovire sau alte violenţe, 
incriminată în art. 193 C. pen. întrucât violenţa poate consta în lovire sau alte acte de 
violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, dar și ȋn unele manifestări agresive de natură 
sa provoace o constrângere morală a victimei. Astfel, violenţa poate fi: 

- fizică, realizată prin oricare dintre acţiunile de a lovi (cu palmele, pumnii, 
picioarele ori obiecte contondente), a tortura, a strangula, a muşca, a înţepa, a trage 
de păr, a trânti, a arde, a împinge etc.;

- psihologică, care se manifestă ȋn principiu prin izolare, dispreţ, umilire, 

17  Gh. Mateuţ., V.E Petrescu, N. Ştefăroi, E. Onu, A. Dublea, S. Luca, D. Iovu, R.D Tărniceriu, G-L Gafta, C. Luca, 
R.A Prună, op.cit., p. 32.
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insulte ori prin atribuirea unei responsabilităţi victimei pentru un statut social sau 
intelectual defavorizat;

- sexuală, care se concretizează în orice activitate sexuală forţată;
- economică, constând ȋn controlul asupra bunurilor victimei și ȋn impunerea 

unei dependenţe materiale a ei de traficant18.
În toate ipotezele ȋn care este folosită violenţa, ameninţarea sau alte forme de 

constrângere, fapta trebuie sa fie de natură a constrânge voinţa subiectului pasiv al 
infracţiunii.

b) Răpirea presupune luarea victimei de către traficanţi de la locul unde se 
află, prin constrângere ori prin amăgire şi ducerea ei, cu încălcarea voinţei sale, în 
locul decis de aceştia, unde intră în stăpânirea lor. Va exista răpire chiar dacă victima 
a reușit să se elibereze ȋn timpul deplasării sale. În ipoteza ȋn care persoana a fost de 
acord sa meargă la locul unde a fost condusă de către traficant, nu există răpire. De 
asemenea, nu are nicio relevanţă dacă locul unde a fost condusă victima era cunoscut 
sau nu, ori dacă aceasta a opus rezistenţă sau nu.

c) Inducea ȋn eroare constituie un mijloc utilizat de traficanţi prin intermediul 
căruia aceștia prezintă ca mincinoasă o faptă adevărată sau ca adevărată o faptă 
mincinoasă. În multe cazuri, victimele sunt atrase prin afirmaţii sau promisiuni că vor 
fi angajate ȋn locuri de muncă foarte bine plătite sau că urmează să se căsătorească 
cu barbaţi bogaţi19.

d) Abuzul de autoritate reprezintă exercitarea în exces, ori cu încălcarea legii 
ori a normelor specifice, a puterii, a influenţei de orice natură, instituţională sau nu, 
pe care o persoană o are asupra alteia (de ex: autoritatea părintelui asupra copilului 
sau a tutorelui faţă de minor, a preotului asupra enoriașului său, dar şi instituţională 
rezultată din funcţionarea unor organisme însărcinate cu ocrotirea unor anume 
categorii de persoane ş.a.)20.

e) Profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-și exprima 
voinţa ori starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane, este un mijloc de 
săvârșire a faptei ce constă ȋn reprezentarea de către subiectul activ a stării delicate 
a victimei și folosirea prilejului pentru exploatarea sa21. Nu este necesar ca stare 
de neputinţă de a se apăra a victimei să fie totală, fiind suficientă și reducerea  
substanțială a acesteia. Starea de neputinţă poate rezulta dintr-o ȋmprejurare naturală 
(infirmitate, bătrânețe, boală etc.) sau dintr-o cauză întâmplătoare, provocată de 
factori independenţi de voinţa victimei (accident, stare de șoc etc.) ori generată chiar 
de victimă (beţia voluntară, administrarea de narcotice etc.). Imposibilitatea victimei 
de a-și exprima voinţa presupune o stare psihofiziologică datorită căreia persoana 

18  Gh. Mateuţ., V.E Petrescu, N. Ştefăroi, E. Onu, A. Dublea, S. Luca, D. Iovu, R.D Tărniceriu, G-L Gafta, C. Luca, 
R.A Prună , op.cit, p. 33.
19  M.A Hotca, M. Dobrinoiu, op.cit., p.50.
20  H. Diaconescu, Infracţiunile de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu acestea, Ed. All Beck, Bucureşti, 
2005, p. 518.  
21  M.A Hotca, M. Dobrinoiu, op.cit., p. 51. 
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nu-și dă seama de ceea ce i se întâmplă sau nu-și poate exprima voinţa.
Imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-și exprima voinţa ori starea de 

vădită vulnerabilitate a victimei trebuie să fie preexistentă, făptuitorul profitând de 
această stare.

f) Oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru 
obţinerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra victimei, ȋn scopul 
exploatării acesteia.

Oferirea este activitatea traficantului de a prezenta unei alte persoane o sumă de 
bani sau alte bunuri pentru obţinerea consimțământului persoanei care are autoritate 
asupra victimei, ȋn scopul exploatării acesteia. Nu are relevanță pentru săvârșirea 
infracțiunii dacă oferta este acceptată sau nu.

Darea  reprezintă remiterea efectivă a banilor sau a bunurilor, urmată de 
primirea acestora direct sau indirect de către persoana care are autoritate asupra 
victimei în scopul obținerii consimțământului acesteia la exploatarea victimei.

Acceptarea promisiunii reprezintă încuviințarea neechivoca privind primirea 
sumei de bani sau a altui folos oferit. Primirea presupune intrarea efectivă a persoanei 
ȋn posesia sumei de bani sau a folosului respectiv. 

De esenţa acestor acte este ca banii sau foloasele să fie date, oferite, primite 
sau acceptate, ȋn vederea obținerii consimțământului persoanei care are autoritate. 
În acest fel, se urmărește realizarea unui control asupra persoanei ce urmează să fie 
traficată, prin intermediul celui care are o autoritate asupra acesteia22.

Urmarea imediată constă ȋn acţiunea subiectului activ care trebuie să aibă ca 
urmare o stare de pericol ce s-a creat pentru relaţiile privind libertatea persoanei, 
respectarea drepturilor persoanei, a demnității şi integrității fizice şi psihice ale 
acesteia, şi care se realizează prin însăşi săvârșirea activităţii incriminate. 

Legătura de cauzalitate, de regulă, rezultă ex re, din simpla efectuare integrală 
a acțiunii ce constituie elementul material23. Prin urmare, nu este necesară cercetarea 
aspectului legat de producere a urmării imediate, pentru a se reţine consumarea 
infracţiunii. 

Latura subiectivă
Infracţiunea de trafic de persoane se săvârșește sub aspect subiectiv cu intenţie 

directă, calificată prin scop, care trebuie să existe ȋn momentul săvârșirii faptei, dar 
care nu trebuie să fie efectiv realizat. Traficantul are reprezentarea caracterului ilicit 
al actelor sale ȋn realizarea cărora se implică ȋn mod conștient și prevede consecinţele 
lor, urmărind totodată producerea acestora24. Cu privire la complice, intenţia poate 
fi indirectă atunci când, de exemplu, pune la dispoziţia traficantului un autoturism 
pentru transportarea victimelor, fără a urmări realizarea acţiunii autorului, ȋnsă 
conștientizând caracterul infracţional al propriei acţiuni25.
22  G-C Zaharia, op.cit., p.64-65.
23  M.A Hotca, M. Dobrinoiu, op.cit., p.51
24  A se vedea ICCJ, secția penală, decizia nr. 1389/2010, www.legalis.ro. 
25  F. Pasca, Fenomenul infracţional de trafic de fiinţe umane, Ed. Pro Universitaria, București, 2010, p.63.
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În cazul infracţiunii de trafic de persoane, legiuitorul nu a prevăzut mobilul 
ca un element constitutiv ȋn conţinutul infracţiunii și nici o cauză de agravare, ȋnsă, 
existenţa unui mobil reprezintă un indiciu de normalitate psihică a făptuitorului și de 
asemenea are importanţă ȋn ceea ce privește individualizarea judiciară a pedepsei.

În ceea ce privește scopul, acesta este reprezentat de exploatarea victimei și 
apare ca element constitutiv ȋn structura infracţiunii26. Dacă scopul este atins, ȋn 
funcţie de alte date ale faptei, se poate pune problema unui concurs ȋntre infracţiunea 
de trafic de persoane și alte infracţiuni (de ex. proxenetism).

În conformitate cu prevederile art. 182 Cod Penal, prin „ exploatarea unei 
persoane” se înțelege:

a) supunerea la executarea unei munci sau ȋndeplinirea de servicii, ȋn mod 
forţat;

b) ținerea ȋn stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de 
libertate ori de aservire;

c) obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice ȋn vederea 
producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare 
sexuală;

d) obligarea la practicarea cerșetoriei;
e) prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal.
Potrivit unei analize statistice a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de 

Persoane27, în primele șase luni ale anului 2014 au fost exploatate 281 de victime 
în industria sexului și pornografiei, 141 de victime exploatate prin muncă, 19 
victime prin obligarea la cerșetorie, și 3 victime exploatate prin obligarea la furturi. 
Patru dintre victimele identificate au fost extrase din trafic înainte de consumarea 
exploatării, situațiile fiind încadrate ca tentative la infracțiunea de trafic.

Formele infracțiunii - infracţiunea de trafic de persoane fiind o infracţiune 
comisivă, săvârșirea ei este susceptibilă de o desfășurare ȋn timp. 

Tentativa este posibilă la toate modalităţile infracţiunii de trafic de persoane şi 
este pedepsită prin dispoziţia cuprinsă în art. 217. 

Infracţiunea de trafic de persoane fiind o infracţiune complexă, infracţiunile 
mijloc se produc indiferent de atingerea scopului exploatării persoanei, ȋnsă ele se 
săvârșesc numai ȋn vederea realizării scopului. Sunt situaţii ȋn care, deși există această 
intenţie de exploatare, aceasta nu se mai produce, ȋnsă atâta timp cât infracţiunile 
mijloc au fost produse cu intenţia exploatării victimei, putem vorbi de tentativă.

Consumarea infracţiunii de trafic de persoane, are loc ȋn momentul ȋn care 
s-a executat cel puţin una dintre acţiunile de trafic ce compun elementul material și 
s-a produs urmarea imediată a infracţiunii, respectiv crearea stării de pericol pentru 
relaţiile sociale referitoare la atributele esențiale ale persoanei.

Unele din acțiunile incriminate cum ar fi transportarea, transferarea, 

26  G-C Zaharia, Op. cit., p.67
27  www.anitp.mai.gov.ro/wp-content/uploads/analiza-sem-I-SITE.pdf
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adăpostirea, presupun activități de o anumită durată, o prelungire în timp, ceea ce 
subliniază faptul că infracțiunea de trafic de persoane săvârșită în aceste modalități, 
este infracțiune continuă. Prin urmare, vom avea și un moment al epuizării ce are loc 
odată cu sistarea activităţii infracţionale. 

Infracțiunea de trafic de persoane poate fi comisă și în formă continuată, dacă 
faptele se comit la intervale mai mari de timp și în baza aceleași rezoluții infracționale, 
caz în care se epuizează după comiterea ultimului act de executare. 

Regim sancționator
În ceea ce privește pedeapsa persoanei fizice care a săvârșit infracţiunea de 

trafic de persoane, tratamentul sancționator constă ȋn: 
l pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi pentru 

modalitatea tip de la alin. 1;
l pedeapsa cu închisoarea la 5 ani la 12 ani şi interzicerea unor drepturi 

pentru varianta agravată de la alin. 2;
În conformitate cu prevederile alin. 3, consimțământul persoanei victimă 

a traficului nu constituie cauză justificativă. Legiuitorul a înțeles să incrimineze 
fapta în pofida consimțământului persoanei vătămate, deoarece apreciază că acest 
consimțământ este întotdeauna viciat și, ca atare, nu îndeplinește condițiile unui 
consimțământ valabil exprimat28.

În contextul internaţional al momentului, România, datorită poziţiei sale 
geografice este inclusă ȋn „Ruta Balcanică” a migraţiei ilegale, acest fapt influențând 
toate domeniile principale ale actualei societăţi – inclusiv siguranţa statului și cea a 
cetățenilor – ea fiind implicată ȋn una dintre problemele majore ale ultimului deceniu, 
atât la nivel naţional cât și la nivel internaţional - traficul de persoane.

Până ȋn prezent, practica judiciară a demonstrat că traficul de persoane este un 
fenomen aflat ȋntr-o continuă schimbare, ȋn care grupările criminale ȋși perfecţionează 
constant modul lor de operare. Pentru a putea face faţă acestor provocări, se impune 
intensificarea colaborărilor internaţionale, sincronizarea acţiunilor și intervenţiilor 
dar ȋn același timp și armonizarea metodelor de abordare ale acestui fenomen.

Traficul de persoane este asociat, nu de puţine ori, cu migraţia ilegală, dar şi 
cu comiterea altor infracţiuni cum ar fi traficul şi consumul de droguri, fals privind 
identitatea, şantaj, violuri şi chiar omoruri, ceea ce face ca pericolul social al acestor 
fapte să fie deosebit de ridicat.

Cu toate acestea, eforturile legislative şi instituţionale ale României de a  
preveni şi combate traficul de persoane naţional şi transfrontalier sunt notabile şi 
constante, reflectate concret în numărul crescând de victime identificate, în numărul 
condamnărilor pentru infracţiunea de trafic, în identificarea şi anihilarea unor reţele 
de trafic în regiune. Rezultatele pozitive sunt asigurate şi de colaborarea directă şi 
constantă a autorităţilor române cu cele corespondente ale statelor naţionale şi cu 
cele internaţionale şi regionale.
28  I. Pitulescu, Consimțământul victimei, Revista de Drept Penal nr. 4/2003, p. 10.
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Nu trebuie omis faptul că, apreciem ca benefică crearea în cadrul Ministerul 
Afacerilor Interne a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, cu atribuții 
de monitorizare a manifestărilor fenomenului de trafic de persoane în vederea 
contracarării sale, activitate care facilitează coordonarea activităţilor de prevenire 
şi combatere a traficului de persoane la nivel naţional, în funcţie de datele statistice 
furnizate de către acest organism.

Chiar dacă aderarea României la spaţiul Schengen a fost amânată, trebuie să 
avem ȋn vedere faptul că odată cu deschiderea frontierelor trebuie să transformăm 
teritoriul ţării noastre ȋntr-un spaţiu de „ libertate, justiţie și securitate”.
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Lect. univ. dr. Mihai Dorel VLAD1

Abstract

European Economic Interest Group is the association of two or more 
natural or legal persons, constituted for a fixed or indefinite period, the 
purpose of aiding the economic development of its members and improve 
business results. Economic interest group is designed as a legal structure 
between companies and association. In its organization and functioning is a 
priority will constitute members.

Keywords: interest group, economic activity, the European Union, company

Introducere

Dezvoltarea armonioasă a activităților economice și extinderea lor 
continuă și echilibrată la nivelul Comunității depind de instituirea și de 

buna funcționare a unei piețe comune care să ofere condiții similare celor de pe piața 
națională, iar pentru realizarea pieței unice și pentru consolidarea unității sale, ar 
trebui creat, îndeosebi pentru persoane fizice, societăți comerciale sau alte entități 
juridice, un cadru juridic care să faciliteze adaptarea activităților lor la condițiile 
economice ale Comunității.

Grupul European de Interes Economic (G.E.I.E.)  reprezintă asocierea dintre 
două sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pentru o perioadă 
1  Lect. univ. dr. VLAD Mihai Dorel, Facultatea de Științe Juridice si Administrative, Universitatea Creștină „Di-
mitrie Cantemir’
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determinată sau nedeterminată, în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii 
economice a membrilor săi şi al îmbunătățirii rezultatelor activităţii.2

Reglementarea grupurilor de interes economic este inspirată din Codul 
comercial francez, unde au  fost create pentru a permite întreprinderilor si socieţăţilor 
comerciale să se adapteze și să se dezvolte în cadrul unei piețe în permanentă 
dezvoltare. Grupul de interes economic este conceput ca o structură juridică între 
societatea comercială și asociație. În organizarea și funcţionarea  acesteia este 
prioritară voința membrilor care o constituie3.

Potrivit doctrinei franceze, grupul de interes economic este conturat ca 
o entitate care, respectând independența juridică și economică a participanților, 
le permite acestora să pună în comun mijloace de producție în scopul dezvoltării 
eficiente a activităţii.

Legiuitorul român definește grupul de interes economic, în art. 118 alin. 1 din 
Legea nr. 161/2003, ca fiind o asociere între două sau mai multe  persoane fizice sau 
juridice, constituită pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în scopul înlesnirii 
sau al dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum și al îmbunătățirii 
rezultatelor activităţii respective.

Activitatea Grupului European de Interes Economic se supune dispozițiilor din 
legislațiile statelor membre privind exercitarea unei activități și controlul acesteia4.

Obiectivul grupului de interes economic este de a facilita sau dezvolta 
activitatea economică a membrilor săi și de a îmbunătăți ori spori rezultatele acestor 
activități; scopul său nu este de a obține profit pentru el însuși.

Activitatea Grupului European de Interes Economic

Activitatea grupului de interes economic trebuie să fie legată de activitatea 
economică a membrilor săi și nu poate avea decât un caracter auxiliar acestei activități.

În consecință, un grup nu poate5:
a) să exercite, direct sau indirect, dreptul de a conduce sau controla activitățile 

propriilor membri sau activitățile unei alte întreprinderi, în special în domeniul 
resurselor umane, al finanțelor și al investițiilor;

b) să dețină, direct sau indirect, cu orice titlu, o parte sau acțiuni, indiferent 
în ce formă, într-o întreprindere membră a grupului; deținerea de părți sau acțiuni 
la o altă întreprindere este posibilă numai în măsura în care este necesară pentru 
îndeplinirea obiectivelor grupului și dacă este făcută în numele membrilor;
2  A. Deak, Aspecte generale cu privire la natura juridică a grupului european de interes economic, Studii şi cer-
cetări în domeniul științelor socio-umane, vol. 20, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010
3  Ion Bacanu, Modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, in Revista de drept 
comercial, nr. 9/1997, p. 10-14
4  Magdalena Daniela Iordache, Gruparea europeană de interes economic, în ,,Revista Română de Drept al Aface-
rilor” nr. 3/2007, pag. 46-60;
5  Regulamentul (CEE) nr. 2137/85  al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic 
(GEIE), publicat in JO L 199 din 31.7.1985
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c) să angajeze mai mult de 500 de persoane;
d) să fie folosit de către o societate comercială pentru a face un împrumut pentru 

directorul unei societăți comerciale sau pentru oricare altă persoană aflate într-o 
relație cu acesta, atunci când aceste împrumuturi sunt restricționate sau controlate 
în temeiul legislațiilor statelor membre privind societățile comerciale. De asemenea, 
un grup nu poate fi folosit pentru un transfer de proprietate între o societate și un 
director sau orice persoană aflată în legătură cu acesta, în afara cazurilor permise 
de legislațiile statelor membre privind societățile. În înțelesul acestei dispoziții, 
împrumutul înseamnă orice operațiune cu efect similar, iar proprietatea poate fi 
mobiliară și imobiliară;

e) să fie membru al unui alt grup european de interes economic.
Un grup european de interes economic poate fi constituit numai cu respectarea 

regulilor stabilite prin lege.
Acest grup va avea drept obiectiv facilitarea sau dezvoltarea activităţilor 

economice ale membrilor săi, prin punerea în comun a resurselor, a activităţilor 
şi a competenţelor. Această punere în comun trebuie să permită obţinerea unor 
rezultate mai bune decât cele prin activităţi derulate independent. Grupul nu are ca 
scop realizarea de profituri pentru sine. În cazul realizării de profituri, acestea sunt 
distribuite între membri şi impozitate în consecinţă. Activităţile grupului trebuie 
să aibă legătură cu activitatea economică a membrilor, fără a-i putea înlocui. Un 
G.E.I.E., nu poate să angajeze mai mult de 500 de persoane.6

Un grup european de interes economic  poate fi constituit din societăţi 
comerciale şi din alte entităţi juridice, de drept public sau privat, constituite în 
conformitate cu legislaţia unui stat membru şi care îşi au sediul în Uniunea Europeană 
(UE). De asemenea, un astfel de grup poate fi constituit din persoane fizice care 
exercită activităţi industriale, comerciale, meşteşugăreşti sau agricole, profesiuni 
liberale sau alte servicii în UE.

Un G.E.I.E. trebuie să cuprindă cel puţin doi membri din state membre diferite.
Contractul constitutiv al G.E.I.E. va cuprinde obligatoriu denumirea, sediul şi 

obiectivul grupului respectiv, numele, numărul şi locul de înregistrare, dacă există, al 
fiecărui membru al grupului, precum şi durata grupului, în afara cazului când aceasta 
este nedeterminată. Acest contract va trebui depus la un registru desemnat de fiecare 
stat membru. Această înregistrare conferă G.E.I.E. deplină capacitate juridică în 
întreaga UE.7

Un aviz pentru anunţarea constituirii sau lichidării unui G.E.I.E. trebuie să fie 
publicat în Jurnalul Oficial al UE (seriile C şi S).

Sediul unui grup trebuie să fie situat în UE. Acesta poate fi transferat dintr-un 
6  Daniel Mihail Şandru, Drept comunitar. Integrarea europeană. Impactul asupra schimburilor comerciale euro-
pene şi mondiale, Editura Universitară, Bucureşti, 2007, pag. 185-191;
7  Hans-Juergen Zahorka, Loreta Gherman, Gruparea Europeană de Interes Economic (GEIE): Singurul instru-
ment legal transnaţional pentru cooperarea între întreprinzători în Uniunea Europeană (Sursa: http://www.liber-
tas-institut.de/de/PDF/GEIE_RO_Article_FINAL_060412.pdf).
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stat membru în altul, în anumite condiţii.
Fiecare membru al unui GEIE dispune de cel puţin un vot. Cu toate acestea, prin 

contractul constitutiv al grupului se pot atribui mai multe voturi anumitor membri, cu 
condiţia ca niciun membru să nu deţină majoritatea voturilor. Regulamentul enumeră 
deciziile care trebuie să fie luate în unanimitate.

Grupul European de Interes Economic trebuie să cuprindă cel puţin două 
organe: membrii care acţionează în mod colectiv şi administratorul sau administratorii. 
Administratorul sau fiecare dintre administratori, dacă există mai mulţi, reprezintă şi 
angajează G.E.I.E., în relaţiile cu terții, chiar dacă actele sale nu se încadrează în 
obiectivele grupului.

Un G.E.I.E.  nu trebuie neapărat să fie format cu un capital. Membrii acestuia 
sunt liberi să utilizeze alte moduri de finanţare.

Concluzii

Profiturile grupului sunt considerate a fi profiturile membrilor şi se distribuie 
între aceştia conform clauzei prevăzute în acest scop în contractul constitutiv sau, în 
lipsa unei astfel de dispoziţii, în părţi egale. Profiturile sau pierderile unui grup sunt 
impozabile la nivelul membrilor. În schimbul libertăţii contractuale care stă la baza 
G.E.I.E. şi a absenţei obligaţiei membrilor de a furniza un capital minim, fiecare 
membru al G.E.I.E. răspunde nelimitat şi solidar pentru datoriile grupului.8

Ca urmare a faptului că România a devenit membru al Uniunii Europene 
începând cu data de 1 ianuarie 2007, G.E.I.E. reprezintă un instrument care se află 
la îndemâna socieţăţilor româneşti, persoanelor fizice, firmelor sau altor entităţi 
juridice, care, de exemplu, pot fi universităţi şi instituții de cercetare, asociaţii şi toate 
cele  care vor dori să conlucreze într-un cadru larg european. G.E.I.E. este o formă 
constituită de către părții cu privire la scopul său – una cu adevărat europeană – nouă 
pentru legislaţia societăților româneşti.

Mediul de afaceri românesc are multe conexiuni cu Uniunea Europeană, cu 
Italia, Franţa, Germania, Austria, cu alte ţări din Europa Centrală şi de Est şi este 
cu desăvârșire necesar ca societățile româneşti, firmele, persoanele fizice şi alte 
entităţi juridice să se gândească la metamorfozarea efectului Pieţei Unice Europene, 
în sensul unui caracter pozitiv, aşa cum colaborarea în afaceri în general şi în Europa 
poate reputa mai multe succese decât stând în România şi aşteptând posibilii clienţi.

8  C. Popa Ardeleanu, C. Vidican, Constituirea grupurilor de interes economic, Analele Universităţii din Oradea. 
Ştiinţe Economice, Tomul XV, vol. I, 2006
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Lect. univ. dr. Mihai Dorel VLAD1

Abstract

Brands represent words or symbols likely graphical representation 
meant to differentiate products and services to a natural or legal person from 
those belonging to other people. Although registration is not mandatory, the 
mark may be the key to a successful business. Territoriality principle does not 
prevent trade mark where an identical or similar mark both in terms of the 
name and the goods or services protected by registered holders be different in 
different states.

Keywords: brand, intellectual property, European Union, legal protection

Introducere

O marcă este un semn distinctiv care indică faptul că  anumite produse 
sau servicii sunt fabricate sau furnizate de o anumită persoană sau 

întreprindere. Originea mărcii datează din timpuri străvechi, când artizanii îşi 
reproduceau semnăturile sau „marca” pe produsele lor artistice sau utilitare. 

În timp, lucrurile au evoluat către ceea ce constituie astăzi sistemul de 
înregistrare şi protecţie a mărcilor. Răspunzând nevoilor consumatorilor un astfel 
1  Facultatea de Științe Juridice și Administrative Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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de sistem îi ajută pe aceştia să identifice şi să  cumpere un produs sau un serviciu că 
urmare a naturii şi calităţii sale, având ca indiciu marca sa unică. 

Mărcile reprezintă cuvinte sau simboluri susceptibile de reprezentare grafică, 
menite să diferențieze produsele şi serviciile unei persoane fizice sau juridice de 
cele aparținând altor persoane. Deşi înregistrarea sa nu este obligatorie, marca poate 
fi cheia unei afaceri de succes. Spre a se obţine protecţia unei mărci în România, 
un solicitant poate să o înregistreze la nivel naţional, la nivelul Uniunii Europene 
(„UE”) sau la nivel internaţional.

Având în vedere faptul că principiul teritorialității protecţiei constituia un 
obstacol în liberă circulaţie a mărfurilor în cadrul Comunităţii Europene, cât și faptul 
că reglementările naţionale ale ţărilor membre ale Comunităţii Europene prezentau 
anumite aspecte legale diferite, s-a încercat armonizarea legislațiilor naţionale ale 
statelor membre asupra mărcilor.

1. Protecţia juridică a mărcilor înregistrate la nivel naţional

În România, dreptul asupra unei mărci este dobândit şi protejat în baza 
prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice („Legea 
84”). Dincolo de dispozițiile privitoare la condiţiile de înregistrare şi de obținere 
a protecţiei unei mărci, Legea 84 conține şi prevederi referitoare la înregistrarea 
internaţională a mărcilor. În conformitate cu dispozițiile Legii 84, în condiţiile în care 
o persoană doreşte să înregistreze o marcă numai la nivel naţional, aceasta obţine 
protecţie pentru marca sa doar în România. Anterior lunii ianuarie a anului 2007, 
era imposibil pentru cetațenii români şi pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română să înregistreze o marca la nivel european, apelând la o singură procedură, 
deoarece România nu devenise încă stat membru al UE. Toate acestea s-au schimbat 
odată ce statul român a devenit stat membru al UE.

Strategia în domeniul mărcilor este vitală pentru succesul unui comerciant 
atât pe piaţă internă, cât şi pe piaţă internaţională. Astăzi este mai uşor pentru un 
comerciant român să obţină atât protecţia unei mărci la nivel naţional, cât şi protecţia 
unei mărci la nivel comunitar.

Depinde de fiecare comerciant în parte ce decizie ia privitor la protejarea unei 
mărci pe teritoriul unui singur stat, al mai multor state sau în întreg spaţiul comunitar.2 

Mărcile au devenit unele dintre cele mai importante şi valoroase bunuri ale 
unei companii. Comercianții trebuie să înțeleagă faptul că, deşi ei nu sunt obligaţi 
să îşi înregistreze mărcile, abia după o asemenea înregistrare se vor putea bucură 
de protecţie juridică asupra dreptului lor. Comercianții sunt singurii care pot decide 
ce loc doresc să ocupe pe piaţă, de ei depinzând dacă doresc să dezvolte o afacere 
la nivel naţional sau comunitar. Pentru un comerciant român este mai eficient să 

2  Roş Viorel, Bogdan Dragoş, Spineanu –Matei Octavia, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul proprietăţii 
industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003
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înregistreze o marcă la nivelul UE, deoarece îi va fi mult mai uşor să câştige clienţi 
de pe întregul continent.

Proprietarul unei mărci poate solicita instanțelor competente să interzică 
oricărei alte persoane care nu are consimțământul acestuia să utilizeze orice semn 
care corespunde, printre altele, uneia din situațiile prezentate în cele ce urmează3 : 

- un semn identic cu o marcă înregistrată şi care se referă la produse şi servicii 
identice cu cele pentru care este protejată marca;

- un semn care, din cauza identităţii sau similarităţii cu o marcă înregistrată, 
poate crea confuzie în percepţia publicului, inclusiv asocierea între acel semn şi 
marcă;

- un semn aplicat unor produse sau servicii identice sau similare cu produsele 
şi serviciile pentru care a fost înregistrată o marcă poate crea confuzie în percepţia 
publicului, inclusiv asocierea între acel semn şi marca.

3. Protecţia juridică a mărcilor înregistrate la nivel unional

În anul 1957, prin tratatul de la Roma, s-a constituit Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.). Obiectivul C.E.E. era să promoveze o dezvoltare armonioasă 
a activităţilor economice între ţările membre, înlăturând barierele economice. 
Uniunea Europeană, fosta Comunitate Europeană, a cunoscut o dezvoltare pozitivă, 
numărul ţărilor membre la început în număr de 6, a ajuns la 27, iar obstacolele în 
liberă circulaţie a mărfurilor şi serviciilor, a persoanelor şi a capitalurilor au dispărut. 
În scopul realizării pieţei interne, drepturile proprietăţii industriale trebuiau să fie 
armonizate la nivel comunitar, folosind o singură procedură care să fie valabilă pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene4 .

Mărcile comunitare protejate îşi extind efectele şi pe teritoriul noilor state 
membre (deci şi pe teritoriul României), putând apărea eventuale conflicte cu mărcile 
care au fost înregistrate pe cale naţională înainte  de aderarea statului respectiv.  
Principiul teritorialităţii mărcii nu împiedică cazul în care o marcă identică sau 
similară atât din punct de vedere al denumirii cât şi al produselor/serviciilor protejate 
să fie înregistrată de titulari diferiţi, în state diferite.

Dacă mărcile nu pot coexista din diferite motive, fie se interzice utilizarea 
mărcii comunitare pe teritoriul naţional, fie se solicită anularea în instanță a mărcii 
naţionale, rezolvarea acestui posibil conflict având la baza „vechimea” mărcilor.5

Caractere juridice ale mărcilor înregistrate în cadrul Uniunii Europene sunt 
următoarele:
3  Hanabusa, M., Evolution of patent rights and determination of reasonable royalties”, extracted from Commen-
tary on New Industrial PropertyLow of Japan. Hanabusa Institute for the Protection of Industrial Property,Tokyo, 
Japan.
4  Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Ed. lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 12.
5  Stefan Cocos, Elisabeta Niculescu, Elena Stoica,  Marca comunitară (Ghid), Ed. OSIM, Bucureşti, 2009, p. 5.
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A. Caracterul unitar
Prin înregistrarea mărcii comunitare, se obţine un titlu unic ce asigură o 

protecţie unitară pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi care produce aceleași efecte 
în ansamblul acesteia.  În consecinţă, înregistrarea, transferul sau abandonul mărcii 
va avea un efect automat în toate ţările membre ale Uniunii Europene, iar deciziile 
privind validitatea şi drepturile conferite de marca comunitară vor avea un efect 
unitar.

B. Coexistenţa cu drepturile naţionale de marca
Protecţia prin marca comunitară nu are un caracter obligatoriu şi nici exclusiv, 

prevazându-se posibilitatea companiilor care nu sunt interesate în protecţia mărcilor 
pe teritoriul Uniunii, să-şi protejeze mărcile pe cale naţională sau internaţională.  
Marca comunitară nu se substituie mărcii naţionale şi nici mărcii internaţionale,  
fiind un sistem independent de protecţie.

C. Revendicarea vechimii (seniority) unei mărci naţionale
Titularul unei mărci comunitare care are o marcă identică obținută pe cale 

naţională sau internaţională (prin Sistemul Madrid, sistem generat de OMPI), va 
putea revendica vechimea mărcii respective. Revendicarea vechimii unei mărci are 
ca efect faptul că atunci când înregistrarea naţională a cărei revendicare a fost cerută 
şi acceptată decade, ea nu va trebui să fie reînnoită pentru a se menţine drepturile 
ce decurg din înregistrarea ei. Revendicarea vechimii unei mărci naţionale sau 
internaţionale poate fi făcută odată cu depunerea cererii, în termen de 2 luni sau în 
orice moment după înregistrarea mărcii.

Pentru a înregistra o marcă la nivel UE, solicitantul trebuie să depună cererea 
în acest sens la Oficiul privind Armonizarea Pieţei Interne (OHIM) - Mărci, Desene 
şi Modele Industriale, având sediul în Alicante, Spania.

Procedura înregistrării mărcii la nivel comunitar european este prevăzută în 
Directiva nr.89/104 a Consiliului UE din 21 decembrie 1988 cu privire la armonizarea 
legislaţiilor statelor membre în domeniul mărcilor şi în Regulamentul nr.40/94 al 
Consiliului, din 20 decembrie 1993, asupra mărcii comunitare. În timp ce Directiva 
prevede doar măsuri de bază privitoare la buna funcționare a pieţei interne nerealizând 
o reală armonizare a legislațiilor statelor membre UE în domeniul protecţiei mărcilor, 
Regulamentul reprezintă instrumentul legislativ cu directă aplicabilitate în toate 
statele membre ale Uniunii Europene.6 

Marca comunitară reprezintă un sistem independent de protecţie în UE, 
nefiind un substitut pentru protecţia mărcii la nivel naţional. În cadrul procedurii 
europene unice şi unitare a înregistrării mărcii, pot apărea diverse obstacole, precum 
imposibilitatea utilizării mărcii comunitare în unele state membre ale UE. În cazul în 
care o marcă naţională a fost înregistrată într-un stat anterior aderării acestuia la UE, 
poate apărea coexistență unei mărci comunitare cu o marca identică sau similară la 

6  Bănacu, C., S. Active necorporale, proprietate intelectuală, Editura Tehnica Economică, Bucureşti, 2005.
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nivel naţional.7  De asemenea, când există două mărci similare sau identice, una la 
nivel naţional şi cealaltă la nivel comunitar european, un comerciant poate fi autorizat 
să utilizeze acea marca pe tot cuprinsul UE, cu excepţia statului în care marca fusese 
înregistrată ca marca naţională, sau poate obţine în instanță anularea mărcii naţionale. 
Un astfel de conflict poate fi rezolvat apelând la principiul vechimii mărcii.

Acest principiu presupune, pe de o parte, ca, în cazul în care marca comunitară 
este cea mai veche, atunci marca naţională va fi anulată şi marca comunitară va 
fi utilizată şi pe teritoriul unde fusese înregistrată marca naţională, ca şi pe întreg 
spaţiul UE.

Pe de altă parte, dacă marca naţională este mai veche, proprietarul poate 
continua să o utilizeze în statul respectiv, iar marca comunitară nu va putea fi folosită 
pe teritoriul unde marca este protejată de legea naţională.

Această interdicție este valabilă atâta timp cât proprietarul mărcii nu şi-a dat 
acordul ca altcineva să utilizeze marca.8 

Marca comunitară conferă drepturi prioritare raportate la toate mărcile 
subsecvente şi la orice alt conflict de drepturi asupra unei mărci anterioare în toate 
statele membre UE. Aceasta permite proprietarilor unor mărci comunitare nu numai 
să îşi protejeze drepturile exclusive asupra mărcilor comunitare la nivelul UE, dar şi 
să prevaleze asupra unor drepturi naţionale ulterioare.

Ca şi în cazul mărcii naţionale, şi marca comunitară poate fi transferată în 
diferite modalități precum licenţierea, cesiunea sau francizarea pentru întreaga piaţă 
comunitară. Opțiunea pentru transferul ori cesiunea mărcii comunitare este esenţială 
pentru managementul unei companii. O marcă comunitară poate fi transferată separat 
de orice alt transfer de bunuri ale companiei, pentru unele sau pentru toate produsele 
şi serviciile pentru care a fost înregistrată. O marcă comunitară poate fi, de asemenea, 
licenţiată pentru toată UE sau pentru o parte a UE, licenţa putând fi exclusivă sau 
non-exclusivă.

După cum am menţionat mai sus, în cazul înregistrării unei mărci comunitare, 
solicitantul obţine protecţie unitară în tot spaţiul comunitar european. O asemenea 
înregistrare europeană produce aceleași efecte în fiecare şi în toate statele membre 
UE, iar orice operaţiune de transfer având că obiect marca comunitară produce efecte 
în întregul spaţiu UE. 

Înregistrarea unei mărci, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, conferă 
proprietarului atât un drept exclusiv de a folosi marca pentru produse şi/sau servicii 
pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cereri de înregistrare, cât şi un drept 
de a le interzice terţilor de a utiliza acea marcă sau de a o reproduce în mod fraudulos. 
La cererea proprietarului mărcii, înregistrarea poate fi reînnoită la expirarea perioadei 
de protecţie, pentru o altă perioadă de 10 ani. Drepturile ce decurg din înregistrare 
7  Serbulescu Luminita, Bondrea A. Aurelian, Gardan Daniel Adrian, Geangu Iuliana Petronela, Managementul 
mărcii și imaginii de marcă, Editura Fundației „România de Maine”, București, 2007, p. 33.
8  Pordea, V. Strategii de brevetare a rezultatelor cercetării şi dezvoltării tehnologice. Camera de Comerţ şi Indus-
trie a Municipiului Bucureşti, Sala Socec, 29 -30 nov. 2007. 
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sau din reînnoirea înregistrării pot fi transferate în tot sau în parte cu titlu oneros 
sau gratuit. Începând cu data depunerii cererii, proprietarul mărcii este îndreptățit să 
interzică terților să utilizeze sau să reproducă marca în mod fraudulos.

Concluzii

În conformitate cu Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor în 
vederea înregistrării mărcilor („Clasificarea de la Nisa”), o marcă poate fi înregistrată 
pentru una sau mai multe clase de produse sau servicii. De fapt, aceasta reprezintă 
o clasificare a produselor şi serviciilor pentru care o marcă poate fi înregistrată. În 
baza acestei clasificări, la nivel naţional există o diferenţiere în perceperea taxelor de 
înregistrare a mărcilor.

Cel care solicită înregistrarea unei mărci trebuie să cunoască faptul că această 
clasificare este aplicabilă atât la nivel naţional şi comunitar, cât şi la nivel internaţional 
în toate cele 82 de state semnatare ale Clasificării sus-menţionate.

Protecţia unei mărci comunitare va fi menţinută în toate statele membre UE, 
chiar în condiţiile în care acea marca este efectiv utilizată într-un singur stat membru. 
Orice companie, chiar dacă doreşte să utilizeze o marcă într-un singur stat membru 
UE sau în mai multe, îşi va menţine dreptul dobândit asupra mărcii respective pe 
tot teritoriul UE, nefiind decăzut din acest drept pentru lipsa de folosinţă în celelalte 
state membre.9  

Înregistrarea unei mărci pentru mai mult de un produs sau serviciu înseamnă 
costuri de publicitate mai mici, odată ce o parte a produselor şi serviciilor unui anumit 
comerciant au câştigat încrederea publicului larg. De asemenea, clienţii pot începe să 
folosească servicii şi produse ale aceluiaşi comerciant fără a fi necesară o campanie 
publicitară puternică. 

Aceasta presupune şi loialitatea clienţilor pentru o anumită categorie de 
produse şi servicii ale unei companii10 :

- Obţinerea protecţiei mărcii pe ansamblul Uniunii Europene  printr-o procedura 
unică, simplificată şi cu un cost mai scăzut decât în cazul depunerii cererii separat în 
fiecare stat membru. Această procedura permite celui interesat să-şi protejeze marca 
în toate ţările Uniunii Europene printr-o singură cerere.

- Existenţa unui sistem de taxe unic în locul plăţii taxelor individuale către 
fiecare oficiu naţional.  Aceste taxe se plătesc la OHIM.

- O firmă care doreşte să depună cererea de marcă comunitară nu trebuie să 
aibă o cerere sau o înregistrare prealabilă, cum se întâmplă în cazul unei cereri de 
marcă internaţională depusă în baza Protocolului sau Aranjamentului de la Madrid.
9  Barton John H., Abbott Frederick M., Correa Carlos M., Drexl Josef, Foray Dominique, Marchant Ron, Views 
on the future of the intellectual property system, ICTSD Programme on Intellectual Property Rights and Sustainable  
Development, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 2007
10  Romiţan Ciprian Raul, Buta Paul George, Drept comunitar al proprietăţii intelectuale. Culegere de acte norma-
tive, Editura C. H. Beck, Bucureşti 2008
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- Pentru a depune cererea de marcă comunitară, se poate alege o limbă oficială 
a Uniunii Europene. Înainte de existenţa mărcii comunitare, o firmă care dorea să-şi 
protejeze  marca în una sau mai multe ţări ale Uniunii Europene trebuia să-şi depună 
cererea în limba fiecărui  stat.

- Tot ce se  întâmplă cu o marcă comunitară înregistrată va avea aceleaşi efecte 
în toate ţările Uniunii Europene: înregistrarea, cesiunea sau abandonul unei mărci 
vor avea un efect automat în toate statele membre, iar deciziile privind validitatea şi 
drepturile conferite de marca comunitară vor avea un efect unitar.

- Utilizarea mărcii într-un stat membru determină validitatea mărcii în 
ansamblul Uniunii  Europene şi permite evitarea decăderii mărcii pe motiv de 
nefolosire pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani .

- Cererea de marca comunitară, care nu este acceptată la protecţie în una sau 
mai multe ţări ale Uniuni Europene, poate să fie transformată în cereri de mărci 
naţionale în celelalte ţări unde nu sunt motive de refuz, păstrând dată de depozit a 
cererii iniţiale a mărcii comunitare.

- Aderarea Comunităţii la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid  
permite un acces mai larg titularilor de marcă care doresc să-şi protejeze mărcile la 
nivel internaţional. Aceasta permite ca o cerere de marcă comunitară să constituie 
baza unei cereri de marcă internaţională, iar o cerere de marcă internaţională să 
reprezinte o cerere de marcă comunitară.
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DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU1 

Abstract 

The paper analyses briefly some evolutions of several conventional 
concepts (as neo-colonialism, dependence) into the contemporary global 
order, known as a system of interdependent international and national regimes, 
norms and markets. Far away from being obsolete concepts, sending to past 
times of colonial empires, the neo-colonialism and dependence concepts find 
new meanings and modalities of implementation in our global order. The 
paper proposes an exploration of these new meanings and it trys to reveal 
new shapes of manifestation into the global order that neo-colonialism and 
dependence concepts might have.

 Key-words: interdependence, neo-colonialism, globality, global actors, 
sovereign state 

În epoca globalistă2 observăm o combinație dintre interdependență (rezultat 
«firesc» al globalizării, rezultat al interacțiunilor internaționale crescute, al 

investițiilor, al structurii sistemului internațional, al ajutoarelor externe dinspre un 
stat, al relației creditor-debitor3 în relațiile globaliste – relații mai largi decât cele 
internaționale, cuprinzând și acțiunea actorilor non-statali sau a celor derivați, 
precum organizațiile internaţionale) și dependență. 

Dependența, după unii autori, este percepută ca o lipsă a autonomiei actorului, 
dar poate fi privită și ca o relație cauzală, funcțională dintre economii, ca o dezvoltare 
a lor inegală1. În fine, dependența reprezintă și situația în care economia anumitor țări 
este condiționată de dezvoltarea și expansiunea ”altor economii”. Și aceasta este o 
definiție limitată, după părerea noastră, a dependenței ca ”situație economică a unor 
1  Institutul Diplomatic Român
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țări”, deoarece aici este privită strict din perspectiva interdependenței ca situație-
cadru a lumii politice și economice globaliste, fără însă a ține cont de acțiunea 
actorilor globaliști (organizații internaționale specializate în domeniul financiar 
bancar sau economic precum FMI, Banca Mondială, companiile transnaționale, bănci 
ori firme cu capital majoritar străin care acționează pe teritoriul unei țări prin agenții 
sau filiale sau care impun statului respectiv, prin clauze contractuale, condiționări 
care îi afectează acestuia pe termen mediu și lung, economia națională și interesul 
național, generând dependența economică și în consecință, generând o afectare 
clară a suveranității acelui stat2). 

Lărgim astfel, definiția asupra dependenței, acest concept înțelegându-o ca o 
situație în care economia unei țări suportă condiționarea dezvoltării și a expansiunii 
nu numai din partea unor economii ale altor state (în unele cazuri, până la gradul 
de imperialism sau un hegemonism de facto în sistemul globalist de la începutul 
sec. XXI), dar și prin acțiunea diverșilor actori globaliști (organizații de tipul FMI, 
Banca Mondială cu întreaga lor suită de condiționări pentru acordarea de credite 
acelui stat3; forumuri periodice, ne-instituționalizate, cu compunere compozită; 
grupări de țări industrializate, ne-instituționalizate, cu întrunire periodică și cu auto-
arogată competență decizională unilaterală, punând restul comunității internaționale 
în poziția de a suporta pasiv efectele decizionale ale acestor întruniri4; corporații 
transnaționale, bănci și firme cu capital străin care cumpără resursele și capacitățile 
industriale și naturale strategice ale unei țări, pentru că «fac capitalism5»). Abia 
acum considerăm definiția dependenței ca fiind una adecvată pentru a lua în seamă 
ordinea globalistă de la începutul sec. XXI, dar și actorii globaliști, cu acțiunea lor 
de subminare a bazelor statului-națiune6. 

Deci, trebuie depășit nivelul strict interstatal de raportare, din definițiile 
asupra ”dependenței”, văzute de autori ca fiind doar ”o situație inegală de dezvoltare 
între economii”. Pentru Fernando Cardoso ”dependența” este mai degrabă ”un 
deranjament funcțional al economiei unei țări, care își are sursa în neconcordanțe 

2  Prezentul material reflectă doar opinia personală a autorului și nu implică nicio altă persoană fizică și juridică. 
The present article represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any other 
natural person or legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations from the present text 
are made by mentioning the author and the complete source.
 Institutul Diplomatic Român
3  Cf. lui Pearson și  Rochester (1984), citați în Vasile Pușcaș, Relații internaționale/transnaționale, Univ. Ba-
beș-Bolyai, Institutul de Studii Internaționale Cluj Napoca, Ed. Sincron, 2005,  p.  140.
4  Definiția dată de Dos Santos, în Vasile Pușcaș, op. cit., p. 138. 
5  Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre  économique international, UNESCO,  PUF, Paris, 1979, p. 95. 
6  Robert Cooper (în lucrarea sa din 2002, Why we still need empires?, încearcă să clasifice imperialismul post-
modern într-un ”imperialism al vecinătății” și un ”imperialism voluntar al economiei globale, operând prin diverse 
mecanisme instituționale precum FMI sau Banca Mondială”, de unde teoria că lumea de azi este ”produsul unui 
imperialism stadial, al cărui răspuns la problema dezordinii nu este un tip nou de ordine, ci un tip nou de subordi-
ne” (Ilie Bădescu, 2010). A se vedea Veronica Dumitrașcu, Uniunea Europeană și imperialismul neoliberal, în Ilie 
Bădescu, Veronica Dumitrașcu, Ilie Dumitrescu, Geopolitica noului imperialism, Ed. Mica Valahie, București, 2010, 
pp. 230-231. 
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interne, în disonanțe între sectoarele-cheie ale societății”7. Definiția însă, este una 
vagă, incompletă, întrucât pentru a analiza corect situația de dependență în context 
globalist (când granițele statelor sunt penetrate de fluxurile internaționale de mărfuri, 
capital, idei, know-how, persoane, servicii, când ele suferă acțiunea actorilor 
globaliști8), trebuie să ținem seama de situația de penetrare a granițelor statului și a 
economiei sale. Din exterior provine decizia sau impunerea măsurii către economia 
acelui stat (devenit un simplu pion pentru forțele globaliste, pentru actori globaliști 
de diferite tipuri), cu efect constrângător asupra voinței și implicit, asupra  economiei 
acelui stat. 

Dependența își are sursa, în ceea ce privește ordinea globalistă, în exterior, 
adică în afara regulilor lumii westphaliene a statelor egale în drepturi și suverane, 
deoarece ea tinde să micșoreze puterea și independența unui stat-națiune de a proteja 
optim interesul național și de a asigura siguranța și prosperitatea poporului său. 
Interesele actorilor globaliști nu coincid cu cele ale statelor-națiune și sunt chiar 
opuse acestora. De aceea, este esențial să descoperim autentica sursă a relațiilor 
inegalitare economic dintre țări în ordinea globalistă, în care puterea decizională a 
statului asupra propriei economii este micșorată semnificativ9 în raport cu ordinile 
pre-globaliste. 

Dependența este generată din exterior, în opinia noastră (contrar părerii 
exprimate de Cardoso), ea produce efecte pe termen lung și mediu asupra economiei și, 
în consecință, asupra puterii acelui stat, inclusiv măsurată în termenii capacității sale 
reale de a-și hotărî singur destinele (de a lua deciziile favorabile interesului național, 

7  G7, ca manifestare nouă a formulei ”Concertului de națiuni” și care și-a lărgit agenda dezbaterilor de la un an 
la altul. Crearea G20 în 1999 a dus la punerea în aplicare a unei formule specifice, de tip ”G-8 connection”, la care 
participă autoritățile economice și monetare ale celor 8 țări industrializate plus 10 alți reprezentanți ai piețelor emer-
gente dar și reprezentanți ai Băncii Mondiale, UE și FMI, creație care se adaugă la ”Forumul stabilității financiare”, 
alt grup informal creat la inițiativa G7 în urma crizei asiatice. În ciuda faptului că utilitatea acestei forme de întrunire 
exclusiviste a fost pusă în discuție în presa internațională, niciun membru al G-8 nu a luat inițiativa de a nu mai parti-
cipa la întrunirile de acest tip. A se vedea Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionaire des 
relations internationales, Dalloz, Paris, 2006, pp. 507-508. G-8 este privit de unii autori ca un element de neo-impe-
rialism, datorită faptului că este format exclusiv din state reprezentând Nordul dezvoltat; datorită asocierii făcute cu 
conceptul de ”guvernare globală”; datorită forței economice a acestui grup – peste 2/3 din PIB-ul mondial; datorită 
structurii sale închise, de club exclusivist, ne-democratic; datorită faptului că țările grupului dețin aproape 50% din 
voturile Băncii Mondiale și ale FMI, putând să controleze practic, agenda acestor instituții și politicile adoptate 
de ele (numai SUA deținând peste 15% din voturile celor două organizații, deci putând unilateral aplica reforme în 
acestea). A se vedea Silviu Neguț, Introducere în geopolitică, Ed. Meteor Press, București, 2005, p. 199.
8  Și alți autori sesizează rolul, contestat pe plan internațional, al FMI și Băncii Mondiale, în special în țările din 
Sud și de către alter-mondialiști, care denunță lipsa lor de reprezentativitate și cheamă la o modificare a modului 
lor de funcționare. Chestiunile reprezentativității și responsabilității acestor două instituții au fost recunoscute și în 
raportul PNUD (Raportul mondial asupra dezvoltării umane 2002) ca fiind ”două puncte slabe ale acestor entități”. 
Acestor organizații li se reproșează faptul că ”sunt folosite de marile puteri din cadrul lor ca să intervină pe scară 
largă în domenii tradițional rezervate guvernelor naționale, în special în țările în curs de dezvoltare”, determinând o 
modificare a politicilor lor economice și sociale, în special. A se vedea pe larg, Catherine Distler, Institution finan-
cière internationale, în Dictionnaire des mondialisations, coord. Cynthia Ghorra-Gobin, Ed. Armand Colin, Paris, 
2006, p. 208. 
9  Paul Hirst, Război și putere în secolul XXI. Statul, conflictul militar și sistemul internațional, trad. Nicolae Năs-
tase, Ed. Antet, s. a., s. l., pp. 93-99.
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în domeniile politic, social, militar, economic, cultural)10. Dependența, generată din 
surse externe și adoptată prea ușor de o clasă politică iresponsabilă, interesată de 
propriul profit sau care nu identifică corect sursele de slăbire ale suveranității statului 
pe care îl reprezintă, este legată de transferul de putere din interior către exterior. 
Acest transfer de putere (pentru a vorbi de ”neo-colonialism”), după părerea noastră, 
are loc pe multiple planuri:

- pe plan social (prin slăbirea societății civile, ajunse la un nivel pur formal, 
incapabilă să oprească autoritățile publice din exercitarea unei puteri politice abuzive 
prin luarea de decizii-cheie, cum ar fi: îndatorarea externă a țării, aderarea la diferite 
spații de integrare ce presupun transfer de atribute suverane, fără consultare publică, 
fără referendum,  fără informarea corectă a cetățenilor; slăbirea forței decizionale a 
categoriilor sociale și profesionale, prin concedieri masive, privatizări de întreprinderi, 
tăieri de salarii, creșterea costurilor vieții, a taxelor și impozitelor mari în raport cu 
veniturile, care generează un proces de sărăcire cronică a populației)

- pe plan politic (influențarea sau impunerea către actorii decidenți din acea 
țară, de către actori externi – statali sau non-statali – a unor decizii care nu sunt 
conforme cu interesul național al acelui stat și care slujesc intereselor actorilor 
globaliști; integrarea mai accentuată a acelui stat în entități supranaționale, în care 
deciziile-cheie în sectoarele politic și economic se transferă de la nivel național la cel 
supranațional11; apartenența acelui stat la sfera de influență a unuia sau mai multor 
hegemoni regionali sau internaționali12)

- pe plan economic (de exemplu, prin situația de îndatorare financiar-bancară 
a unei țări către organisme financiare și bancare regionale/internaționale care îi impun 
condiționalități13 – de exemplu, impunerea unor ”liste cu obiective de privatizat” – pe 
planul politicilor sociale, economice, financiar-bancare, culturale etc., fără ca statul 
respectiv să aibă posibilitatea reală să le conteste sau să adopte politici alternative la ele)

- pe plan cultural (prin dimensiunea culturală a globalizării, despre care 
unii autori consideră că include și un tip specific de imperialism cultural sau soft14, 
folosit spre o difuzare a unui set de mentalități, comportamente, atitudini sociale, 
defavorabile statului-națiune, valorilor naționale, tradiționale, care nu ar mai fi ”în 
trendul globalizării”, exportate de metropolă către periferiile sale)

Prin urmare, este cu totul naiv și chiar păgubos ca autoritățile publice ale 
unui stat să își imagineze că actorii globaliști au acționat ”cu protejarea intereselor 
naționale ale acelui stat” (aflat în postura de dependență economică, politică sau 
10  Citat de Vasile Pușcaș, op. cit, p. 138.
11  David Held Anthony MC Grew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie 
și cultură, trad. Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina- Maria Turcu, Polirom, Iași, 2004, 
pp. 76-78. 
12  Paul Hirst, Război și putere, op. cit., p. 94.
13  Martin Griffiths, ed., Encyclopedia of international relations and global politics, Routledge, London and NY, 
2005, pp. 169-170. 
14  Ioan Voicu, Suveranitatea și organizațiile internaționale, în Nicolae Ecobescu, coord., Suveranitatea și progre-
sul, Ed. Politică, București, 1977, pp. 369-370. 
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culturală) și ale cetățenilor acelui stat, în plină epocă globalistă marcată de modelul 
”dictatului pieței15” (deci, un model care transformă băncile și organizațiile financiare 
internaționale în adevărați ”dictatori ai pieței mondiale”, dacă mergem la sensul 
adânc al acestei sintagme). Or, statul care alege o poziție pasivă, minimalistă în fața 
actorilor globaliști și a dictatului pieței, este condamnat la dispariție, pe diferite 
căi. De aceea, considerăm că are o deosebită importanță decelarea și analizarea 
fenomenelor de neo-colonialism în epoca globalistă a începutului sec. XXI.

În afară de ”dependență”, mai trebuie să ținem seama, în analiza fenomenului 
de neo-colonialism,  și de ”dezarticulare”16, definită în doctrină ca fiind ”starea unei 
economii ale cărei sectoare nu mai sunt complementare”. Mai precis, este situația 
unei țări în care fiecare ramură de activitate depinde, pentru aprovizionarea sa, de 
întreprinderi străine, o țară a cărei economie nu utilizează consumuri intermediare, 
susceptibile de a stimula producția celorlalte ramuri de activitate economică internă. 
Deși, în această țară, pot funcționa sectoare moderne, aflate sub control străin, acestea 
nu mai produc niciun efect asupra îmbunătățirii economiei naționale17 (prăbușirea 
mitului ”investițiilor străine benefice pentru economia națională”).

În ceea ce privește un alt concept relevant, anume ”transnaționalismul”, din 
analiza definiției sale (“o expresie a interdependenței sociale, un proces de realizare 
a asocierilor dincolo de frontierele statale și în afara controlului guvernamental”18), 
reiese o clară distincție față de fenomenul ”neo-colonialismului de tip globalist”, 
pe care încercăm să îl analizăm aici. Astfel, neo-colonialismul, ca și concept 
politic, se află mai aproape de conceptele de dependență, de imperialism decât de 
transnaționalism privit ca interdependență19.

Neo-colonialismul este un fenomen fundamental inegalitar ca raport între 
părți, de tip globalist (dacă ne referim doar la cel specific ordinii globaliste) rezultat 
al acțiunii actorilor globaliști lato sensu (actori statali aflați în diverse poziții de 
15  Nicolae Ecobescu, Critica concepțiilor nihiliste referitoare la suveranitatea și independența națională, în Nico-
lae Ecobescu, coord., Suveranitatea și progresul, op.cit., pp. 425-430. 
16  Despre dublul standard aplicat de instituții ca FMI sau Banca Mondială între țările sărace și îndatorate și cele 
bogate dar care se fac vinovate de o risipă publică mult mai mare decât cei săraci, a se vedea pe larg, Susan Strange, 
Retragerea statului. Difuziunea puterii în economia mondială, trad. Radu Eugeniu Stan, Ed. Trei, București, 2001, 
pp. 206-210. 
17  Imperialismul fiind definit într-un sens teritorial, restrâns, ca ”o dominație a unui stat asupra unui teritoriu, indife-
rent dacă este justificată sau nu”; forma cea mai elaborată de imperialism este cea ”prin care, în plus, se mai impune 
în teritoriul cucerit și limba de stat/o religie oficială populațiilor din periferiile colonizate”. De asemenea, impe-
rialismul soft presupune și o dimensiune economică, în care ”dominația unui stat are loc indirect, prin modalități  
economice de control, dar cu aceleași efecte ca și imperialismul clasic”. A se vedea Stephane Rosière, Geographie 
politique &Geopolitique, Ellipses, Paris, 2003, pp. 196-197. 
18  David Harvey, în lucrarea sa Noul imperialism (Ed. All, București, 2004), îl definește ca fiind ”hegemonia unui 
stat, a unei puteri care folosește anumite acorduri instituționale cu ajutorul cărora asimetria puterilor comerciale poa-
te lucra exclusiv în beneficiul lui”. Corporațiile din Nordul industrializat folosesc piețele deschise, liberul schimb, 
instituții ca FMI care forțează deschiderea piețelor de capital, ”ducând la politica neo-imperială, de tip capitalist, a 
acumulării prin deposedare”, consideră Harvey. Nordul dezvoltat ”își bazează puterea economică și financiară pe 
procedeul neo-liberal al deposedării  bunurilor, capitalurilor și serviciilor din țările de la periferie”. A se vedea pe 
larg, Veronica Dumitrașcu, Uniunea Europeană și imperialismul neoliberal, op. cit., pp. 236-237. 
19  Frédéric Téulon, Comerțul internațional, Ed. Institutul European, trad. Anca-Andreea Pavel, Iași, 1997, pp. 69-70.
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hegemonie regională sau internațională, actori derivați – organizații internaționale 
specializate în domeniul financiar-bancar sau economic și controlate de un hegemon 
sau de un grup de stat ori emancipate de sub controlul statelor –, actori non-statali de 
tipul corporațiilor multinaționale, al diverselor grupuri de interese, cluburi, asociații etc.). 

Acest tip de neo-colonialism poate fi înțeles ca o expresie a dependenței 
unor periferii globaliste față de anumite centre de putere (statale, non-statale sau 
suprastatale), ca o situație de inegalitate a țărilor din ”noile periferii” față de centrele 
globaliste de putere (economică și/sau politică), la care se adaugă exploatarea, 
dominația exercitate asupra acestor state și asupra națiunilor lor, în moduri care, 
la momentul actual, nu sunt reglementate și nici recunoscute ca atare în ordinea 
juridică internațională.

Neo-colonialismul de tip globalist a fost posibil să apară, după părerea noastră, 
datorită lipsei reglementărilor juridice adecvate (la nivelul provocărilor sec. XXI) 
în planul dreptului internațional (esențial stato-centric), drept care se mărginește a 
introduce o singură prohibiție generală (”asupra tuturor formelor de colonialism 
și neo-colonialism”, fără însă a le defini și a le identifica, în toate elementele, 
modalitățile de funcționare, în obiectivele și actorii lor, în ceea ce privește formele 
noi de colonialism). 

Ca și transnaționalismul, neo-colonialismul se află în afara controlului 
statului-națiune însă se deosebește de transnaționalism prin faptul că presupune nu 
o «asociere» în temeiul suveranității cu scopul de a materializa principiul cooperării 
între state (principiu stato-centrist de drept internațional înscris în Carta ONU20), 
ci dimpotrivă, presupune o situație de dependență care scapă controlului statului-
națiune21 și, mai mult, care este împotriva voinței sale, împotriva interesului național 
și a identității sale profunde, naționale, împotriva scopurilor de propășire și de 
siguranță ale națiunii, pe care aparatul de stat este obligat să le furnizeze, ca obligație 
de loialitate față de națiunea pe care o reprezintă.

Or, în situația neo-colonialismului, tocmai din cauză că nu se pot încălca 
vizibil, direct, principiul cooperării între state, principiul avantajului reciproc 
în relațiile dintre state cât și pacta sunt servanda (adică, statele nu au voie să 
își folosească suveranitatea lor spre a crea entități cu obiective și modalități de 
funcționare contrarii Cartei ONU, scopurilor și principiilor acesteia), se ajunge 
(sub presiunea centrului/centrelor globaliste de putere, care pot fi sau nu state) la o 
pervertire a funcțiilor obișnuite ale unui stat (la nivel de funcționare a instituțiilor 
sale publice, în sensul că acestea nu mai funcționează de facto ca reprezentante 
ale interesului național, ci, dimpotrivă, devin simpli executanți ai voinței actorilor 
globaliști – statali, transnaționali, non-statali, supranaționali). 

Fără această pervertire a obligației de loialitate (obligație pe care autoritățile 
publice ale unui stat, supus presiunilor centrului de putere globalist, o au în virtutea 

20  Ibidem, pp. 69-70.
21  Vasile Pușcaș, op. cit., p. 136.
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constituției), nu se poate ajunge, în opinia noastră, la exercitarea neo-colonialismului. 
Aceasta este o trăsătură-cheie, care apropie neo-colonialismul de tip globalist de 
vechile forme de colonialism, în care metropola își forma o elită conducătoare în 
periferiile administrate și exploatate22, necesară tocmai pentru a asigura perpetuarea 
relațiilor de inegalitate, exploatare, de dominație dintre centru și periferie. Fără 
existența și formarea unor elite care să dețină controlul asupra instituțiilor-cheie 
dintr-un stat în favoarea exclusivă a metropolei sau a actorilor globaliști23, centrul 
globalist de putere (sau centrele) nu poate exercita, într-o manieră directă, vizibilă, 
neo-colonialismul de tip globalist. 

În acest fel, prin pervertirea obligației de loialitate a elitelor (alese ori numite 
în aparatul de stat) care încep să acționeze ca executanți ai intereselor și deciziilor 
centrelor globaliste de putere, asistăm la implementarea practicilor și politicilor de 
tip neo-colonial, sub titlul că ”ele ar fi naționale și conforme interesului național”. 
Mai mult, deoarece ne referim la o situație sistematică de exploatare, dominație 
și inegalitate între centrele globaliste de putere (vizibile sau nu, statale sau nu) și 
periferiile lor, este de remarcat paradoxul că schimbarea guvernelor și a funcționarilor 
nu întrerupe exercitarea neo-colonialismului. El poate să dureze atâta vreme cât 
elitele autohtone sunt transformabile în simpli executanți ai deciziilor externe, 
împotriva intereselor naționale ale acelui stat. Aceste decizii nu pot fi implementate 
direct de forțele externe (metropolele globaliste sau actorii globaliști de alte feluri), 
deoarece se opun principiul egalității suverane între toate statele și celelalte principii 
consacrate în Carta ONU, precum și prohibiția generală asupra imperialismului și 
colonialismului în relațiile dintre state24.

Însă, prin diferite artificii juridice și forme indirecte (de la decizii ale unor 
centre de putere externe aplicate prin intermediul elitei politice a acelui stat; 
prin impunerea de structuri instituționale prin care Nordul industrializat și bogat 
22  Alți autori înțeleg prin ”transnaționalism” în special actorii non-guvernamentali, a căror acțiune determină un 
efort de coordonare mai ridicat între guverne, în scopul de a-și armoniza politicile cu aceste acțiuni și de a le con-
trola, în același timp. A se vedea Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Transgovernmental relations and international 
organizations, World Politics, vol. XXVII; no.1, Princeton University Press, 1974, pp. 39-62, în antologia Perspec-
tives on World Politics (coord. Michael Smith, Richard Little, Michael Shackleton), Croom Helm London, Open 
University Press, London, 1981, p. 216. Alți autori recunosc că organizațiile transnaționale, în raport cu statul-gazdă 
unde doresc să își desfășoare activitățile, pot opera în condiții de imperialism clasic, în defavoarea statelor-gazdă, 
prin negocierea de condiții și clauze foarte favorabile lor, din acordurile de acces (acorduri care definesc condițiile 
în care sunt permise activitățile acestor organizații pe teritoriul statului-gazdă). Este posibil ca această situație inega-
lă, defavorabilă statului-gazdă și oglindită în clauzele acordului de acces să fie obținută prin sugerarea sancțiunilor 
din partea statului de origine, dacă organizației respective nu i se acordă  acces în statul-gazdă, în termenii pe care 
aceasta îi dorește (caz de imperialism). A se vedea Samuel P. Huntington, Transnational Organization in World Po-
litics, în World Politics, vol. XXV, Princeton University Press, April 1973, pp. 333-68, în antologia  Perspectives on 
World Politics (coord. Michael Smith, Richard Little, Michael Shackleton), Croom Helm London, Open University 
Press, London, 1981, pp. 204-205. 
23  Alți autori văd în ”transnaționalism” o acțiune specifică a actorilor non-statali (precum corporațiile transnațio-
nale) care operează ca un mijloc de concentrare a societăților străine în  numele unui guvern, un fenomen vizând 
eludarea, violarea și lichidarea suveranităților statale, o justificare a imixtiunii unor grupuri monopoliste în statele 
mai puțin dezvoltate. A se vedea Nicolae Ecobescu, Critica..., citându-l pe Richard Falk, This Endangered Planet, 
în antologia Suveranitatea și progresul (Nicolae Ecobescu, coord.), op. cit., pp. 418-419. 
24  Marie-Claude Smouts și alii, op. cit., p. 112. 
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organizează un tip de relații de dominație și exploatare economică și socială asupra 
Sudului nedezvoltat25; prin impunerea de clauze contractuale în acordurile de 
creditare externă a acelui stat care îi modelează, ca efecte, politica economică, într-
un sens negativ pentru propășirea și siguranța cetățenilor acelui stat; prin transferul 
de competențe statale către centre supranaționale de decizie, despre care se neagă 
că ar duce la ”golirea suveranității sau la diminuarea dreptului popoarelor de a își 
hotărî singure soarta”26 etc.), se ajunge la o situație de facto încadrabilă în fenomenul 
de neo-colonialism de tip globalist. Acest fenomen încă nu a primit o reglementare 
juridică specifică, adecvată și nici nu a fost teoretizat ca atare de doctrina de drept 
internațional, preferându-se a se trata comunitatea internațională a statelor într-o 
situație idealistă, bazată pe o Cartă ONU absolutizată, sacralizată, ”la care nu mai 
e nevoie să se mai adauge nimic” și care patronează o ordine internațională ”ce nu 
mai pune probleme precum în trecut” (”probleme soluționate definitiv prin adoptarea 
setului de principii ONU”).

Reamintim că analizăm aici un fenomen de neo-colonialism specific ordinii 
globaliste, caracterizate, între altele și prin:

- accentuarea tensiunilor și inegalităților sociale și economice între sectoare 
supuse direct concurenței și care nu vor să împartă beneficiile obținute atât de greu, 
prin jocul pieței, cu sectoarele publice (”protejații”) precum sănătatea, învățământul, 
cultura și alte sectoare publice, care se simt, la rândul lor, neîndreptățite, uitate în acest 
joc al globalizării, marginalizate sau supuse dispariției27 (datorită logicii competiției);

- faptul că globalizarea acționează și ca un agent al fragmentării lumii 
statale28, putând conduce la dispariția statelor, în anumite contexte (formarea și 
consolidarea unei entități supranaționale regionale, de exemplu, prin absorbirea 
progresivă a statelor membre în cadrul acestei entități) și sub presiunea anumitor 
factori (de exemplu, avansarea integrării politice și economice pentru statele făcând 
parte dintr-o entitate de integrare);

- conflicte între state (dar și între state și actorii non-statali) pentru împărțirea 
resurselor globului (în contextul în care, la începutul sec. XXI, se preconizează o 
gravă criză globală alimentară și a apei29). Neo-colonialismul poate lua astfel, forma 
împărțirii, în regim de forță, a resurselor naturale ale unui stat, de către diferiți 
actori globaliști (statali sau nu), cu constrângerea directă sau indirectă, a statului pe 
25  Unii autori asimilează elita conducătoare cu ”o administrație adesea centralizată însă întotdeauna aflată în servi-
ciul centrului imperial, însărcinată să organizeze supunerea politică și exploatarea economică a teritoriilor cucerite”. 
Cf. Silviu Neguț, citându-i pe A. Chauprade și Fr. Thual, în Introducere în geopolitică, op. cit., p. 133. 
26  Samuel P. Huntington, Transnational Organization in World Politics, în World Politics, vol. XXV, Princeton 
University Press, April 1973, pg. 333-68, în antologia  Perspectives on World Politics (SMITH, Michael; LITTLE, 
Richard; SHACKLETON, Michael, coord.), Croom Helm London, Open University Press, London, 1981, p. 206. 
27  Georg Schwarzenberger, The dynamics of international law, în Times, by Inforum Limited of Portdmouth, UK, 
by Professional Books Limited, Oxon, 1976, p. 21. 
28  Leonard Seabrooke, Imperialism, in Encyclopedia of international relations and global politics, Routledge, 
London and NY, 2005, p. 399. 
29  Ioan Voicu, Suveranitatea și organizațiile internaționale, în Nicolae Ecobescu (coord.), Suveranitatea și progre-
sul, op.cit., pp. 366-370. 
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teritoriul cărora se află aceste resurse naturale strategice (păduri, terenuri agricole, 
zăcăminte de minereuri sau de metale rare, ape potabile). 

Având în vedere cele de mai sus, s-ar impune, în opinia noastră, o consolidare 
a viziunii Cartei ONU, exprimată prin acte adiționale la aceasta, prin noi rezoluții 
de condamnare a neo-colonialismului de tip globalist și de sancționare, de către 
comunitatea internațională compusă din state egale și suverane, a actorilor globaliști 
care exercită acțiuni de neo-colonialism. Aceste documente de drept internațional 
adecvate sec. XXI, inclusiv convenții internaționale asupra definirii neo-
colonialismului și dependenței de tip globalist sau rezoluții ale AG.ONU ar trebui să 
țină cont și de actorii globaliști, de modalitățile tipic globaliste și de contextul general 
de operare asupra statelor (actorii globaliști utilizând globalizarea economică30 în 
special, împotriva intereselor naționale ale statelor suverane). 
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Abstract

„Arab spring” was an aspiration towards change and democracy. It 
remained a dream, just so it turned into a nightmare, which replaced actors 
values with reserves or even both.  It hoped that, autocracy will be replaced 
by democracy, unfettered the energies of youth and progressives people, but 
after five years in the area it’s a tougher autocratism, anarchy,  fear and 
terror. In adition, the opening of the society  to the democracy,  it has been 
blooming Islamic State of Iraq and the Levant, wich is the tread of global 
terror, virulence, migration and the revenge against Western civilization. All 
of them on the strengthen domination of Muslim symbol: Sharia.

Well than, We wonder if „Arab spring” was or not a fail? We, the 
authors want to demonstrate that It was a fail and We argue.  Otherwise, what 
remained:fanaticism, crimes, anachronistic ambitions carried out in the name 
of Muslims, pots of money and oil....!!!!

Key words: Arab spring, Islamic State, Califat, Jihad, Sharia, international order
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Abstract

„Primăvara Arabă” a reprezentat o aspirație către schimbare și 
democrație. A rămas un vis, chiar s-a transformat într-un coșmar, în care, 
s-au înlocuit actorii de prim rang cu rezervele sau nici măcar atât. S-a sperat 
că autocrația va fi înlocuită cu democrația, descătușând energiile tinerilor și 
progresiștilor, dar după cinci ani în zonă este un autocratism mai dur, anarhie, 
frică și teroare. Mai mult, pe fondul deschiderii către democrație, a înflorit 
Statul Islamic din Irak și Levant, germenul terorii generalizate, al urii, durerii, 
migrației și răzbunării contra civilizației occidentale. Toate pe fondul întăririi 
dominației simbolului musulman: Șaria. 

Și atunci, întrebăm dacă „Primăvara Arabă” a fost sau nu un eșec? 
Noi, autorii, vrem să demonstrăm că DA și argumentăm. În rest, ce a rămas: 
fanatism, crime, ambiții anacronice duse în numele musulmanilor, crime și 
foarte mulți bani și petrol…!!! 
  
Cuvinte-cheie: Primăvara Arabă, Stat Islamic, Califat, Jihad, Șaria, ordine 

internațională

Introducere

Gândul de a scrie acest articol ne-a venit atunci când urmăream pe canalul 
de televiziune C.N.N., incitați de campania altui gigant media (B.B.C.), 

dezbaterile electorale pentru ocuparea postului de președinte al S.U.A. și devenire a 
ceea ce înseamnă „cel mai puternic OM al Planetei”.

Mai mult, înspăimântați de atacurile fără precedent ca violență din Europa 
și Turcia, desfășurate de către Statul Islamic, ne-au făcut să ne întrebăm dacă: 
„Primăvara Arabă și campaniile N.A.T.O. din Irak, Afganistan și Siria, sunt victorii 
sau un enorm EȘEC? ”.

Iată de ce, în cele ce urmează, ne vom strădui, cu argumente științifice, să 
evaluăm lucid situația globală, geopolitică și să furnizăm un răspuns. 

Pe pământ american, asistăm la o luptă fără precedent pentru ocuparea 
scaunului de la Casa Albă, în care, potrivit B.B.C.-ului, Donald Trump, a fost cotat cu 
șanse mari să devină candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale 
din anul 2016. 

Potrivit mecanismelor de propagandă ale Casei Albe, via Langley (C.I.A.), 
trebuie să se arate poporului american binefacerile „Regimului Obama”, inclusiv 
marile eșecuri și gafe din Orientul Mijlociu și Nordul Africii să fie cosmetizate, 
accentuându-se pe denaturarea realităților, folosind metoda manipulărilor: „albul 
este negru și invers”. „Opiniile trebuie să fie cenzurate pentru că impostura numită 
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«politically correct» este noua religie, iar Trump este un eretic.”3. 

Marea problemă a administrației americane în funcție, este aceea că Donald 
Trump, prin mesajele sale, încearcă să trezească din amorțeală zecile de milioane 
de votanți americani, care au înțeles că: „…să mori de foame în «țara tuturor 
posibilităților», pentru a purta un război în Orient este profund greșit, mai ales când 
porți acel război de unul singur și sunt semne că îl poți pierde.4

Pe de altă parte, Trump a declarat: „Ar fi mai bine cu Saddam Hussein și 
Gaddafi la putere? 100%! Categoric. Și ce se întâmplă cu abuzurile în ceea ce 
privește drepturile omului? Și ai impresia că astea nu se întâmplă oricum în aceste 
momente? E mai rău acum ca oricând.”5

Mai mult, duritatea declarației sale a căpătat conotații de neimaginat: „Pentru 
a fi corecți cu Putin: dvs. spuneți că el a ucis oameni. Eu nu știu nimic. Puteți să o 
demonstrați? Care sunt numele jurnaliștilor pe care el i-a ucis?”

Cele două declarații, reproduse mai sus, au avut darul de a inflama opinia 
publică americană și a împărții America în două tabere: cea a moderaților, care 
înclină către o „poziție de normalitate” (susținută de Partidul Democrat prin vocea 
dnei Hillary Clinton) și cea a radicalilor (reprezentați de Donald Trump - Partidul 
Republican). Ideile avansate de Trump au strâns tot mai mulți aliați din Pentagon, 
F.B.I. și C.I.A., care au decriptat semnalele venite, pentru aplanarea  conflictelor din 
Orientul Mijlociu și prevenirea declanșării celui de al Treilea Război Mondial. 

În plus, imaginea creată lui Trump de către aparatul de propagandă al 
administrației Obama, este aceea de a creiona o imagine falsă asupra candidatului 
republican, care dorește relații netensionate cu Federația Rusă, un climat de pace și 
stabilitate în Orientul Mijlociu și, mai mult, găsirea unor punți de dialog cu părțile 
implicate în conflictul (conflictele) din Siria. În viziunea propagandei, este de 
neconceput ca un viitor președinte al S.U.A. să recunoască faptul că, în ultimii 8 ani, 
Washington-ul a greșit și a destabilizat ordinea mondială actuală. 

Rememorând vremurile administrației lui J.F. Kennedy, nici un alt candidat 
la președinția Statelor Unite nu a vorbit așa deschis despre greșelile majore ale 
administrației, în contextul conceptului „politically correct” și, se pare că Trump va 
schimba modul de gestionare a relațiilor internaționale, de pe alte poziții decât cele 
de forță și minim dialog. Se pare că O.N.U. nu va mai fi doar „soldatul disciplinat” 
care va executa ordinele S.U.A.

„Donald Trump nu va ajunge președinte în S.U.A., dar va schimba America 
pentru că adevărul spus tare și în fața camerelor de filmat sparge oglinzile trucate 
care au arătat americanilor doar mesaje de propagandă, fără să le prezinte și 
realitatea crudă în care se află lumea. Acest an, 2016, va schimba paradigma de 
gândire de la internațional la național, de la impunerea democrației în Orientul 

3  vezi http://gandeste.org/general/revolutia-americana-2-0-2/63765
4  Donald Trump, http://gandeste.org/general/revolutia-americana-2-0-2/63765
5  Ibidem.
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Mijlociu la asigurarea socială și șomajul de acasă”6, opinează site-ul menționat, 
aceasta și în contextul problematicii pe care dorim s-o abordăm.

In contextul celor arătate mai sus, trebuie să fim realiști și să recunoaștem 
faptul că politica administrației americane distruge țări și popoare, doar în baza 
propriei viziuni și anume, „politically correct”. 

În realitate, dacă scenariul privind „exportul și impunerea cu forța în toate 
țările foste socialiste a modelului lor de democrație și capitalism”7 a funcționat în 
Europa de Est, nu același lucru se poate spune și despre țările Orientului Mijlociu 
sau despre cele cuprinse în proiectul „Primăvara Arabă”. Acolo sentimentele anti-
americane sunt dominante și zona „ii uraște tocmai pentru această politică agresivă 
de impunere a valorilor lor distrugătoare!”8

2. Viziunea musulmană asupra „ordinii mondiale islamice” – repere  
istorice

Orientul Mijlociu este locul în care s-au născut cele trei mari religii ale lumii. 
Aici s-au îngemănat aspirațiile universale ale unor imperii născute și apoi prăbușite, 
ale unor conducători, absolutiști sau nu, ale unor porniri dictatoriale, toate cu 
oblăduirea  și sub stindardul religios.

Astăzi, la trecerea atâtor ani de la conflictele din zonă, omenirea s-a familiarizat 
cu apelurile venite din Orientul Mijlociu, pentru distrugerea ordinii mondiale și 
regionale, totul desfășurându-se în slujba „dreptății universale a lui Allah”. 

Henry Kissinger, fost consilier pe probleme de securitate și secretar de stat în 
administrația americană a președinților Richard Nixon și Gerald Ford, atent analist 
al mișcărilor politice, sociale și militare ale zonei, remarca următoarele, cu referire 
expresă la ordinea mondială:„ În epoca actuală, Orientul Mijlociu pare condamnat 
să jongleze simultan cu toate experiențele sale istorice – imperiu, război sfânt, 
dominație străină, război sectar împotriva tuturor –, înainte de a ajunge (….) la un 
concept bine definit de ordine internațională. Până atunci, regiunea va pendula între 
alăturarea la comunitatea internațională și lupta împotriva ei”.9  

Zona Atlanticului (nordul Africii), cea a Orientului Mijlociu și implicit Zona 
Extinsă a Mării Negre (sud-est europeană) merită o atenție aparte, deoarece, odată 
cu „Primăvara Arabă” și cu atentatele din capitalele occidentale din anul 2015, 
acest spațiu a devenit un fel de regiune conflictuală pivot, furnizoare de provocări 
asimetrice și amenințări trans-frontaliere majore.  

„Această zonă pe care americanii o numesc „Greater Middle East”, iar 
europenii „Orientul Mijlociu Extins“ se prezintă ca un fel de concept cu geometrie 
6  vezi http://gandeste.org/general/revolutia-americana-2-0-2/63765
7  vezi https://www.facebook.com/pages/LUCREZ-PENTRU-ROMANIA/483849625045349
8  Ibidem
9  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.84
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variabilă, în sensul că fiecare găsește expresia cea mai convenabilă pentru a defini 
un astfel de spațiu, în funcție nu doar de interese (care nu pot fi în nici un caz neglijate 
sau neglijabile), ci și în strânsă legătură cu complexitatea realităților”10. 

De altfel, în acest sens, după cum remarca cercetătorul științific Gheorghe 
Văduva, „trebuie adusă în discuție o întrebare-cheie în legătură cu tematica de care 
ne ocupăm: ce înseamnă, de fapt, Marele Orient Mijlociu?”11 Respectând cursul 
istoriei, trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că , „…această zonă a civilizației 
islamice a fost definită, de-a lungul timpurilor, în funcție de interesele marilor puteri 
dominante”.12

Georges Corm13, citat de Gheorghe Văduva în articolul menționat, dorește să 
evidențieze ideile conceptului american „Greater Middle East”, care împarte zona 
delimitată de Sahara (statele din Nordul Africii), Marea Mediterană, Marea Neagră, 
Nordul Mării Caspice, China, India, în: Orientul Îndepărtat (Extremul Orient), 
Orientul Mijlociu și Orientul Apropiat. 

Sintetizând, încercăm să identificăm caracteristicile principale ale spațiului 
cu care se identifică Islamul:

- zonă cu un dinamism istoric fără precedent;
- spațiul demografic cel mai important al planetei, în care migrația populației 

este elementul de bază;
- beneficiază de cele mai întinse și bogate resurse energetice petroliere și de 

gaze naturale;
- se identifică cu „vechiul drum al mătăsii”, fiind totodată, pe axa de intersectare 

a direcțiilor strategice ale planetei;
- se bazează pe filozofia și cadrul socio-cultural oferit de Coran, în 

care diversitatea și conservatorismul sunt dominate de principiile religioase 
fundamentaliste intransigente la mutații către civilizația occidentală;

- dominată de intoleranța schimbărilor date de modernitate și educație, 
acceptând „cultura Sharia”, ca fiind  valoarea supremă a lumii islamice; 

 - se conduce după strategia menită să instituie un sistem universal în care 
credincioșii sunt obligați să-și intensifice credința prin luptă – Jihad14;

- Jihadul se poate îndeplini: „cu inima, cu limba, cu mâinile sau cu sabia”15;
10  Gheorghe Văduva, Provocări asimetrice în zona Marelui Orient Mijlociu, Sesiunea de comunicări științifice 14-
15 aprilie 2005, Centrul de Studii Strategice Apărare și Securitate, Editura U.N.Ap., 2005, pp. 390-400.   
11  Ibidem
12  Ibidem
13  Georges Corm, Le proche orient eclate, 1956-2003, Gallimard, Paris, 2003, citat de Gheorghe Văduva, Provocări 
asimetrice în zona Marelui Orient Mijlociu, Sesiunea de comunicări științifice 14-15 aprilie 2005, Centrul de Studii 
Strategice Apărare și Securitate, Editura U.N.Ap., 2005, pp. 390.
14  Jihad: Termenul a fost tradus greșit prin sintagma „război sfânt”, un concept fabricat în Europa în timpul crucia-
delor. Jihad trebuie înțeles ca o doctrină religioasă „strădanie pentru cauza Domnului”. Există două paliere: marele 
jihad, lupta de a depăși dorințele carnale și ispitele rele, și micul Jihad, apărarea armată a islamului împotriva agreso-
rilor. (explicație furnizată de Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, în Glosar, 
p.132).
15  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.89.
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- dialog scăzut (pe alocuri inexistent) cu celelalte culturi  și civilizații;
- reticență la modernism și modernitate, bazată pe menținerea în necunoaștere 

a majorității populațiilor nomade, dependente de tradiții ancestrale;
- zonă cu un profund caracter de instabilitate și conflict cu o deschidere maximă 

către exploatarea și utilizarea resurselor militare armate și para-militare;
- spațiu favorizant al autocrației și dictaturii, incapabilă să reacționeze 

împotriva semenilor lor religioși sau etnici.
Împărțirea pe care am dorit să o relevăm, evidențiază rațiunile geopolitice ale 

marilor actori militari ai Globului și nicidecum dorința și poziția țărilor din zonă, 
față de „binefacerile civilizației occidentale”. De altfel, acesta a fost și obiectivul 
strategic al operației politico-militare a S.U.A. și N.A.T.O. în „Primăvara Arabă”.

Apariția și dezvoltarea Islamului a survenit pe fondul conflictelor armate 
dintre Imperiul Bizantin și cel Persan, atunci când Mahomed și comunitatea sa de 
credincioși, au trecut la înlocuirea (mai mult sau mai puțin forțată), a credințelor din 
zonă (iudaism și creștinism/bizantin) și înlocuirea acestora cu cutumele perceptelor 
islamice, toate acestea, după ce au unificat popoarele din Peninsula Arabică și mai 
apoi, s-au extins către Nordul și Nord-Estul Africii. De altfel, Kissinger, semnala 
faptul că: „…fluxul expansionist fără precedent a transformat apariția islamului 
într-unul din cele mai răsunătoare evenimente din istorie”.16

Considerăm demn de a remarca contribuția lui Dimitrie Cantemir în lămurirea 
reperelor istorice legate de lumea musulmană, așa cum o vedea acesta în cartea sa de 
căpătâi: „Istoria creșterilor și a descreșterilor curții othoman(n)ice sau aliothman[n]
ice”. Iată în cele ce urmează, un citat relevant pentru susținerea celor afirmate: „Avînd 
noi a înfățișa luminii publice creșterea și descreșterea Imperiului Otoman, de la însăși 
obîrșia sa, se cer a fi, mai înainte, lămurite unele probleme istorice și genealogice 
mai de seamă, în privința cărora marii și serioșii istorici ai Creștinătății ni s-au 
părut a cădea, prea adesea și din greu în greșeală….În această privință, dacă am 
vrea să susținem că limpezirile noastre vor fi neatinse de nici o pată sau greșeală, am 
putea fi, pe bună dreptate, învinovățiți că încălcăm peste măsură hotarele prescrise 
cunoașterii omenești”17

În menținerea reperelor cronologice, trebuie să punctăm faptul că, moartea lui 
Mahomed în anul 632 d.H., prin forța armelor, religia islamică a fost adusă până pe 
țărmul Africii de Nord, în majoritatea teritoriului Spaniei, în zona centrală a Franței, 
în Asia Centrală, până în Rusia de Sud și Indiile Orientale.

Interesant este faptul că, pentru prima dată, după Isus Hristos, s-a demonstrat 
în istorie că,  religia se poate impune prin forța armelor și că, poate transforma un mic 
grup de comunități arabe, într-o construcție geopolitică de tip imperial. Opinia noastră 
este confirmată și de cele afirmate de Henry Kissinger: „Regiunile pe care islamul 
16  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.85.
17  Dimitrie Cantemir, „Istoria creșterilor și a descreșterilor curții othoman(n)ice sau aliothman[n]ice”, PRIN-
CEPS MOLDAVIAE, ed. Paideia, București, 2010, Prefața cărturarului/1., p.13.
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le cucerise sau care, nemusulmane fiind, îi plăteau tribut, erau privite erau privite 
ca o singură unitate politică: dar al-Islam, „Casa islamului”, sub tărâmul păcii. 
Structura era califatul, o instituție definită prin succesiunea de drept a autorității 
politice exercitate de Profet”18. 

Nu lipsit de importanță o constituie concentrarea Islamismului pe osatura 
califatului (Statului Islamic). Aceasta a fost formulată pentru prima oară de Profet 
în anul 622 și a fost abolită în anul 1924. Acest tip de stat (cu o durată de 1302 ani19) 
a fost definit ca fiind  „…entitatea care dispune de puterea de a aplica în teritoriile 
sale și de a difuza în exterior concepțiile islamice, normele și convingerile sale.”20

De altfel, acest tip de stat se constituie în jurul și pe ideologia Islamului, dar și 
mai important este faptul că, în ciuda evoluției istorice a lumii într-un mileniu, această 
structură geopolitică nu a acceptat mutații și modernizări. Legislația de construcție 
statală, respectă întrutotul cutumele Islamului, oferind siguranța membrilor săi 
împotriva oricărui alt actor geopolitic statal sau non-statal. Lucrul cel mai relevant 
este faptul că, legea supremă o constituie „suveranitatea Șhariei21”, respectată cu 
sfințenie și în vremurile noastre în lumea islamică.22 

În Histoire de l’Etat Islamique, sunt prezentați în sinteză principalii piloni 
ai califatului: un calif pentru toți musulmanii, organizare ierarhică de tip militar, 
comandant al Jihadului, asistenții și guvernatorii califului gestionează politica 
internă, legislația și ierarhia juridică proprie, gestionează teritoriile etc.23  

În evoluția lumii musulmane, anumite perioade au consemnat mutații pe 
linia succesiunii politice după Primul Război Mondial, în care unii actori ai zonei 
au încercat să se integreze în noua ordine mondială de tip statal, determinată de 
destrămarea Imperiului Otoman (bazat pe separarea dintre conceptele religioase și 
politica internă/externă) și a altora, care mizau pe menținerea într-o luptă acerbă, 
pentru autoritatea universală a islamului tradițional în ordinea mondială.

În ultima sută de ani, schimbările produse de „Sistemul Westfalic” în politica 
și relațiile internaționale au determinat apariția în lumea musulmană a unor state 
construite după modelul european, așa ziselor „state laice”, în care principalele 
18  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.89.
19  Gheorghe Văduva, Statul islamic – o nouă amenințare la început de secol?!, Univers Strategic - Revistă Univer-
sitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014, Editura U.C.D.C., 2014, p. 263.
20  Definition et Hisoire de l’Etat Islamique, http://albadil.edaama.org/pdf/historique.pdf, citat de Gheorghe Văduva, 
Statul islamic – o nouă amenințare la început de secol?!, Univers Strategic - Revistă Universitară de Studii Strate-
gice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014, Editura U.C.D.C., 2014, p. 263.
21  Sharia, legea islamică, potrivit căreia faptele oamenilor se împart în mai multe categorii, și anume: obligatorii 
(mărturisirea credinței, rugăciunea, milostenia rituală, postul Ramadan și pelerinajul la Mecca), recomandate, în-
găduite (indiferente din punct de vedere moral), condamnabile și interzise. La faptele obligatorii, unii mai adaugă 
și „Războiul Sfânt”. (explicației furnizată de Gheorghe Văduva în articolul Statul islamic – o nouă amenințare la 
început de secol?!, Univers Strategic - Revistă Universitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014, 
Editura U.C.D.C., 2014, p. 264). 
22  Gheorghe Văduva, Statul islamic – o nouă amenințare la început de secol?!, Univers Strategic - Revistă Univer-
sitară de Studii Strategice Interdisciplinare Nr. 3(19)/2014, Editura U.C.D.C., 2014, pp. 263-264.
23  Ibidem, p.264.
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obiective s-au centrat pe întărirea stabilității și a suveranității naționale. 
Astfel, lumea musulmană reclădită, nu a acceptat sistemul pluralist european, 

operând mai degrabă cu un sistem autocratic, ce uneori aluneca către dictatură 
personală. In plus, polii de putere ai lumii religioase au înclinat către instituirea unei 
structuri statale de tipul „Islamismului politic”.  

În zilele noastre, după cum remarca Henry Kissinger, Orientul Mijlociu 
este prins într-o confruntare similară „….dar la o scară mai mare cu războaiele 
religioase care au afectat Europa înainte de Pacea din Westfalia. Conflictele interne 
și internaționale se agravează reciproc….Religia este transformată în armă în slujba 
obiectivelor geopolitice…”24 

3. Interese de securitate, pericole, riscuri și amenințări asimetrice în zona 
Marelui Orient Mijlociu

În problematica dominației regionale, a echilibrului de putere, a disputelor 
doctrinare și a îngemănării religiei cu politica, statele din spațiul Orientului Mijlociu 
se simt amenințate de jocul făcut de S.U.A. și Israel, care sprijină poziția Arabiei 
Saudite, deși aceasta se simte amenințată de Iranul șiit. Potrivit aprecierilor făcute 
de administrația americană, dar și de Casa Regală Hașemită, principalele amenințări 
în zonă, exceptând Iranul, sunt considerate Siria, organizația Hezbollah, iar mai nou 
Statul Islamic (I.S.I.S-L25). 

Monarhul Iordaniei, în anul 2005, într-o declarație făcută în fața comunităților 
evreiești americane, afirma că cele trei entități politico-militare menționate anterior, 
reprezintă „principala amenințare împotriva stabilității din Orientul Mijlociu“26  

Pe fondul reducerii rolului Marii Britanii,  după cel de al Doilea Război 
Mondial, în zonă, a sporit efectul politicii și al puterii Statelor Unite ale Americii. 
Prioritățile americane în zonă sunt legate de petrol, stabilitatea și securitatea regiunii, 
sprijinirea politicii Israelului și de îngrădirea spațiului de manevră al Federației Ruse 
la Marea Mediterană și nu numai.  

Politica S.U.A. în zona Orientului Mijlociu s-a bazat pe strategii care au avut 
în vedere următoarele interese de securitate:

- Protejarea Turciei (ca membru al N.A.T.O., dar și al altor înțelegeri bi si 
multilaterale în zonă);

- Protejarea Israelului, prin încercarea de creare a unei zone tampon de 
24  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.121.
25  I.S.I.S.: Statul Islamic din Irak și Siria. Cunoscut, de asemenea, și ca Statul Islamic din Irak și Levant-I.S.I.L., 
această organizației teroristă a fost creată oficial în 2013, deși istoria sa își are originile la începutul anilor 2000, pro-
venind din Al-Qaida. (explicație furnizată de Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 
2015, în Glosar, p.131). 
26  http://www.liberation.fr/page.php?Article=284739, citat de Gheorghe Văduva, în articolul: Provocări asimetrice 
în zona Marelui Orient Mijlociu, Sesiunea de comunicări științifice 14-15 aprilie 2005, Centrul de Studii Strategice 
Apărare și Securitate, Editura U.N.Ap., 2005, pp. 390-400.
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stabilitate;
- Crearea unor centre de control cu greutate de-a lungul coridorului islamic 

(Egipt, Iran, Irak, Pakistan, Arabia Saudită), prin implicarea în gestionarea conflictelor 
din zonă;

- Intervenția și ducerea conflictului (în prezent exercitarea controlului) asupra 
Afganistanului (printr-o administrație marionetă incapabilă să gestioneze mari zone 
de teritoriu național);

- Sprijinirea Arabiei Saudite în acțiunile sale, deși multe nu sunt pe placul 
administrației americane, pentru a sparge unitatea de monolit a lumii musulmane;

- Menținerea unor regimuri pro-americane în Irak, Pakistan și Afganistan 
pentru a nu duce aceste țări spre regimuri și politici de unilateralism, neacceptate de 
către N.A.T.O. și U.E..   

Pericolele și amenințările în zona Marelui Orient Mijlociu sunt legate 
indisolubil de:

- Adâncirea faliei religioase dintre sunniții27 și șiiți28, determinată de conflictele 
dirijate din apropierea sau din depărtarea zonei, de administrația americană;

- Pierderea capacității de reformare și coerență de către Siriei și Irak, altădată 
repere naționaliste pentru țările arabe29; 

- Pierderea unor teritorii importante din țară, în favoarea I.S.I.S.-L. care fac ca 
instabilitatea și anarhia să se amplifice și către alte state din zonă;

- Exacerbarea violenței în teritoriile gestionate de către Statul Islamic, care 
accentuează dezintegrarea statală și reîntoarcerea la o ordine tribală și sectară 
(elementele de bază ale Califatului Islamic)30;

- Inadaptabilitatea unor state de a trece de la conducerea autocratică (uneori 
dictatorială), la sistemul conducerii democratice-westfaliene, riscând transformarea 
în entități neguvernabile și ineficiente în sistemul relațiilor internaționale;

- Extinderea terorismului și a incapacității de guvernare în întreaga lume 
musulmană: Libia, Egipt, Yemen, Gaza, Liban, Nigeria Somalia, Sudan etc., care 
afectează ordinea regională și internațională31;

- Folosirea pârghiilor energetice în relațiile internaționale cu I.S.I.S.-L. și 
încălcarea rezoluțiilor O.N.U. pentru izolarea acestuia (comerțul cu petrol derulat 
de către Turcia și încriminat de Federația Rusă, prin vocea președintelui Vladimir 
Putin);
27  Sunniții: Secta cea mai mare a Islamului, care sprijină metoda tradițională de alegere a liderilor, pe baza acordului 
comunității, încă de la moartea lui Mahomed. Se opun transmiterii ereditare a conducerii (explicație furnizată de 
Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, în Glosar,p.136).
28  Siiții: Urmași ai susținătorilor lui Ali (ginerele lui Mahomed), care a refuzat să se supună califului Muawiya. (ex-
plicație furnizată de Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, în Glosar,p.136).
29  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.120.
30  Ibidem.
31  Ibidem, p.121.
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- Indecizia cooperării dintre S.U.A. și Federația Rusă asupra problemelor din 
Orientul Mijlociu, aceasta și ca urmare a înțelegerii diferite a sistemului relațiilor 
internaționale după acțiunile din Ucraina32;

- Transformarea O.N.U. într-o instituție cu rol formal, incapabilă să decidă 
ferm în relațiile internaționale într-o situație extremă cum este actualmente în Marele 
Orient Mijlociu;

- Gestionarea dezastruoasă de către U.E. a migrației populațiilor din Orient 
către Europa, fapt ce a determinat incapacitatea actorilor majori europeni (Germania, 
Marea Britanie, Franța) în controlul fenomenului migraționist din coridorul islamic 
către lumea occidentală.

4. Eșecul „Primăverii Arabe” și cataclismul I.S.I.S.

Cu mai bine de 5 ani în urmă (finele anului 2010), atunci când a debutat 
„Primăvara Arabă”, pentru scurt timp, opinia publică mondială, dar mai ales, 
analiștii geopolitici, au crezut că, în sfârșit, va pătrunde democrația și în acest spațiu 
al Marelui Orient Mijlociu. S-a nutrit atunci speranța că autocrația și jihadismul, cele 
două forțe conflictuale din zonă, vor păli în fața valului de reforme sociale, politice, 
democratice, militare și economice. 

Liderii de la Casa Albă și din Uniunea Europeană au primit, cu entuziasm și 
exuberanță, vestea potrivit căreia generația de tineri musulmani (educați în Occident, 
animați de valorile democrației și cu speranța de schimbare), pe fondul revoltelor 
sociale din Egipt și Tunisia, vor reuși ca, în numele principiilor democratice liberale, 
să aducă schimbarea Orientului Mijlociu.

Aspirațiile Administrației Americane, care de altfel a salutat cu bucurie și a 
susținut revendicările de „libertate”, „alegeri libere și corecte”, „guvern pentru 
popor” și „democrație autentică”, s-au năruit în fața anarhiei, violențelor, luptelor 
de stradă, vendetelor politice și personale, mai ales că finalul „revoluției”, dovedea 
că poporul dorea doar cosmetizarea vechilor regimuri și înlocuirea acestora cu o altă 
autocrație.

De ce au susținut Statele Unite revoltele din zonă? Din nevoia unor noi 
aranjamente de securitate și a restabili ordinea mondială, potrivit necesităților 
strategice ale Casei Albe. Mai mult, pentru că vechile regimuri autocratice, ale lui 
Gadhafi și Mubarak, nu mai erau compatibile strategiei americane de schimbare.  

Opinia lui Henry Kissinger referitoare la „Primăvara Arabă” este cât se 
poate de relevantă și întregește imaginea creată în media asupra eșecului acestui 
frumos proiect: „Primăvara Arabă a început ca o mișcare a tinerei generații pentru 
o democrație liberală. În scurt timp, a fost denaturată și anihilată. Entuziasmul s-a 
transformat în paralizie. Forțele politice existente, închistate în armată, religie, în 
32  Ibidem, p.122.
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zonele rurale, s-au dovedit mai puternice și mai bine organizate decât mulțimea 
aparținând clasei mijlocii. În practică, Primăvara Arabă nu a depășit, ci a expus 
contradicțiile interne ale lumii arabe islamice și a politicilor concepute pentru a le 
soluționa.” 33

În Egipt, ca și în Libia, elementele hotărâtoare în mobilizarea demonstranților 
au fost rețelele de socializare, care au facilitat căderea regimurilor, dar nu și lămurirea/
convingerea maselor mari ale populației, în majoritate analfabetă, cu un nivel de 
educație precar și reticentă la valorile informaticii. 

Tendința de a construi și consolida schimbarea, s-a lovit de fundamentalismul 
și inadaptabilitatea populației rurale și trecute de vârsta a doua, de reformare și 
acceptare a valorilor democratice occidentale. Mai mult, rămânerea în șabloanele 
propagandei naționaliste ale vechilor regimuri, au făcut la scurt timp ca majoritatea 
populației să regrete siguranța personală și națională dată de satisfacerea unor nevoi 
minimale de trai și să refuze valorile spirituale ale democrației. 

Toate scenariile occidentale și americane nu au prevăzut cele de mai sus și, 
mai mult, nu s-au așteptat că primele structuri de înlocuire a vechilor regimuri să 
fie familiare unor organizații fundamentaliste și mai periculoase decât regimurile 
autoritare. Vorbim aici de Frăția Musulmană, Hezbollah  sau Hamas34. 

„După lovitura de stat din Egipt, cei care credeau în Frăția Musulmană 
au ajuns la concluzia că soarta națiunilor arabe este decisă în Statele Unite și că 
moderații nu au nici un argument în favoarea luptei pentru democrație”35. Citatul de 
mai sus confirmă cele arătate de autori potrivit cărora în Orientul Mijlociu tot ce se 
desfășoară este cu acordul S.U.A.

În ciuda afirmațiilor susținute de Francesca Borri în citatul anterior, contribuția 
Statelor Unite la „Primăvara Arabă”, a fost de condamnarea, opoziția și insurgența 
în vederea răsturnării de la putere a guvernelor considerate autocrate (cel puțin la 
nivel declarativ). 

Iată care este opinia generalului american David Petraeus, referitoare 
la pregătirea unor asemenea operațiuni, fie ele și asimetrice, fără o intervenție 
militară: „Importanța terenului uman, înțelegerea acestui veritabil teritoriu, plus 
dezvoltarea nuanțată și detaliată a unui simț contextual, nu doar la nivel național, 
dar și subnațional, coborând literal până la nivelul fiecărei văi și al fiecărui sat. Dar 
33  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.105.
34  Frăția musulmană: Fondată în 1928 în Egipt, este o asociație considerată prototipul tuturor mișcărilor moderne 
islamiste de confesiune sunnită, care  promovează un islamism reformist; Hezbollah: „Partidul lui Dumnezeu”, este 
o grupare radicală șiită, care impune eliberarea tuturor teritoriilor arabe ocupate, impunerea unei guvernări islamice 
în Liban și expulzarea non-musulmanilor din țările musulmane. Are peste 40000 de membrii, deține armament și 
tehnică militară de ultimă generație. Recompensează cu donații de 25000 de dolari familiile „martirilor” decedați 
în acte sinucigașe; Hamas: Este ramura palestiniană a Frăției Musulmane, grupare care-și propune întemeierea unui 
stat islamic palestinian pe teritoriul Israelului și îndepărtarea prezenței occidentale din țările musulmane (explicație 
furnizată de Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, în Glosar, pp.129-130). 
35  Interviu cu Francesca Borri, 15 septembrie 2014, în Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, 
București, 2015, p.81.
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întotdeauna ne întoarcem la aspectul fundamental. Acestea sunt războaie despre și 
pentru oameni. În orice campanie de contra-insurgență, prima sarcină este aceea de 
a securiza teritoriul uman”.36

În demersurile de susținere a unor mișcări sau schimbări democratice în 
țările arabe, aprecia generalul Petraeus, că marea provocare: „…devine setarea 
unei organizații capabile „să citească“, să se orienteze senzorial, să navigheze cu 
discernământ prin complexitatea nuanțelor politice, istorice, culturale, economice și 
militare de la firul ierbii. Resorturile motivaționale profunde, ce îi mobilizează, care 
sunt interesele fundamentale ale comunității și ale liderilor, toate devin un inventar 
natural…”37 

Poate fi considerat un eșec (din punctul de vedere al Statelor Unite) faptul că 
la Cairo, în locul unui sistem democratic de tip occidental, a fost instaurat un regim 
militar? Sau că s-au diluat obiectivele „Primăverii Arabe”, inclusiv în Libia, Tunisia 
sau Mali și că dilemele s-au multiplicat? Răspunsul ni-l furnizează Kissinger: „…
Statele Unite se confruntă încă o dată cu dilema nesoluționată între interesele de 
securitate și importanța promovării unei guvernări umanitare și legitime”38.

În mod cert, evenimentele petrecute în urmă cu 5 ani au fost un eșec, ba, 
mai mult, „Primăvara Arabă” a trezit spiritul, atât al reformatorilor, dar mai ales al 
fundamentaliștilor și jihadiștilor din Irak, Afganistan și Siria, în încercarea de a aplica 
în oglindă scenariul derulat în Egipt, Tunisia și Libia. Acolo, conflictul a căpătat 
valențe violente maxime și pentru că s-a exacerbat lupta religioasă dintre șiiți și 
sunniți. Kissinger sintetizează foarte elocvent: „…revoluția din Siria a părut o copie 
a celei egiptene….Dar, în timp ce mișcarea egipteană a unificat forțele participante, 
în Siria au izbucnit tensiuni străvechi, care au adus în prim plan conflictul milenar 
dintre sunniți și șiiți”.39

Pe fondul acesta, a fost relativ ușor ca războiul civil să izbucnească în Siria, 
aceasta și ca urmare a slăbirii/direcționării eronate sau benevole a acțiunilor serviciilor 
secrete siriene. 

Câteva dintre evaluări asupra situației reale din Siria sunt prezentate de 
Corneliu Pivariu mai jos: „Cel mai sângeros război civil din zona din acest secol, 
după cinci ani contabilizează peste 250.000 de morți, circa 4 milioane refugiați în 
țările vecine și aproape 8 milioane de refugiați interni. Speranța de viață a scăzut cu 
20 de ani, la 55,7 ani, iar șomajul a crescut de la 15% la 58%”40.

Mișcările fundamentaliste și jihadiste, coordonate în bună măsură de Abu 
Bakr al-Baghdadi41 și aghiotanții/colaboratorii apropiați, au avut drumul deschis 
36  Octavian Manea, Interviu cu generalul Petraeus: despre trecutul și viitorul (contra)insurgenței-apărut în Small 
Wars Journal, Civitas Politics, 02 sept. 2013, www.http:civitaspoliticsblog.files.worldpress. 
37  Ibidem.
38  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.107.
39  Ibidem. 
40  Corneliu Pivariu, Pulsul Geostrategic, Nr.204, Duminică 20 Decembrie 2015, www.ingepo.ro. 
41  Abu Bakr al-Baghdadi: Conducătorul I.S.I.S. și autoproclamat calif al Statului Islamic (Lorette Napoleoni, IS-

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016322

către constituirea și declararea Stalului Islamic (I.S.I.S.-L.) ca, fiind continuatorul 
tradițiilor Marelui Califat. Tot ce a urmat a fost acapararea unui mare teritoriu din 
Irak, iar ulterior din Siria, pentru a avea baza de conducere a mișcărilor jihadiste, 
actelor de teroare din principalele capitale ale Europei și a destabiliza profund zona 
Orientului Mijlociu. Un sprijin major vine din partea lui Ayman al-Zawahiri, actualul 
lider al al-Qaida, după moartea lui Osama bin Laden.

Forțe externe, provenind în mare parte din comunitățile sau mediile simpatizante 
musulmane din Europa, au migrat către I.S.I.S.-L. s-au alăturat conflictului, mărind 
aria și procentul atrocităților din Siria. „În toamna lui 2012, au apărut în Siria primii 
luptători străini pentru a participa la războiul civil”.42

Paradoxul este acela că totul s-a produs cu îngăduința și delăsarea cancelariilor 
occidentale și a administrației americane. Loretta Napoleoni, afirmă în lucrarea sa, 
„ISIS-Califatul terorii” că: „În mod straniu, serviciile secrete și presa occidentală 
nu doar că au ignorat ani la rând dezvoltarea Statului Islamic, dar atunci când 
i-au acordat, în fine, o brumă de interes, au început să plece urechea la persoane 
nepotrivite”.43 

Se pare că în epoca post-Război Rece, a fost concepută o varianță modernă 
a războiului prin intermediari44. Siria este sprijinită de Iran, în special de ramura sa 
libaneză, Hezbollah,  în timp ce I.S.I.S. (ramura sa sunnită) este sprijinită financiar 
de Arabia saudită, Kuweit și Qatar.

În completarea acestui tablou, Rusia înarmează regimul lui Assad din Siria, în 
vreme ce Washingtonul îi înarmează cu arme pe rebelii anti-Assad și, culmea, ca o 
ironie, aceștia sunt confiscate de fiecare dată de Statul Islamic. 

Deși Statele Unite au făcut numeroase declarații de presă potrivit cărora ar începe 
declanșarea bombardamentelor asupra locațiilor I.S.I.S. din Siria, la poziția Rusiei, 
prin președintele său, Vladimir Putin, aceasta din urmă, a început în toamna anului 
2015 bombardamentele asupra pozițiilor rebelilor și a teroriștilor califatului. Generalul 
David Petraeus susține poziția de amânare și tărăgănare a politicului american, 
deoarece nu dorea ca Statele Unite să fie declanșatorul conflictului generalizat în zonă: 
„Perspectiva unei noi intervenții americane în Siria, accelerată de folosirea armelor 
chimice, redeschide la Washington o dezbatere care nu era nici pe departe finalizată. 
Trebuie să înțelegi ce este și ce înseamnă rațional în contextul culturii locale, al tradiției 
religioase sau sectare, obiceiurilor, al nivelului de educație. Trebuie să înțelegi terenul 
uman și toate variabilele care îl influențează. De aceea spun, încearcă să mergi o milă 
în pantofii lor, să vezi realitatea prin ochii lor”.45  
IS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, Glosar, p.125).  
42  Interviu cu Francesca Borri, 15 septembrie 2014, în Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, 
București, 2015, p.85. 
43  Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, p.82. Traducere după ediția origi-
nală „The Islamic Pheonix:The Islamic State and Redrawing of the Midle East”, published by Seven Stories Press, 
New York, U.S.A., 2014. 
44  Ibidem, p.45.
45  Octavian Manea, Interviu cu generalul Petraeus: despre trecutul și viitorul (contra)insurgenței-apărut în Small 
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Moderația și tărăgănarea dovedită de administrația americană, inclusiv prin 
constituirea relativ târziu a coaliției anti-I.S.I.S. (sfârșitul lunii august 2014), confirmă 
teama de a scăpa controlul asupra situației din zona Orientului Mijlociu. Situația a 
fost sintetizată de către Henry Kissinger: „Principalele tabere considerau că se află 
într-o luptă pentru supraviețuire sau, în viziunea unora dintre forțele jihadiste, într-
un conflict premergător apocalipsei”46.

Interesantă este opinia Lorettei Napoleoni, potrivit căreia: „În războiul modern 
prin intermediari, alianțele nu sunt niciodată clare și se pot schimba peste noapte”.47

Mai nou, a apărut Organizația Statul Islamic (Daesh), care controlează teritorii 
largi din Siria și Irak, demonstrând încă odată dificultățile cu care se confruntă 
Orientul Mijlociu, vacuumul de putere care domină politicile regionale și dificultățile 
majore ale evoluțiilor către pace și stabilitate în zonă. U.E. și S.U.A. refuză dialogul, 
iar Israelul este gata să lupte împotriva  acesteia.

Rezumând în câteva cuvinte, putem afirma că, rădăcinile eșecului din Orientul 
Mijlociu sunt de fapt un eșec al administrației americane, care a perpetuat un tip de 
politică și o strategie care s-a învechit și nu mai corespunde mutațiilor actuale și 
schimbărilor planetare. 

„Era contra-insurgenței nu s-a terminat. Și acest lucru pentru că era 
insurgenței nu s-a terminat. Fie că sunt declanșate de competiții interne pentru 
putere, profit și influență sau de ideologii milenariste, efectele insurgențelor vor 
continua să modeleze lumea în care trăim”.48  

Eșecul vine și din războiul purtat de George W. Bush și Tony Blair în Irak, 
când s-a dovedit că intervențiile militare nu sunt cea mai bună soluție pentru pace în 
Orientul Mijlociu.

Se pare că eșecul administrației americane în gestionarea crizei din Orientul 
Mijlociu, a survenit și din insuficienta cunoaștere a specificului și culturii lumii 
musulmane, pe fondul aplicării conceptului de  „politically correct”. 

Termenul de „politically correct” este o sintagmă din engleza americană, 
adoptată pe la sfârșitul anilor ‚80,  impusă în Statele Unite și intrată relativ rapid în 
limbajul  internațional. Sensul specific se referă la o orientare ideologică preocupată 
de a nu leza, prin conotațiile depreciative fixate în limbaj, susceptibilitățile unor 
grupuri minoritare. În sens politic, mesajul este de a adapta politica nord-americană 
în toate zonele lumii, indiferent dacă statele și populațiile sunt pregătite sau nu. Mai 
mult, uneori reticența retrogradă a unei anumite populații sectare sau/și religioase 
face ca efectele de respingere să fie violente și în cele mai multe din cazuri să se 
îndrepte de la un afront verbal, până la violență publică și armată.  

Wars Journal, Civitas Politics, 02 sept. 2013, www.http:civitaspoliticsblog.files.worldpress.
46  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.109.
47  Lorette Napoleoni, ISIS-Califatul terorii, Editura CORINT, București, 2015, p.47.
48  Octavian Manea, Interviu cu generalul Petraeus: despre trecutul și viitorul (contra)insurgenței-apărut în Small 
Wars Journal, Civitas Politics, 02 sept. 2013, www.http:civitaspoliticsblog.files.worldpress.
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Nu putem să nu remarcăm faptul că în conținutul „U.S.A. National Security 
Strategy”, adoptată în februarie 2015, administrația americană menține treaz interesul 
și atenția către situația din zona Orientului Mijlociu, dar mai ales aceasta este centrată 
pe distrugerea I.S.I.S-L. și menținerea ordinii mondiale în echilibru: „Even as we have 
decimated al-Qa’ida’s core leadership, more diffuse networks of al-Qa’ida, ISIL, 
and affiliated groups threaten U.S. citizens, interests, allies, and partners. Violent 
extremists exploit upheaval across the Middle East and North Africa. Fragile and 
conflict-affected states incubate and spawn infectious disease, illicit weapons and 
drug smugglers, and destabilizing refugee flows. Too often, failures in governance 
and endemic corruption hold back the potential of rising regions”.49

 „Revolta Smartphone” ne-a dovedit că tehnologia modernă ne-a făcut să 
înțelegem, că dacă „Primăvara Arabă” a fost un eșec, Statul Islamic nu va fi un 
succes, care să ne îndrepte mai devreme sau mai târziu către un cataclism. 

5. Indemn la moderație și reflecție în Orientul Mijlociu

Într-o lume a geopoliticii secolului XXI, ordinea instituită de țările europene și 
S.U.A. și proclamată de acestea ca fiind imuabilă și universală, a ajuns într-un punct 
de cotitură. Toate reuniunile și consfătuirile politice, militare și economice nu au 
înțeles că remediile și rezoluțiile acestora sunt globale, fără un consens în aplicarea 
lor, fără o înțelegere a particularităților situațiilor de conflict, fără aprofundarea 
cultural-societal a fiecărui actor și grup de actori. Regulile și conceptele precum: 
democrație, drepturile omului, dreptul umanitar, al războiului și cel internațional etc. 
nu depășesc cadrul teoretic și/sau granița autoimpusă de actorii geopolitici puternici. 
Aranjamentele de securitate, angajamentele militare prin parteneriat, prin interpuși, 
au fost stabilite fără a evalua particularitățile ce derivă din cultura popoarelor supuse 
experimentelor de tipul scenariilor de securitate și, mai mult, fără o aprofundare 
a tradițiilor de gen, limbă, zonă, istorie. Ceea ce este paradoxal, cei implicați în 
scenariul strategic american „Primăvara Arabă” , erau cantonați într-o distribuție 
demografică ce parcurge scara de la comuniuni tribale, zone sectare, până la zonele 
culturale naționale reprezentative ale statelor respective.

Evenimentele din Orientul Mijlociu, aflate încă în derulare, au demonstrat că 
este necesară o redefinire și pre-echilibrare a puterii mondiale, care trebuie să țină 
cont și de „pionii de pe tabla de șah” a lumii geopolitice. Întreaga lume geopolitică 
a opinat că avem o criză economico-financiară, derulată între anii 2008-2010 și 
revenită la sfârșitul lui 2015, dar în realitate este o criză a ordinii internaționale, 
în care actorii puternici nu au înțeles și nu vor să înțeleagă problemele reale, 
frământările și disponibilitățile statelor, mai ales ale statelor mici, subdezvoltate. 
Migrația sufocantă a populației din Irak, Siria, Egipt, Libia, Liban, de la Est la 
Vest în Europa, a demonstrat lacunele funcționale ale construcției numită Uniunea 
49  U.S.A. National Security Strategy, I.Introduction, february 2015, p. 2.
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Europeană, dar mai ales incapacitatea psihologică de a acționa altfel decât robotizat, 
pe baza „procedurilor standard de operare (P.S.O.)” .

Și atunci ce-i de făcut?
Ei bine, Statele Unite trebuie să-și asume eșecurile, inclusiv cele din Orientul 

Mijlociu și să fie în măsură, ca pe baza unei evaluări de profunzime, să răspundă 
câtorva întrebări:

„Ce încearcă să prevină U.S.A., indiferent de modalitatea de acțiune?
Ce încearcă să realizeze, să prevină chiar, în absența susținerii cetățeanului 

american sau de un efort multilateral?
În ce NU trebuie să se angajeze oficialii americani atunci când doresc eficiență 

în planul ordinii internaționale?”50.
Un rol bine asumat de către Statele Unite, cerebral, rezervat și cooperant pe 

plan internațional, deschis dialogului pe baze și platforme egale, va oferi perspectiva 
reașezării geopoliticii globale, eliminând astfel poziția de „unic jandarm al Planetei”.

Henry Kissinger oferă și soluția: „Pentru Statele Unite, conturarea unei ordini 
mondiale funcționează pe două paliere: respectarea principiilor universale trebuie 
însoțită de o recunoaștere a realității istoriei și a culturii altor regiuni”.51

Cu alte cuvinte, îmbinarea dintre experiența geopolitică și înțelegerea tradițiilor 
și a particularităților Marelui Orient Mijlociu ar fi apărat zona de noi conflicte și 
tulburări care frământă acest spațiu.

Poate fi posibilă transpunerea unor culturi divergente într-o formulă de 
cooperare comună? Cursul istoriei, plecând de la războaiele punice și campaniile 
romane și ajungând până la Războaiele din Afganistan, oferă o decriptare corectă a 
dilemei noastre.

Revenind în actualitatea tristă și tragică a zonei Orientului Mijlociu în zilele 
noastre, o soluționare a situației poate veni dintr-o altfel de colaborare, care să includă 
coaliția S.U.A., acțiunile Rusiei și coaliția statelor arabe din acest spațiu, iar campania 
împotriva I.S.I.S.-L.(terorismului) să țină cont de câțiva factori determinanți: 

- înțelegerea în profunzime a istoriei multimilenare a teritoriului;
- aprofundarea particularităților și diferendelor religioase dintre fracțiunile 

musulmane;
- stimularea statelor musulmane în declanșarea unor măsuri democratice, după 

unanimul accept al cetățenilor săi;
- extinderea dialogului și negocierilor diplomatice care vor duce la încetarea 

armelor;
- implementarea unor programe de dezvoltare euro-americane economice, de 

infrastructură, culturale menite să atragă statele musulmane la cooperare egală;
- implicarea cetățenilor musulmani doritori din țările Europei Occidentale în 

programe de dezvoltare și educaționale care să stopeze migrația și să redirecționeze 
50  Henry Kissinger, Ordinea mondială. Reflecții asupra specificului națiunilor și a cursului istoriei, trad. Adriana 
Bădescu, Editura RAO, București, 2015, p.300.
51  Ibidem.
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sensul acestei către Orient;
- dezvoltarea educației pe bazele tradiției zonei, cu îmbogățirea dată de valorile 

culturale europene actuale și scoaterea din izolare și obscurantism a majorității 
populației musulmane.

Cu alte cuvinte, considerăm că diplomația extinsă, recunoașterea valorilor 
culturii musulmane, reducerea islamofobiei din statele europene, scoaterea statelor 
din zona subdezvoltării, dar mai ales amplificarea dialogului confesional va aplana 
conflictul din Orient și va face ca armele să tacă. 
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FLUX FLUID DE INSECURITATE  
ÎN MAREA NEAGRĂ

FLUX FLUIDE D’INSÉCURITÉ  
DANS LA MER NOIR 

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE

 
Gheorghe VĂDUVA1

Rezumat

Marea Neagră a ieșit foarte rapid din falsa sa izolare geopolitică și din 
neimportanța sa geostrategică și s-a transformat într-o zonă de risc extrem 
de fluid. Nu este, desigur, o surpriză. Atâta vreme cât Rusia percepe NATO 
ca amenințare, iar Statele Unite și chiar Alianța consideră că Rusia revine, 
ca adversar periculos, pe panoplia strategică a zeului Marte, fie el și cu 
porumbelul alb în mână, este posibil aproape orice, inclusiv generarea sau 
regenerarea unor premise care să aducă în actualitate riscul declanșării, fie și 
accidentale, a unui război nuclear. Până acolo este însă mult. Dar de aici nu 
rezultă că valul de insecuritate care s-a abătut și asupra Mării Negre este sau 
ar fi lipsit de importanță.

Cuvinte-cheie: Marea Neagră, flote, dispozitive, confruntare, repoziționare, 
activare, criză

Résumé

La Mer Noir s’est très rapidement extrait de son quasi-isolation 
géopolitique et de son non-importance géostratégique et s’est transformée 
dans une région de risque extrêmement fluide. Ce n’est pas surement une 
surprise. Tant que la Russie percevait l’OTAN comme une menace, et USA 
et même l’Alliance  considèrent que la Russie revienne, comme adversaire 
dangereuse, sur la panoplie de Zeus Mars, soit-il avec le pigeon de la paix en 
mains, c’est possible n’importe quel scenarios, y compris la génération ou la 

1 Universitatea Creștintă „Dimitrie Cantemir”
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régénération, même par accident, de la guerre nucléaire. Mais, jusque-là, il y 
a beaucoup de temps. Mais, de ça, il ne résulte pas que le vague d’insécurité 
qui s’est jeté sur la Mer Noir est ou peut être sans importance. 

Mots-clefs: Mer Noir, flottes, dispositions, confrontations, repositionne, 
activation, crise

Situația geopolitică și chiar și cea geostrategică (în termeni de forțe, mijloace 
și dispozitive amplasate în spații geografice extrem de importante) sunt 

departe de a fi liniștitoare. Redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea 
Baltică și amplasarea, de o parte și de alta a acesteia, a unor forțe, mijloace și 
dispozitive militare (și nu numai), fie ele și disuasive, nu este de natură să liniștească 
nici Estul, nici Vestul, nici Sudul, nici Nordul și cu atât mai puțin țările situate pe 
falie sau în zona acesteia, între care, desigur, se află și România. Problema este sau 
pare a fi, la prima vedere, foarte simplă și, în același timp, foarte, foarte complicată. 
Realitățile și interesele care au generat o astfel de situație sunt complicate și destul 
de încâlcite. În unele din articolele anterioare2, ne-am referit la o parte dintre acestea, 
dar, pe măsură ce mediul de insecuritate se extinde, ies la iveală altele noi, unele 
extrem de îngrijorătoare, altele situate într-o marjă de posibilă încredere în rațiunea 
strategică (sperăm, suficientă) a celor cu drept de decizie în această complicată 
privință. Grijile nu sunt însă puține, iar îngrijorările nu s-au diminuat, chiar dacă 
centrul de greutate al acțiunilor strategice virulente, cu orizonturi neliniștite, s-a mutat 
din Ucraina, în Siria. De aici nu rezultă că, în Ucraina, s-au instalat pacea, securitate 
și încrederea, iar combatanții de pe fronturile Lugansk și Donețk au schimbat armele 
cu picamerele și au trecut la lichidarea urmărilor războiului. Din păcate, ei sunt tot 
pe poziții, iar acordurile de încetare a focului derulate la Minsk, deși se aplică, nu au 
dus la încetarea definitivă și benefică a ostilităților.

Mai mult, Rusia, neîncrezătoare în Occident și motivată de un interes strategic 
nou, care o scoate din doctrina ei tradițională, continuă să se înarmeze. Este un proces 
foarte greu, îndelung și foarte costisitor, dar opțiunea strategică a acestei mari puteri 
nucleare a trecut de la espectativa strategică relativ liniștită și de la interesul pentru 
arealul de siguranță strategică proximă, la ofensiva strategică directă într-o zonă de 
risc major, cu implicații dintre cele mai complicate, inclusiv asupra regiunii Mării 
Negre. 

Intervenția Rusiei în Siria are multiple rațiuni, inclusiv geopolitice. Ieșind, 
practic, din arealul său de interes strategic nemijlocit, Rusia a urmărit, probabil, 
să-și impună pr4ezența, punctul de vedere și rațiunea ei strategică la nivel global. 
Chiar dacă teritoriul său imens (10.000 km de la Est la Vest), resursele energetice, 
arsenalul nuclear și foarte multe elemente ale tehnologiei de vârf ar fi ultrasuficiente 
pentru a nu se implica în jocurile geostratregice ale puterii discreționare, iată că o 
2  Revista Univers Strategic, numerele 21, 22, 23, 23 din 2015.  
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astfel de rațiune nu este suficientă. De ce oare? Desigur, explicații sunt sau pot fi 
multe și nu intrăm, acum și aici, în derularea lor. Totuși, cel puțin două dintre aceste 
posibile rațiuni strategice care au îndemnat Rusia să iasă din areal credem că ar trebui 
reamintite: a) afirmația continuă, aproape stereotipă, a cvasitotalității oficialilor ruși 
că Rusia a fost, este și va fi o mare putere; b) percepția Occidentului (înțelegând aici 
Uniunea Europeană, NATO și, mai ales, SUA) ca agresiv, ca promotor al unei noi 
strategii de îndiguire a Rusiei și, în fine, ca inamic.

Aceste două rațiuni sunt suficiente pentru a genera o atitudine ofensivă (mai 
exact, contraofensivă) din partea Rusiei. Atitudinea la care ne referim s-a manifestat, 
ca un aisberg (probabil 10 % la vedere și 90 % în profunzimi greu vizibile și 
comprehensibile). După aproape un sfert de veac de așteptare strategică neglijentă, 
cu lupte interne cumplite pentru putere și influență, în care Occidentul a făcut cam 
ce a vrut și în arealul de interes geopolitic și geostrategic pentru Rusia, culminând cu 
summit-ul de la Vilnius din toamna anului 2013 al Parteneriatul Estic și cu încercarea 
de a smulge Ucraina și celelalte țări ale Parteneriatului Estic (Republica Moldova, 
Belarus, Azerbaidjan Georgia și Armenia) din zona de interes strategic fundamental 
al Rusiei, pe motiv că fiecare țară suverană este liberă să-și aleagă partenerii, drumul 
spre viitor etc. etc., Rusia a reacționat direct și indirect, la vedere și, 90 %, prin 
activarea unor strategii de subsol. Rusia a înțeles că fenomenul Maidan, care era un 
fel de summum al ofensivei portocalii din anii precedenți, un fel de revoluție română 
din 1989 sau ceva de genul a cea ce se va numi mai târziu ”Primăvara arabă”, va 
releva cam cum este adevărata Ucraină, o țară efectiv sfâșiată, care va pune mari 
probleme pentru zona de interes a Rusiei. Dar, în același timp, probabil că Moscova 
și-a frecat mâinile de bucurie, întrucât evenimentele respective putea să fie (poate 
chiar se dorea să fie) un fel de excelent prilej pentru a repara greșelile din trecut 
ale Kremlinului și recuperarea unora dintre teritoriile pierdute, teritorii de mare 
importanță pentru reconfigurarea geopolitică a delimitării, chiar dacă evenimentele 
respective vor redeschide o străveche falia strategică: Marea Neagră – Marea Baltică. 

Printr-o mișcare fulgerătoare, extrem de abilă, Rusia a recuperat Crimeea, 
„Coasta de Azur” de odinioară a țarilor și bolșevicilor, și a rupt pur și simplu Ucraina 
în două, înarmând rebelii din Donețk și Lugansk. Occidentul n-a plusat mai mult. 
Ceea ce a urmat a fost rearanjarea dispozitivelor de-a lungul acestei falii (Marea 
Neagră – Marea Baltică) și instaurarea unui mediu de securitatea caracterizat de o 
așteptare strategică neliniștită. 

Deja s-a constatat că rușii și-au modernizat armamentul strategic nuclear  
(rachetele Topol, Topol M și Bulava, pe submarine etc.), că au pus în aplicare programe 
intensive de modernizare a forțelor armate (terestre, navale, aeriene), insistând 
pe crearea unor mijloace de luptă noi și a unor dispozitive care să contracareze 
tehnologia Vestului (avionul de tip Suhoi T-50 de generația a 5-a, un nou avion de 
generația a 6-a, tancul T-90 și mai modernul Armata 14, noi generații de submarine 
nucleare, complexele S-400 și S-500, racheta de croazieră 3M-14T Kalibr, sistemele 
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de bruiaj KRASUKHA, dispozitivele Shtora-1 de deviere a rachetelor antitanc TOW 
etc. etc., plus un program vast de robotizare. 

O parte din aceste sisteme (Rachetele de croazieră Kalibr, tancul T-90, sisteme 
Shtora-1 etc.) vor fi experimentate în timpul intervenției Rusiei în Siria. Acolo, 
dincolo de acțiunea propriu-zisă din spațiul luptei, se confruntă tehnica rusească din 
dotarea forțelor guvernamentale, sprijinite de forțele aeriene, de nave de război și de 
forțe speciale, cu tehnica americană din dotarea rebelilor.

După cel de al doilea acord de încetare a focului dintre forțele guvernamentale 
ucrainene și rebelii din Donețk și Lugansk (acord de care rușii aveau mare nevoie 
pentru deschiderea celui de al doilea front, în Siria), Rusia a trecut, credem noi, la 
o etapă ofensivă directă, care s-ar putea desfășura în două faze, prin două manevre 
strategice de mare anvergură, una în scurt și cealaltă în lung, ambele pe direcții 
exterioare:

a) Marea Neagră, raioanele Kahul și Ismail de la nord de brațul Chilia, zona 
găgăuză, Transnistria;

b) Marea Caspică, Iran, Irak, Siria, pentru o intervenție directă în Siria, 
deopotrivă, împotriva Statului Islamic, împotriva rebelilor anti-Assad și pentru 
crearea unui cap de pod controlat de Moscova în Estul Mării Mediterane, în zona 
porturilor Tartus și Latakia, unde se află și unul dintre cele mai mari aeroporturi; 

Rușii au preferat manevra strategică pe linii (direcții) exterioare cea mai 
lungă, întrucât aceasta urma să-i aducă un avantaj strategic incontestabil, atât în 
relația cu Statele Unite și cu lumea arabă, cât și pentru încercuirea geopolitică și 
descurajarea Turciei care revine puternic la doctrina și orgoliul său de fost mare 
imperiu al semilunii. Implicarea Rusiei în zona celor patru mări (Marea Caspică, 
Marea Neagră, Marea Mediterană, Golful Persic) are multiple obiective strategice, 
vizând, credem noi, atât descurajarea coridorului musulman Asia Centrală, Turcia, 
Orientul Mijlociu), cât și acțiunile unilaterale ale Occidentului în zonă.

Această manevră strategică rusească a angajat dintr-odată patru zone 
geopolitice de interes strategic major (Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Orientul 
Apropiat, regiunea extinsă a Mării Negre), cu efecte cât se poate de complexe, dintre 
care cele mai importante ar putea fi următoarele:

- asigurarea, justificarea și legitimarea prezenței Rusiei în cea mai primejdioasă 
zonă geopolitică a planetei – Orientul Mijlociu și Orientul Apropiat – și crearea unui 
fait accompli;

- activarea culoarului Marea Caspică, Iran, Irak, Siria, ca o contrapondere la 
spațiul controlat de americani (Arabia Saudită, Emirate, Tunisia, Yemen, Egipt etc.); 

- crearea unui suport geopolitic pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri 
favorabil Rusiei; 

- realizarea și extinderea celui de al doilea cerc de siguranță strategică pentru 
spațiul rusesc etc.

La umbra acestei acțiuni de amploare, Rusia își poate genera o mai mare 
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libertate de acțiune în zona sa de siguranță strategică proximă, din care face parte 
și teritoriul ucrainean. Probabil că una dintre soluțiile cele mai atractive pentru a 
neutraliza partea agresivă a Ucrainei situată între Nipru și frontiera cu Republica 
Moldova, cu România, Ungaria, Slovacia, Polonia și Belarus, pare ostilă Rusiei, ar 
fi… îndiguirea acesteia, îndeosebi la Est (Lugansk, Donețk și, probabil, Mariopol), cât 
și la Vest (Odessa, Transnistria și, desigur, dacă va fi posibil, și Republica Moldova) 
și, evident, la Nord (Belarus).

Așa cum am mai subliniat și în alte analize, este posibil ca Rusia, după reușita 
manevrei strategice pe coridorul Marea Caspică, Iran, Irak Siria, având ca obiectiv 
controlul spațiului sirian și al estului Mediteranei, să declanșeze (sau să favorizeze) 
o acțiune fulgerătoare pe la nord de brațul Chilia, prin zona găgăuză, până în 
Transnistria. Această manevră i-ar asigura Rusiei, în afară de îndiguirea Ucrainei, 
și accesul la gurile Dunării și, prin aceasta, la culoarul strategic al Dunării, foarte 
important pentru relația Est-Vest.

În aceste condiții, Marea Neagră devine un spațiu de foarte mare risc. Rușii 
sunt în curs de modernizare a flotei din Marea Neagră (deja două submarine foarte 
moderne din clasa Kilo au intrat în serviciu, unul dintre submarinele existente a fost 
echipat cu rachete de croazieră Kalibr, a ieșit în Mediterana și a bombardat pozițiile 
SI din Siria), iar în câțiva ani, probabil că vom avea, în această mare, chiar mai mult 
decât în Marea Baltică, o foarte puternică flotă rusească și o foarte puternică flotă 
NATO, față în față, gata să ciocnească o șampanie la Sevastopol sau la Constanța 
sau, dimpotrivă, gata să declanșeze primul uragan de foc din cel de Al Treilea Război 
Mondial, dacă Moscova, Washingtonul și Bruxellesul vor avea ceață pe creier. 
Desigur, aceasta este viziunea pesimistă. Cea optimistă nu poate scăpa însă de o 
întrebare-cheie: De ce este nevoie ca marile puteri să se înarmeze în continuare, 
deopotrivă în văzul lumii și în orbul ei, cu cele mai sofisticate arme posibile și chiar 
imposibile pe Planeta Albastră?!

a
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SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Alexandru Radu STEFAN1

Abstract: 

Given that lately a large number of people from different countries 
joined the terrorist groups believe that terrorism has become an ideology 
with religious content, political, economic, xenophobic, racist, extremist, 
nationalist, separatist, who spreads globally

Key words: terrorism offenses, asymmetric risk, potentially, legislation,  
prevention

Introducere

Lumea din zilele noastre se confruntă poate cu unul dintre cele mai mari 
pericole la adresa drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: 

terorismul. Acest fenomen a devenit „popular” în urma atacurilor de la 11 septembrie 
2001, când, potrivit aprecierilor analistului politic american Harvez Sicherman, fost 
președinte al Institutului de Cercetări Politice Externe din Washinton, s-a intrat 
într-o nouă epocă istorică, cea a „războiului împotriva terorismului” . Dar, ce este 
terorismul? Există o serie de definții cu privire la acest fenomen, iar în urma analizării 
acestora mi se pare corect a afirma că, terorismul este un produs al societății care se 
manifestă prin acțiuni violente, diversificate la nivel global, prin care se produce 
teroare în rândul societății civile, al întregii societăți, aducându-se atingeri grave 
drepturilor și libertaților fundamentale ale omului, statutului și ordinii de drept,  
în vederea realizării unor obiective economice, politice sau de altă natură. Acest 

TERORISMUL  INTERNAȚIONAL 
– DELICT  ÎN  DREPTUL 

INTERNAȚIONAL  PUBLIC 
CONTEMPORAN

INTERNATIONAL  TERRORISM 
- CONTEMPORARY  PUBLIC 

INTERNATIONAL  LAW  IN  CRIME
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fenomen vizează, ca oricare altul de acest gen, puterea și anume puterea necontrolată, 
puterea din umbră obținută și exprimată prin ceea ce, de secole, se numește teroare.

În legislația națională, conform prevederilor art. 1. din Legea 535/004 privind 
prevnirea și combaterea terorismului, terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni şi/
sau ameninţări care prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională, având 
următoarele caracteristici:

a) sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi 
atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin 
modalităţi violente şi/sau distructive;

b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;
c) vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment aparţinând acestora;
d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, menit să 

atragă atenţia asupra scopurilor urmărite.
Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, un număr însemnat de persoane 

din diverse state a aderat la grupări teroriste, putem considera că terorismul a devenit 
o ideologie cu un conținut religios, politic, economic, xenofob, rasist, extremist, 
naţionalist, separatist, care se propagă la scară mondială. Practic, terorismul s-a 
infiltrat, discret sau brutal, în aproape toate genurile de Activități desfășurate de 
oameni, de instituții, de societate. Totodată,  nu este greșit a  considera că „terorismul 
este un rău care se manifestă în întreaga lume datorită fanatismului obsesiv al puterii, 
al răzbunării, al egocentrismului și al pedepsirii cu orice preț”, proclamând violența 
ca unica soluție.� De aceea, este normal ca, la nivelul  fiecărei identități, la cel al 
societății și la cel global, să se constituie entități, unități, identități, doctrine și acțiuni 
antiteroriste și contrateroriste semnificative, pe măsura acestui fenomen endogen 
extrem de periculos, devenit deja o amenințare globală.  Într-o eră a globalizării, 
acest fenomen creează o motivaţie nouă, extrem de solidă, a solidarizării la scară 
mondială a statelor democratice în procesul de prevenire și de combatere a acestuia. 
Dar, întrucât terorismul a devenit deja un fenomen extrem de dinamic și de complex, 
chiar dacă formele lui de manifestare (chiar și cele mai sofisticate) nu depășesc 
limitele unui primitivism violent, se creează, în continuare, noi posibilități din ce în 
ce mai variate de manifestare a acestuia. 1

1. Cadrul instituţional şi legislativ de prevenire şi combatere a terorismului

Terorismul nu este o amenințare recentă, el s-a manifestat din cele mai vechi 
timpuri sub diverese forme, cunoscând o diversificare și o evoluție în ultimul secol. 
La nivel internațional în vederea prevenirii și combaterii terorismului s-au încheiat 
numeroase convenții și s-au adoptat o serie document în acest scop.
1  Ofiter de politie, masterand Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, masterand Realatii Internationale și 
Studii de Securitate, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, preocupări în domeniul prevenirii infracţiunilor informa-
tice Mc Tehnology.
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1.1. Reglementări internaționale

Prima țară care a adoptat un plan de măsuri de combatere a terorismului, a 
fost Belgia. Această țară a sancționat asasinatele politce ca formă de manifestare a 
terorismului și a introdus în legislație „clauza atentatului”, făcând extrădabili autorii 
acestor asasinate.

Următoarea etapă în dezvoltarea măsurilor de reglementare juridică, în scopul 
combaterii terorismului, o reperezintă adoptarea „Convenţiei din 1937 pentru 
prevenirea şi reprimarea terorismului”. Vespasian Pella, jurist român, ambasador al 
României la Haga şi raportor general al Conferinţei pentru reprimarea terorismului, 
a fost și ințiatorul acestei convenții. Reprezentant al şcolii juridice româneşti 
dintre cele două războaie mondiale, Vespasian Pella a insistat asupra faptului că nu 
exisă o posibilitate practică în a elabora o definiţie a terorismului, terorismul, fiind 
o„succesiune de acte de barbarie odioasă, sau de vandalism destinate a genera teamă 
şi a deprima colectivitatea prin paralizarea forţelor sale de reacţie şi suprimarea 
conducătorilor acestor colectivităţi”.2

După al Doilea Război Mondial, terorismul a cunoscut o extindere și o 
agravare, mai ales, din cauza tentei politice care i s-a dat și a implicarii unor state 
în asemenea acțiuni.  În faţa acestor ameninţări la adresa colectivităţilor umane, 
comunitatea internaţională, decisă a-şi amplifica eforturile pentru prevenirea şi 
combaterea flagelului, a adoptat mai multe instrumente juridice în domeniu. 

Drept urmare, la nivel internațional, au fost adoptate numeroase instrumente 
juridice (convenții, rezoluții, declarații etc.), dintre care unele se referă la combaterea 
terorismului practicat contra șefilor de stat sau a altor persoane oficiale, dar și contra 
persoanei fizice ca subiect de drept internațional, altele vizează asigurarea securitatea 
în domeniul navigației aeriene și a navigației maritime. Dintre aceste acte juridice 
putem aminti:

l Convenția asupra infracţiunilor şi altor acte comise la bordul aeronavelor 
(Tokio, 14 septembrie 1963);

l Declarația asupra principiilor dreptului internaţional, adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U., la 24 octombrie 1970; 

l Rezoluţia nr. 2645 a O.N.U., din 30 noiembrie 1970; 
l Convenția privind incriminarea deturnărilor de aeronave (Haga, 16 

decembrie 1970); 
l Convenţia Organizaţiei Statelor Americane privind prevenirea şi reprimarea 

actelor de terorism, ce reprezintă infracţiuni contra persoanei, precum şi a actelor de 
forţă, conexe acestor delicte, a extorcării şi a altor acte, dacă acestea au repercusiuni 
internaţionale (este prima convenţie regională în materie, semnată la 2 februarie 
1971 la Washington şi intrată în vigoare în 1973); 
2  Preluare de pe:  http://www.armyacademy.ro/biblioteca/CARTI/stiinte_teh/mosteanu/a.pdf, Sibiu 2014;
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l Convenţia privind prevenirea şi sancţionarea crimelor comise împotriva 
persoanelor protejate internaţional, inclusiv agenţi diplomatici (New York,1973); 

l Convenţia împotriva luării de ostatici (New York, 17 decembrie 1979); 
l Rezoluţia nr. 34/145 a Adunării Generale a O.N.U. – adoptată la 17 

decembrie 1979, condamnă fără echivoc toate actele de terorism internaţional care 
pun în pericol sau suprimă vieţi umane ori ating libertăţi fundamentale; 

l Rezoluţia nr. 39/159 – adoptată în 1984 de Adunarea Generală a O.N.U., se 
referă la „inadmisibilitatea politicii terorismului de stat şi a oricăror acţiuni de stat 
vizând subminarea sistemului social politic în alte state suverane”; 

l Rezoluţia nr. 40/161 – adoptată în decembrie 1985 de Adunarea Generală a 
O.N.U., după o serie de acte teroriste, condamnă ca infracţiuni toate actele, metodele 
şi practicile teroriste;

l Rezoluţia nr. 579 a Consiliului de Securitate – adoptată la 18 decembrie 
1985, din iniţiativa S.U.A., condamnă categoric luările de ostateci şi răpirile de 
orice fel; 

l Rezoluţia privind combaterea terorismului – adoptată la reuniunea de la 
Tokyo, din 4-6 mai 1986, precizează măsurile ce trebuie aplicate, atât în cadrul 
legislaţiei internaţionale, cât şi în planul normelor interne, „împotriva oricărui stat 
implicat în mod evident în sprijinirea terorismului internaţional”; 

l Convenţia pentru incriminarea actelor săvârșite împotriva siguranţei 
navigaţiei maritime (Roma, 10 martie 1988); 

l Protocolul privind incriminarea actelor săvârșite împotriva siguranței 
platformelor fixe de pe platoul continental (Roma 10 martie 1988); 

l Convenţia privind marcarea explozibililor plastici în scopul detectării 
(Montreal, 1 martie 1991); 

l Convenţia O.N.U. privind incriminarea atentatelor teroriste cu bombă 
(New York, 15 decembrie 1997); 

l Convenţia O.N.U. privind incriminarea finanţării terorismului (New York, 
9 decembrie 1999) ; 

l Rezoluţia nr. 1373/ 2001 a Consiliului de Securitate O.N.U. privind 
combaterea terorismului; 

l Amendamentul O.N.U. la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor 
nucleare (2005); 

l Convenţia internaţională privind reprimarea actelor de terorism nuclear – 
New York, 14 septembrie 2005; 

l Rezoluţia nr. 1904/ 2009 a Consiliului de Securitate O.N.U. privind 
aplicarea de sancţiuni împotriva Al-Qaeda, asupra lui Osama ben Laden şi a 
grupării talibanilor. 

Treptat, terorismul a devenit un adevărat flagel la nivel intenațional, aspect 
care a dus la o solidaritate a statelor. Astfel, s-au alăturat în lupta contra acestui 
fenomen state din cadrul Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, state membre 
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ale unor organzații internaționale, dar și state din lumea arabă. 

Atacul terorist din data de 11 septembrie 2011, din Statele Unite ale Americii, 
a marcat momentul de cotitură în amplificarea eforturilor de cooperare pentru 
prevenirea și combaterea actelor de terorism. Astfel, Statele Unite ale Americii au 
atras într-o largă coaliție, numeroase state, declarând un război global împotriva 
organizațiilor și grupărilor teroriste, precum și a susținătorilor acestora, ceea ce a 
determinat adoptarea unor norme jurdice internaționale privind pedepsirea actelor 
teroriste. 

În cea de-a 24-a Conferinţă a miniştrilor europeni de justiţie, organizată în 
perioada 4-5 octombrie 2001 la Moscova, s-a adoptat Rezoluţia nr. 1 privind lupta 
contra terorismului internaţional, prin care s-au condamnat atacurile teroriste asupra 
Statelor Unite ale Americii, s-a reafirmat necesitatea combaterii oricăror forme de 
terorism, statele fiind invitate să susţină, print-un efort constant şi colectiv, iniţierea 
demersurilor necesare elaborării unor norme, în vederea prevenirii și combaterii 
oricăror forme de terorism. 

În acest fel, au fost puse bazele pentru Strategia mondială antiteroristă şi 
Planul de acţiune al celor 192 de state membre – adoptată în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, la 8 septembrie 2006, prin care se abordează global fenomenul, în 
contextul unei cooperării internaţionale degrevată de componenta politică.

1.2. Reglementări naționale

România, fiind membru în cadrul Organizației Națiunilor Unite și membră a 
Uniunii Europene, din data de 01.01.2007, s-a înscris în contextul generat de măsurile 
inițiate de comunitatea internaţională privind combaterea terorismului. Astfel, în 
România, s-au adoptat măsuri legislative şi administrative pentru apărarea vieţii, 
integrităţii corporale, a libertăţii şi demnităţii propriilor cetăţeni, reprezentanţilor 
statelor străine şi tuturor persoanelor fizice care se găsesc pe teritoriul ţării noastre, 
în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale privind reprimarea 
terorismului, la care România este parte, precum şi cu respectarea legislaţiei 
internaţionale şi a legislaţiei interne cu privire la drepturile omului.

În deplin consens cu năzuinţele şi obiectivele altor state democratice pe 
această direcţie de acţiune, România a ratificat, prin Legea nr. 19/19973, Convenţia 
Europeană privind suprimarea terorismului, iar patru ani mai târziu a fost emisă 
OUG nr. 171 din 25.10.2001, privind sancţionarea unor acte de terorism şi a unor 
fapte de încălcare a ordinii publice4.

Legea-cadru în materia siguranței naționale a statului român – Legea 51/1991 
privind siguranţa naţională a României, republicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 
3  Tun-Coșma Cristian - Considerații privind terorismul, publicat în  Revista Academiei Fortelor Terestre, Anul 
X – nr. 1 (37), Trimestrul I – 2005,  preluare de pe http://www.armyacademy.ro/reviste/1_2005/a10.pdf ; 
4  Vespasien V. Pella, „L’Union Interparlementaire et le Droit Pénal International, Imprimerie Darantiére”,  Dijon, 
1939,  p . 12;
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18 martie 2014 –, care a intrat în vigoare la 18 Martie 2014,  încadrează, la art. 3 lit. i), 
„actele teroriste, precum şi iniţierea sau sprijinirea în orice mod a oricăror activităţi 
al căror scop îl constituie săvârşirea de asemenea fapte”, în categoria ameninţărilor 
la adresa securităţii naţionale. 

În România, structura a cărei responsabilitate expresă este prevenirea și 
combaterea terorismului este Serviciul Român de Informații, în anul 2001 acesta 
fiind desemnat, prin hotărârea Consililui Suprem de Apărare a Țării, autoritate 
naţională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. De asemenea, Consililui 
Suprem de Apărare a Țării, în anul 2002, a aprobat Strategia Naţională de Prevenire 
şi Combatere a Terorismului, document doctrinar care stabileşte priorităţile strategice 
ale României în domeniu, iar în anul 2002, pe baza Strategiei, a fost creat  Sistemul 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului, care include 21 de autorităţi şi 
instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu.

Urmare a evoluției pe plan internațional a terorismului, în anul 2004, 
Parlamentul României a aprobat Legea nr. 535 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1161 din 8 decembrie 
2004. Această lege defineşte la art. 4, pct. 7, acţiunile teroriste astfel: „pregătirea, 
planificarea favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea, controlul asupra 
actului terorist, precum şi orice alte activităţi desfăşurate ulterior comiterii acestuia, 
dacă au legătură cu actul terorist”. 

Statul român a depus un efort deosebit pentru a elabora și pune în operă un 
cadru legislativ în conformitate cu  cerinţele acordurilor internaţionale la care este 
parte şi în măsură să creeze condiţii pentru combaterea în mod eficient a terorismului, 
precum şi pentru menţinerea unei cooperări active, în acest domeniu, cu statele 
membre ale Uniunii Europene și cu alte state. Dintre convenţiile internaţionale 
referitoare la prevenirea şi combaterea terorismului, la care statul român este parte, 
putem menţiona:

l Convenţia referitoare la infracţiuni şi alte acte comise la bordul aeronavelor 
(Convenţia de la Tokyo,14 septembrie 1963 – siguranţa aviaţiei); 

l Convenţia referitoare la combaterea capturării ilegale a aeronavelor 
(Convenţia de la Haga,16 decembrie 1970 – deturnarea aeronavelor); 

l Convenţia pentru combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva 
securităţii aviaţiei civile (Convenţia de la Montreal, 23 septembrie 1971 – se aplică 
actelor de sabotaj aerian, cum ar fi detonarea unei bombe într-o aeronavă aflată 
în zbor); Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea infracţiunilor îndreptate 
împotriva persoanelor aflate sub protecţie internaţională, inclusiv a agenţilor 
diplomatici (Convenţia referitoare la persoanele aflate sub protecţie internaţională, 
14 decembrie 1973); 

l Convenţia europeană pentru combaterea terorismului (Strasbourg, 27 
ianuarie 1977); 

l Convenţia împotriva luării de ostatici (New York, 17 decembrie 1979); 
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l Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (Convenţia 
referitoare la materialele nucleare, combate însuşirea şi folosirea ilegală a 
materialelor nucleare – 3 martie 1980); 

l Protocolul referitor la combaterea actelor ilegale de violenţă în aeroporturile 
care deservesc aviaţia civilă internaţională, adiţional la Convenţia referitoare la 
combaterea actelor ilegale care vizează siguranţa aviaţiei civile (24 februarie 1988, 
extinde şi completează Convenţia de la Montreal referitoare la siguranţa aeriană);  

l Convenţia pentru combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva siguranţei 
navigaţiei maritime (10 martie 1988, se aplică actelor de terorism comise la bordul 
navelor); 

l Protocolul referitor la combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva 
siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental (10 martie 1988, se 
aplică activităţilor teroriste desfăşurate pe platformele fixe amplasate pe platoul 
continental); 

l Convenţia privind marcarea explozivilor plastici cu scopul detectării (1 
martie 1991 – prevede marcarea chimică pentru facilitarea detectării explozivilor 
plastici); 

l Convenţia internaţională referitoare la combaterea atacurilor teroriste cu 
exploziv (15 decembrie 1997); 

l Convenţia internaţională referitoare la combaterea finanţării terorismului 
(1999, Convenţia referitoare la finanţarea terorismului);

De asemenea, România a semnat o serie de acorduri şi protocoale de 
cooperare bilaterală şi multilaterală în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului 
internaţional ori al unor forme ale criminalităţii organizate, conexe terorismului, 
această amenințare la adresa securității naționale fiind prevăzută și în Strategia 
Naţională de Apărare a Ţării - O Românie puternică în Europa şi în lume -, care 
a fost aprobată prin Hotărârea nr. 33 a Şedinţei comune a Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor din 23 iunie 2015, și publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 450 
din 23 iunie 2015.

2. Lupta Uniunii Europene împotriva terorismului

Terorismul nu este un fenomen nou în Europa. Legiunile romane, spre 
exemplu, îl foloseau pentru controlul și stăpânirea regiunilor cucerite. Întreaga istorie 
a continentului este marcată, într-o formă sau alta, de acte teroriste. Iar Europa de 
azi, cu atât mai mult. Între 2009 și 2013, în statele membre ale UE au avut loc 1010 
atacuri (unele eșuate, altele contracarate sau finalizate), soldate cu 38 de decese. 
În plus, mai mulți cetățeni europeni au fost răpiți sau uciși de grupări teroriste în 
întreaga lume. 5 

La nivelul anului 2013, în UE au avut loc 152 de atacuri teroriste. Majoritatea 
5   Publicată în M.Of. nr. 34 din 04.03.1997;
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s-au produs în Franţa, Spania şi Marea Britanie. După o creştere înregistrată în 2012 
(219 atacuri), numărul atacurilor teroriste în Europa a scăzut sub nivelul înregistrat 
în 2011 (174). În urma atacurilor teroriste, au murit 7 persoane şi 9 au fost rănite. 
Atacurile armate cele mai frecvente au fost în Franţa şi cele destinate să producă 
pagube materiale au fost în Spania. Ca în anii precedenţi, mai mult de jumătate din 
atacuri (84) au fost revendicate sau atribuite unor grupări separatiste: 58 în Franţa şi 
26 în Spania. 

După o creştere ca număr în 2012, frecvenţa atacurilor separatiste a scăzut 
semnificativ în comparaţie cu anii anteriori, de la 110 (2011) la 167 (2012) şi 84 
(2013). Numărul atacurilor cu bombă a scăzut considerabil, de la 91 în 2012 la 31 în 
2012, dar numărul atacurilor armate a rămas stabil (Raport TE-SAT, 2014).

Gruparea Statul Islamic, rețeaua Al-Qaida, Boko Haram și talibanii se află la 
originea a 66% dintre aceste atacuri și a majorității deceselor înregistrate în atentate, 
se arată în raportul prezentat la Londra, ce reamintește că toate aceste grupări apără 
„ideologii religioase bazate pe interpretări extremiste ale wahabismului’, o ramură 
radicală a islamului’. Țara cea mai grav lovită de terorism continuă să fie Irakul, cu 
2.492 de atentate în 2013 și o creștere cu 164% a numărului de morți din atentate 
(6.362). Afganistanul, Pakistanul, Nigeria și Siria sunt și ele printre cele mai afectate 
de terorism. În total, în cele cinci țări s-au înregistrat peste 80% dintre decesele 
cauzate de atentate. Printre altele, GTI6 identifică 13 țări unde riscul de atacuri 
teroriste va fi în creștere în cursul anilor următori, precum Angola, Bangladesh și 
Iran (frontpress.ro, 2014).

În  mod cert, terorismul reprezintă o amenințare la adresa securității europene, 
la adresa valorilor societăților și la adresa drepturilor și libertăților cetățenilor 
europeni. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, un prim demers în combaterea acestui 
fenomen s-a concretizat în adoptarea, de către Consiliul European, a unui „Plan de 
acţiune antiteroristă”, ale cărui prevederi au fost transpuse, ulterior, în instrumente 
legislative, implementate la nivelul tuturor statelor membre. Documentul de bază 
în domeniul luptei împotriva terorismului la nivel comunitar – Decizia-cadru 
2002/475/JAI privind combaterea terorismului – a fost adoptat în iunie 2002, pentru 
a asigura caracterul integrat al abordării infracţiunilor teroriste la nivelul UE. Este 
de menţionat faptul că anterior acestei decizii, doar şase state membre UE aveau în 
legislaţia naţională prevederi care să incrimineze infracţiunea de terorism. 

În anul 2003, odată cu adoptarea Strategei de Securitate a Uniunii Europene „O 
Europă sigură într-o lume mai bună” , terorismul a fost inclus printre ameninţările 
la adresa securităţii europene, alături de proliferarea armelor de distrugere în masă, 
conflictele regionale, statele sărace, neguvernabile şi crima organizată. 

Dinamica terorismului a determinat adoptarea, în anul 2005, a unei Strategii 
UE privind combaterea terorismului. Aceasta vizează combaterea terorismului la 
nivel mondial, cu respectarea drepturilor omului, și creșterea siguranței în Europa, 
6   Publicată în M.Of. nr. 691 din 31.10.2001;
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asigurând cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție. 7

Strategia Uniunii Europene privind combaterea terorismului se axează pe 
patru piloni – Prevenire, Protecţie, Urmărire şi Răspuns. 

Primul pilon, prevenirea, după cum este denumit, îşi propune să abordeze 
fundamentele insecurităţii şi factorii care contribuie la apariţia terorismului, în 
vederea adoptării unor măsuri obiective și în concordanță cu evoluția fenomenului. 
Dar realizarea securității europene, trebuie să respecte drepturile şi libertăţile 
individului ca subiect de drept internațional, și fără a prejudicia deschiderea şi 
toleranţa din societăţile europene. 

Al doilea pilon, protecţia, vizează protejarea cetăţenilor şi a infrastructurii, 
prin introducerea, la nivel comunitar, a Sistemului Informatic privind Vizele (VIS) 
şi a Sistemului Informatic Schengen de a doua generaţie (SIS II), implementarea 
unor standarde comune agreate referitoare la aviaţia civilă şi securitatea portuară şi 
maritimă, respectiv crearea unui program european pentru protejarea infrastructurilor 
critice. 

În acest domeniu, Uniunea Europenă lucrează în prezent la elaborarea unor 
acte legislative prin care se reglementează utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) în scopul asigurării respectării legii.8

Al treilea pilon, monitorizarea, vizează urmărirea şi investigarea activităţilor 
teroriştilor, atât la nivel comunitar, cât şi pe plan internaţional. Un element esenţial 
este împiedicarea planificării, deplasării şi comunicării teroriştilor şi dezmembrarea 
reţelelor teroriste, prin eliminarea posibilităţilor de obţinere de fonduri financiare şi 
materiale operaţionale. Scopul final este aducerea teroriştilor în faţa justiţiei. 

Al patrulea pilon, răspunsul,  include măsuri destinate diminuării consecinţelor 
unui atac terorist, prin îmbunătăţirea capacităţii de răspuns, atât a cetăţenilor, cât şi 
a autorităţilor. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea capacității de a gestiona 
urmările, coordonarea răspunsului și nevoile victimelor. 

Printre prioritățile din acest domeniu, se numără elaborarea unor modalități ale 
Uniunii Europene de coordonare a situațiilor de criză, revizuirea mecanismului de 
protecție civilă, dezvoltarea procedurilor de evaluare a riscului sau schimbul de bune 
practici privind asistența acordată victimelor terorismului.

Dintre cei patru piloni care stau la baza Strategia Uniunii Europene privind 
combaterea terorismului, consider că cei mai importanți sunt „prevenirea” și 
„monitorizarea”, întrucât luarea unor măsuri eficiente  de prevenire și monitorizare 
pot asigura un mediu stabil de securitate în cadrul Uniunii Europene.

Din liniile directoare trasate de Strategia Uniunii Europene privind combaterea 
terorismului a fost adoptat un set de documente sectoriale, respectiv Strategia şi 
Planul de Acţiune al Uniunii Europene privind combaterea radicalizării şi recrutării 
şi Strategia de comunicare media. 

7   Preluare de pe: http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism;
8  Preluare de pe: http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism;
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Strategia Uniunii Europene pentru combaterea radicalizării şi recrutării 
stabileşte trei direcţii principale: 

- destructurarea activităţilor reţelelor şi persoanelor care recrutează în scop 
terorist; 

- asigurarea prevalenţei liderilor moderaţi asupra celor care promovează 
extremismul;

- promovarea securităţii, justiţiei, democraţiei şi şanselor pentru toţi. 
Strategia de comunicare media este, de asemenea, structurată pe trei 

componente principale: 
- mesaje cheie privind combaterea terorismului; 
- sugestii privind modul de transmitere de mesaje cheie către diferite audienţe;
- un lexicon comun actualizabil.
În vederea incriminării altor fapte asimilate actelor de terorism, precum 

provocarea publică în vederea comiterii de acte teroriste, recrutarea de persoane 
şi pregătirea acestora în vederea desfăşurării de activităţi teroriste, Decizia-cadru 
2002/475/JAI a fost amendată prin Decizia-cadru 2008/919/JAI privind combaterea 
terorismului. 

Nu în ultimul rând, la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să se aibă în vedere 
și fenomenul luptătorilor din Europa care călătoresc în diferite locuri pentru jihad, 
întrucât pot reprezenta o serioasă amenințare la adresa securității atunci când se 
repatriază. 

Totodată, întrucât aceste amenințări nu țin seama de frontiere, ele trebuie 
abordate atât la nivel național, cât și la nivel european și internațional.

Cu alte cuvinte, securitatea Uniunii Europene este strâns legată de evoluțiile 
din alte țări, în special din țările învecinate, prin urmare strategia de combatere a 
terorismului trebuie să se desfășoare la nivel mondial. 

Aceste aspecte au fost confirmate de multiple acorduri de cooperare în domenii 
precum finanțarea terorismului, transporturile și frontierele, asistența judiciară 
reciprocă sau extrădarea, pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu țări din Balcanii 
de Vest, Sahel, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Cornul Africii și America de Nord, 
precum și din Asia. De asemenea, în cadrul Strategiei Uniunii Europene, cooperarea 
cu Statele Unite  ale Americii este prezentată ca o componentă fundamentală.

O altă componentă importantă a dimensiunii externe a combaterii terorismului 
o constituie colaborarea strânsă cu alte organizații internaționale și regionale 
în vederea consolidării consensului internațional și promovării standardelor 
internaționale de combatere a terorismului. Uniunea Europeană colaborează cu 
organizații internaționale, inclusiv cu ONU și cu Forumul mondial privind combaterea 
terorismului, precum și cu organizații regionale, cum ar fi Consiliul Europei, OSCE, 
Liga Statelor Arabe și Organizația de Cooperare Islamică.
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In loc de concluzii

În fața unor amenințări teroriste din ce în ce mai diferisficate și cu impact 
extrem asupra umanității, autorii acestor atentate trebuie pedepsiții unitar. În acest 
context, ministrul afacerilor externe român, Bogdan Aurescu, a propus spre reflecție, 
în cadrul Consiliului Afaceri Externe din 9 februarie 2015, ideea înființării unei Curți 
Internaționale împotriva Terorismului (CIT), un organism de drept internațional penal 
care să aibă drept scop descurajarea actelor de terorism şi pedepsirea persoanelor care 
comit astfel de acte, oriunde ar fi săvârşite acestea. Spania și Olanda s-au alăturat în 
calitate de co-iniţiator al acestei inițiative.  9 

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, „ințiativa privind crearea unei Curți 
Internaționale împotriva Terorismului dorește să aducă în dezbatere necesitatea 
acoperirii unei „lacune” în ceea ce privește paleta instrumentelor luptei 
antiteroriste, prin încercarea fundamentării acesteia pe dreptul internațional 
penal. Aceasta ar completa „paradigma juridică” a luptei antiteroriste, oferind 
legitimitate (prin comparație cu „paradigma de securitate”) și caracter universal (prin 
comparație cu posibila fragmentare a acțiunilor bazate pe dreptul penal național)”. 
Astfel, un grup de lucru format din experți juridici din România, Spania și Olanda, 
pornind de la obiectivul general al inițiativei – lupta împotriva terorismului prin 
dreptul internațional penal –, și-a propus identificarea posibilelor soluții pentru 
înființarea Curții Internaționale împotriva Terorismului.

România și Spania și-au manifestat dorința ca, la realizarea acestui proiect 
internațional, să fie implicați cât mai mulți actori, respectiv state, organizații 
internaţionale non-guvernamentale, dar și reprezentanți ai mediul academic. 
Apreciez că, la realizarea acestui proiect, care ar avea o importanță deosibită pe plan 
internațional, ar trebui să ia parte și experții din cadrul servicilor de informații din 
întrega lume, întrucât legislația internațională trebuie să se plieze pe situația reală 
existentă în teren.

„Curtea Internațională împotriva Terorismului (CIT) ar urma să judece 
persoanele vinovate de comiterea crimei de terorism. Competenţa Curţii ar acţiona 
neretroactiv, începând din momentul creării sale”, potrivit Ministerului Afacerilor 
Externe

„În ceea ce privește relaţia între competenţa CIT şi competenţa instanţelor 
naţionale se propune aplicarea principiului subsidiarității/complementarităţii: CIT va 
„intra în acţiune” numai atunci când instanţele naţionale nu vor manifesta dorinţa 
sau nu vor avea capacitatea de a urmări şi judeca o persoană vinovată de terorism. 
Prin aplicarea principiului subsidiarității/complementarităţii au fost urmărite două 
obiective: în primul rând, întărirea capacităţii statelor şi descurajarea acestora de 
a oferi „protecţie” teroriştilor, şi, în al doilea rând, concentrarea acţiunii CIT către 
9  Preluare de pe http://www.mae.ro/node/34484 ;
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statele care nu au voinţa sau, din cauza situaţiei interne, nu au  capacitatea de a 
reprima terorismul.”10

Pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, regăsim detalii legate despre 
componența Curții. Astfel, aceasta ar avea un număr corespunzător de judecători 
(între 11-15), luând în considerare o reprezentare echilibrată a principalelor sisteme 
juridice ale lumii, reprezentarea geografică echitabilă și egalitatea de gen. Judecătorii 
vor putea fi aleși dintre persoanele care se bucură de o înaltă moralitate, cunoscute 
pentru imparţialitatea şi integritatea lor, având o înaltă competență recunoscută în 
domeniul dreptului internațional/dreptului penal.

Cu privire la modalitatea de înfiinţare a Curţii, din punct de vedere juridic, 
se apreciază că mecanismul ideal pentru crearea CIT ar fi un tratat internațional, 
negociat în cadrul unei conferințe internaționale a plenipotențiarilor, desfășurată 
sub auspiciile Adunării Generale a ONU, iar ca opțiune alternativă este crearea CIT 
printr-o Rezoluție a Consiliului de Securitate, adoptată în cadrul Capitolului VII al 
Cartei ONU. 

Referitor la competența Curții, s-a avut în vedere dificultatea în conturarea unei 
definiții general acceptate a terorismului, dar treptat s-au creat suficiente elemente ale 
acestui concept, care s-au materializat în dreptul internațional cutumiar astfel încât să 
permită determinarea crimei de terorism pentru exercitarea jurisdicției unei viitoare 
curți internaționale. 

Potrivit opiniei Minsterului Afacerilor Externe, o definiție bazată pe două 
segmente ar putea fi avută în vedere: (i) actele prevăzute în convențiile sectoriale 
ONU contra terorismului și (ii) o definiție generală „deschisă”, bazată pe elemente 
recunoscute în dreptul internațional cutumiar și în jurisprudență (în special 
jurisprudența Tribunalului Special pentru Liban): existența unei intenții criminale în 
comiterea faptelor (dolus), intenția specifică de a cauza teroarea sau de a constrânge 
o autoritate (dolus specialis), comiterea faptei penale, și, dacă este cazul, gravitatea 
faptelor, care pot constitui o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

O soluție alternativă, care ar asigura, de asemenea, fundamentarea competenței 
materiale a CIT pe dreptul internațional, ar fi stabilirea unei liste exhaustive a faptelor 
care sunt cuprinse în cele 19 convențiile sectoriale împotriva terorismului, în prezent 
în vigoare. 

***

Având în vedere complexitatea fenomenului terorist, aflat într-o continuă 
evoluție, se impune adoptarea unor măsuri interdependente la nivel internațional. 
Crearea unei Curții Internaționale împotriva Terorismului este o perspectivă 
frumoasă, însă rămâne de văzut dacă se va realiza. Până atunci, considerăm că nu 
este greșit a defini terorismul un delict în dreptul internațional public actual.
10  Preluare de pe: http://www.mae.ro/node/34523;
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ÎNTRE ARME, ARMELE NU TAC

PARMI DES ARMES, LES ARMES  
NE SE TAISENT PAS

EVENIMENT STRATEGIC

Gheorghe VĂDUVA

Résumé

La guerre de Syrie se déroule depuis cinq ans d’une manière très 
violente. Il y a des combattants de tout le monde et de toutes les catégories. 
Les islamistes extrémistes combattent autres islamistes extrémistes, mais les 
villes, les villages et l’infrastructure du pays sont en ruine. La guerre, l’une de 
plus violente du monde, a fait plus de 270.000 morts et la tragédie continue. 
Il n’y a pas de signes de paix. Mais y sont, à coté et, en même temps, face-à-
face, les plus grandes puissances nucléaires – les USA et la Russie – et, une 
seule étincelle serait suffi pour déclencher le grand cauchemar de la troisième 
guerre mondial. Entre les armes, les armes ne se taisent pas. 

Mots-clefs: Syrie, guerre, menaces, défies, feu, cauchemar 

Argument

Unul dintre cele mai teribile războaie post-Război Rece a fost și încă este 
cel din Siria. Când, cum și de ce s-a declanșat, toată lumea o știe. Atât cât 

o știe și cât se poate ști, în labirintul acesta de voințe care se confruntă și de confruntări 
care zădărnicesc orice speranță de armonizare a intereselor și, prin urmare, a părților 
care-și dispută cogniția, cosmosul, lumea, regiunile, țările, resursele, viața. Dincolo 
de ceea ce se vede, se derulează imensitatea lucrurilor nevăzute și neștiute. Dincoace, 
începe universul îndoielii, al incertitudinii, al insecurității. Se pare că războiul a 
redevenit, în acest început de mileniu, ce a fost el în toate timpurile: un modus vivendi 
al puterii discreționare (care-și dorește dominare, influență și, evident, putere) și o 
tragedie a restului lumii. În aceeași parametrii dintotdeauna, dar mult mai radical și 
mult mai violent.

Siria nu este doar o victimă a propriei sale existențe, a propriilor sale neputințe, 
cum ar rezulta din încrâncenarea cu care se confruntă fracțiunile din teatrul de război, 
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ci și un spațiu de confruntare al intereselor geopolitice uriașe ale marilor puteri, în 
vederea reamplasării forțelor, mijloacelor și dispozitivelor, astfel încât zona să se 
modeleze și remodeleze după planurile și scenariile făcute în marile capitale. În 
ecuația complicată a războiului lumii, nu contează însă doar marile puteri, ci și 
identitățile și structurile create și susținute de acestea, rețelele transfrontaliere de 
toate tipurile, structurile non-statale, interesele oculte, structurile și rețelele mafiote, 
oculte, cele de tip terorist și multe altele. 

În Siria au sosit luptători din toată lumea, reprezentând, practic, toate interesele 
conflictuale ale lumii. Peste patru mii de ceceni au intrat în Statul Islamic, kurzi 
(cei mai buni luptători împotriva Statului Islamic), jihadiști din aproape toate țările 
europene, din Orientul Mijlociu, formații Hezbollah, luptători islamiști din toată 
lumea au trecut, fie alături de rebeli, fie alături de forțele guvernamentale, fie alături 
doar de ei înșiși sau de alții ca ei, generând acolo un fel de război babilonean, război 
care, pur și simplu, a alungat populația pașnică din Siria, cei mai mulți dintre sirieni 
căutând refugiu în țările vecine, mai ales în Turcia, și pe teritoriul țărilor bogate din 
occidentul Europei. 

Americanii și aliații lor puternici îi înarmează pe rebeli și vor, aproape cu 
orice preț, să dea jos guvernul actual, așa cum au făcut-o în aproape toate țările care 
au suportat „Primăvara arabă” și să-l înlocuiască cu un guvern favorabil intereselor 
lor, sub titulatura de „democratic”. Desigur, afirmația aceasta nu trebuie luată în 
exclusivitatea sau în extremitatea ei pro-occidentală, ci și în complexitatea ei locală, 
în sensul că o parte a populației – mai ales populația tânără – aspiră la un model 
occidental de viață și, deci, se revoltă împotriva conducerilor matusalemice mai mult 
sau mai puțin dictatoriale din țările lor. Avem un exemplu destul de recent chiar în 
România. În urma tragediei de la clubul „Colectiv”, peste 10.000 de tineri tăcuți, 
deștepți și frumoși au ieșit în stradă în semn de solidaritate cu cei peste 60 de alți tinei 
care și-au pierdut viața în acea tragedie, au protestat împotriva conducerii stupide a 
României, a corupției și cam a tot ce se întâmplă în țara aceasta de un sfert de veac 
încoace. 

Imediat, versatilii politicieni de la București au exploatat cum nu se poate 
mai bine momentul pentru a da jos guvernul și a folosi această oportunitate pentru 
obținerea cu orice preț a puterii. Ieșirile în public pe această temă a unora dintre 
liderii politici, dincolo de penibilitatea discursului lor stupid, a ieșit în relief răutatea 
viscerală care le-a copleșit mintea, moralitatea lor politică execrabilă și toate tarele 
acestei clase politice incriminată de cei peste zece mii de tineri deștepți și frumoși 
care au ieșit în stradă, în toamna tragică a anului trecut. 

Cam așa se petrec lucrurile și în Siria. Populația de acolo nu mai poate însă 
nici protesta, nici interveni cu ceva. Pentru că războiul a alungat-o din țara ei și s-a 
înstăpânit el acolo, cu cohortele lui mai mult sau mai puțin sofisticate de avioane, 
tancuri, tunuri, rachete de croazieră etc. etc. E greu de spus ce se va întâmpla în 
continuare. Semnalul cel mai îngrijorător este acela că două mari puteri nucleare ale 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 1(25)/2016348

EVENIMENT STRATEGIC
lumii – SUA și Rusia – se află acolo și este foarte posibil ca luciditatea lor strategică, 
la car eu țin foarte mult, să cedeze locul prilejului favorabil. Desigur, sub presiunea 
efectului. Și atunci nu mai încape nicio îndoială că, în aceste condiții, zeul Marte își 
va face din nou de cap. 

1. Jocul cu focul

Nu contează prea mult teritoriul Siriei în sine, teritoriu care, oricum, nu 
are resurse de interes major nici pentru sirieni și cu atât mai puțin pentru marile 
puteri strategice ale lumii și pentru celelalte centre de interes politic, geopolitic și 
geostrategic, ci spațiul său de conexiune, rolul și locul său pe un culoar strategic 
foarte important, din regiunea a trei mări: Marea Caspică, Golful Persic și Marea 
Mediterană. Interesul occidental – îndeosebi cel american, dar și cel vest-european 
– în zonă, cel al Orientului Mijlociu, care refuză să devină un Mare Orient Mijlociu 
Democratic și Prosper, cum spunea George W. Bush, visând și vizând însă altceva și 
declanșând, pentru putere, petrol și influență geopolitică, războiul împotriva Irakului, 
chiar în perioada în care acesta fusese epuizat de un alt război, cel dintre Iran și Irak, 
și, acum, iată și interesul geopolitic al Rusiei fac jocurile politice și, prin urmare, și 
strategice care, după un sfert de veac de bătălii înfricoșătoare, refuză suma nulă.

Aceste planuri și scenarii făcute de marile puteri și puse în operă de toate 
dispozitivele desfășurate de ele și nu numai de ele pe mapamond reprezintă, de 
fapt, suporturile orizonturilor de așteptare ale unui început de mileniu agitat și 
neliniștit. Dar marile puteri nu acționează izolat, complet detașate de restul lumii, ci 
în areale confuze, prolixe, în care interesul lor principal este camuflat în fel de fel de 
arhitecturi fluide și amăgitoare, prin care organizațiile și organismele internaționale 
sunt prezentate ca fiind soluția salvatoare, în viziunea instituționaliștilor, drepturile 
omului, ale omului individual, ale individului trec în prim-planul tuturor politicilor 
și strategiilor și par a deveni (desigur, înșelător) scopul existenței societății omenești, 
politicile și strategiile neoliberale sunt în vogă, rolul statelor (al unora dintre state) se 
diminuează, mai exact este diminuat), corupția endogenă și toate relele pământului 
sunt puse pe seama statelor (desigur, a statelor rele, a statelor mici și needucate) etc. 
etc. Uniunea Europeană, spre exemplu, a creat 323 de euroregiuni de dezvoltare, dar 
care se opun, de fapt statelor de drept, valorile tradiționale  și patrimoniul național 
intră, cu voia și la recomandarea Bruxellesului, în desuetudine, un altfel de tip de 
civilizație încearcă să se construiască pe bătrânul continent, care, încet dar sigur, își 
taie rădăcinile. 

La toate acestea – ca și cum ele n-ar fi suficiente pentru generarea unui 
dezastru geopolitic –, se adaugă, azi, și migrația masivă a populațiilor musulmane 
în arealul cel mai cu moț, în arealul cel mai securizat și cel mai protejat, în arealul 
metropolelor de odinioară, cel al Europei Occidentale. Aceste populații – la originea 
lor, nemigratoare – fug azi din țările lor supuse unor războaie distrugătoare, pentru 
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a supraviețui, iar locurile spre care aleargă cu sufletul la gură sunt marile capitale 
europene, stăpânele lor de odinioară. Oamenii aceștia necăjiți – unii, în putere, alții 
la limita existenței – se înghesuie să ajungă în aceste mari capitale, desigur, pentru 
a-și salva viața lor și a copiilor lor. Și au tot dreptul să o facă. Ei sunt imigranți în 
aceste țări din cauza războiului și au dreptul să fie primiți și protejați. Cei mai mulți 
dintre ei sunt refugiați, adică plecați de acasă, împreună cu familiile lor, pentru a 
scăpa de o moarte aproape sigură. Dar ei vin aici, în Occidentul european, cu religia 
și obiceiurile lor – total  diferite de cele ale Occidentului sofisticat –, cu necazurile 
lor și, foarte mulți dintre ei, cu dintele lor ascuțit împotriva Occidentului exploatator, 
cu ura lor împotriva celor care le-au fost, în epoca dramatică a colonizării, stăpâni. 
Acești oameni fug nu numai din calea războiului, ci și din calea agresivității Statului 
Islamic, concept devenit realitate în câteva regiuni din Irak și din Siria și care, sub 
steagul său negru, amenință cu refacerea califatului care ar cuprinde, în viziunea SI, 
aproape toate teritoriile din nordul Africii până la granița cu China, ba chiar și o parte 
din China.

Cum a apărut acest Stat Islamic, deja instalat pe o parte din teritoriul Irakului 
și din Siria? Capitala acestui SI este la Raqqa, chiar în centrul Siriei, iar rapiditatea 
cu care a devenit operațional a uimit lumea, inclusiv pe cei care, de fapt, au încurajat 
și chiar au susținut și întreținut formarea lui.

Există opinii potrivit cărora apariția SI nu este altceva decât efectul unei 
stratageme occidentale de divide et impera, de a crea și susține, în acest scop, fel de 
fel de competitori care să mențină în Orientul Mijlociu o stare de tensiune, războaie 
locale gestionabile și chiar un conflict de o amploare medie, favorabil Occidentului. 
Insecuritatea Orientului Mijlociu face imposibilă unificarea acestuia în același 
concept geopolitic și geostrategic și constituirea lui într-o identitate cu peste un 
miliard de locuitori, cu resurse energetice și cu posibilitatea de a deveni competitor 
la puterea mondială. Există însă și opinii care susțin că, de fapt, SI este pe placul unei 
părți din lumea musulmană tradițională, iar unele dintre țările din zonă susțin în mod 
tacit SI, îi cumpără petrolul pe care-l extrage din Siria și din Irak și, bineînțeles, îl 
alimentează cu armament, muniții și mijloace de subzistență. Dacă toată lumea ar fi 
împotriva SI, de unde și-ar mai lua acesta arme, muniții, alimente și resurse?

SI este un instrument perfect pentru a băga zâzanie atât în întregul Orient 
Mijlociu și în Orientul Apropiat, cât și în lumea europeană, în Rusia, în Asia și chiar 
în America nemusulmană. Probabil că sunt milioane de musulmani extremiști care 
văd în SI dacă nu o soluție pentru acces la puterea mondială, atunci măcar o armă de 
hărțuite teribilă a lumii occidentale, a Rusiei, a Indiei și chiar a Chinei. Iar faptul că 
Statele Unite bagă în seamă SI, că Europa occidentală se teme de SI, că burghezul 
european, stăpân al lumii de peste un mileniu este profund deranjat, chiar la el acasă 
de agresivitatea SI reprezintă, la urma urmei, un mare succes al luptătorilor SI, al 
jihadiștilor, în general, care, iată, au devenit foarte importanți în reconfigurarea 
conflictualității lumii. 
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Războiul din Siria este, la urma urmei, o mană cerească pentru producătorii 

de armamente și, probabil, că, așa cum au pornit lucrurile belicoase în acest debut de 
mileniu, complexele militaro-industriale nu vor șoma. Economia de piață a războiului 
își are și ea legile ei. O rachetă de croazieră costă peste un milion de dolari, iar într-o 
acțiune operativ-strategică, trebuie lansate cel puțin o sută…

Încurajarea războiului dintre Irak și Iran, război care a durat din septembrie 1980 
până în august 1988, cel mai lung război convențional al secolului trecut, războaiele 
din Golful Persic din 1991 și din 2003, duse împotriva Irakului de coaliții formate din 
zeci de state, inclusiv arabe, conduse de SUA, războiul care a distrus Libia, „primăvara 
arabă” (care a avut drept consecințe nu relansarea democratismului și libertății de tip 
democratic occidental, ci recrudescența islamismului și extremismului, distrugerea 
Libiei și generarea acelor cumplite tensiuni și războaie care au declanșat, între altele, 
noi atacuri teroriste asupra capitalelor europene), apariția Statul Islamist, izbucnirea 
războiul din Siria și migrația masivă musulmană în Europa de Vest, cu consecințe 
care pot schimba, în timp, radical soarta continentului european și a civilizației 
europene sunt evenimente de care se face responsabil, în primul rând, Occidentul, 
cel care, dealtfel, suportă, acum, și o parte din consecințe.  

Războiul din Siria este unul din efectele acțiunii occidentale pentru 
managementul Orientului Mijlociu, dar și fațeta unui modus vivendi în acest spațiu 
care, iată, devine un nou poligon de încercate a armamentelor și, ca efect, colateral, 
un nou nucleu emigraționist.

În ultimele luni, în Europa au avut loc mai multe atacuri teroriste, dintre care 
se detașează cel de la Paris, din 13 noiembrie, și cel recent de la Bruxelles. Interesant 
este că atacurile respective n-at fost efectuate de imigranți, ci de musulmani europeni 
sau europenizați. De unde s-ar putea desprinde concluzia că nu imigranții produc 
terorism, ci însăși continentul european, prin faptul că nu reușește să înlăture 
discriminările, că duce o politică și are o atitudine care ofensează lumea islamică etc. 
Desigur, atitudinea conducerii Uniunii Europene și, în general, a statelor europene 
puternice, cele care, de fapt, țin frâiele UE (este absurd să credem că UE a egalizat 
puterea politică, economică și socială, că toate țările din UE sunt importante, că 
toți suntem o apă și un pământ!), este de mii de ani la fel. Niciodată occidentalul 
european nu va putea renunța la atitudinea lui de superioritate față de restul lumii, 
oricât de civilizat ar fi, și oricât de bune intenții ar avea… Cel puțin așa gândește 
musulmanul europenizat, stabilit de mulți ani (poate de două-trei generații) în Franța, 
în Germania, în Marea Britanie, în Belgia, în Olanda, în țările nordice etc. Între 
civilizația musulmană cea occidentală, există, neîndoielnic o falie, pe care mileniile 
de conviețuire n-au reușit s-o estompeze. 

Musulmanul nu percepe în nici un caz civilizația occidentală, mai ales religia 
creștină ca fiind importantă pentru el, ca fiind compatibilă ci civilizația sa. Nici 
occidentalul nu percepe civilizația musulmană ca fiind compatibilă cu civilizația 
sa. Cu toate că fiecare occidental știe foarte bine care sunt legile ce-i protejează pe 
refugiați, el nu este și nu poate fi foarte încântat de imigrarea masivă a populației 
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musulmane în Occident, în primul rând pentru că îi tulbură liniștea, îi strică rânduielile 
și îi amenință familia. 

Dacă, în capitalele occidentale, se desfășoară atacuri teroriste sinucigașe, 
înseamnă că tensiunile sunt extrem de mari, situația strategică foarte gravă, iar drumul 
pe care merge omenirea cu foarte multe probleme, ca să nu spunem complet greșit.

Războiul continuu din Afganistan, războiul din Irak, războaiele generate de 
„Primăvara arabă”, războiul continuu dintre Israel și palestinieni, dintre Israel și țările 
din zonă, războiul din Siria și, iată, recrudescența atacurilor teroriste pe continentul 
european sunt elemente grave ale mediului global și zonal de securitate, care creează 
îngrijorare. O scânteie poate declanșa oricând catastrofa unui război care nu va mai 
putea fi oprit. 

Faptul că Rusia a ieșit din spațiul ei tradițional (vecinătatea proximă de siguranță 
strategică) și a declanșat o acțiune militară de proporții în sprijinul guvernului sirian, 
oarecum în ostilitate cu Occidentul și îndeosebi cu SUA constituie un eveniment fără 
precedent și, în același timp, un joc deosebit de periculos. 

Se pare că și Rusia este foarte interesată de zona celor patru mări (Marea 
Caspică, Marea Neagră, Marea Mediterană, Golful Persic) și îndeosebi de coridorul 
Marea Caspică, Iran, Irak, Siria, un coridor care se alătură coridoarelor strategice 
fundamentale din spațiul european de interes pentru Rusia (coridorul Baltic, 
cel central-european, cel al Dunării, cel maritim de sud: Marea Neagră-Marea 
Mediterană). Nu știm dacă este vorba de o resetare a spiritului ofensiv al Rusiei, de 
un sistem de apărare strategică ofensivă înaintată sau doar de asigurare a unui spațiu 
suficient de important pentru prezența complexă a Rusiei în Orientul Mijlociu și 
apropiat, fie pentru a crea un echilibru strategic cu Occidentul, fie pentru a deschide 
o nouă direcție de manevră strategică  mediteraneeană (cu efecte, spre exemplu, în 
reconfigurarea infrastructurii de transport energetic și a spațiului geopolitic). Care va 
fi, în continuare, reacția Occidentului? 

2. Cel de al treilea front

Marți, 15 martie 2016, războiul din Siria a intrat în cel de al șaselea an 
(s-a declanșat pe 15 martie 2011), în siajul „primăverii arabe”. Câteva grupuri de 
manifestanți au vrut să facă și în Siria ce au făcut și alții în Egipt, în Tunisia, în Libia, 
în Yemen etc., dar regimul lui Bachar al Assad a ripostat violent. Treptat, conflictul 
s-a extins. În timp ce Occidentul a înarmat rebelii, Rusia a continuat, o vreme, să 
susțină regimul. Apoi, la strategia cusută cu ață albă a Statelor Unite de a motiva 
și declanșa un atac aerian masiv asupra regimului Bahar al Assad, Rusia a oferit 
alternativa distrugerii armei chimic a sirienilor, ceea ce l-a determinat pe Obama să 
renunța la planul de atacare a Siriei și pe Putin să caute, între timp, un prilej favorabil 
pentru a interveni în zonă. Criza ucraineană a schimbat puțin prioritățile, credem 
noi, dar nu și obiectivele strategice ale Rusiei. Războiul economic dintre Occident 
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și Rusia n-a intimidat Moscova, iar Occidentul a înțeles că nu poate trece fără un 
risc major de falia strategică Marea Neagră – Marea Caspică. Și n-a trecut. Nici 
Statele Unite n-au trecut. Interesate de o zonă mai largă dintre cele două mări (Țările 
Baltice, Estul Poloniei, Vestul Ucrainei, România, Bulgaria și, în parte, Ungaria), 
Statele Unite, prin intermediul NATO sau direct, prin parteneriatele sale strategice, 
și-a reactiva dispozitivul în zonă, a adus armament american, avertizând Rusia că nu 
are voie să treacă de această linie roșie, linie pe care, nici NATO nu o încalcă). Dar 
NATO (a se citi SUA) și Rusia sunt din nou față în față. Aliniamentul de pe Elba de 
la finele celui de Al Doilea Război Mondial s-a mutat, acum, pe axul Marea Neagră 
– Marea Baltică. De data aceasta, noi, românii, suntem la Vest, dar nu undeva, între 
eșaloane, ci chiar în primul eșalon strategic. 

Rusia a deschis, apoi, prin surprindere, cel de al doilea front, în spațiul sirian, 
răspunzând, așa cum se răspunde în astfel de situații, cererii oficiale a președintelui 
Siriei, persoană care, în opina americanilor, este principalul vinovat de tragedia 
siriană. 

Pe acest fond și, în general, pe suportul crizei din Orientul Mijlociu, a apărut 
Statul Islamic, o formație extrem de violentă descendentă din Al Qaeda, dar cu un 
obiectiv mult mai concret și mai amplu: refacerea Califatului, adică a unui stat islamic 
în toată zona pe care liderii acestei mișcări o consideră că îi aparține. Distrugeri 
imense și peste 270.000 de morți. 

În cele din urmă, Statele Unite și Rusia au hotărât o încetare a focului, iar 
comunitatea internațională a decis să încerce o soluție de pace în această țară, practic, 
aproape distrusă. 

Rusia se ține de cuvânt. Așa cum a promis, își retrage forțele din Siria. Sau 
măcar o parte din ele. O parte dintre avioanele care au acționat în Siria  au ajuns deja 
pe aerodromurile lor din țară. Rămân acolo, după unele date, vreo mie de oameni. 
Evident, Rusia nu părăsește zona porturilor Latakia și Tartus ți, probabil nu o va mai 
părăsit multă vreme.

Este însă greu de presupus că luptele vor înceta în Siria. Americanii continuă să-i 
înarmeze pe rebeli, rușii, desigur, vor înarma în continuare, forțele guvernamentale. 
Tensiunile sunt însă atât de mari, încât oprirea ostilităților pare aproape imposibilă, 
chiar dacă o mare parte din infrastructura SI a fost distrusă de bombardamentele 
executate de aviația rusă și de cea americană. 

Țările din zonă au însă interese divergente, iar marele amestec de luptători 
sosiți din toată lumea – dar mai ales din Orientul Mijlociu, din Europa și din Rusia – 
fac, cel puțin pe moment, imposibilă oprirea ostilităților. 

Recentul atac terorist de la Bruxelles arată cât de gravă este situația actuală în 
Europa. Efectele războiului din Siria se fac simțite atât în zonă, cât și pe continentul 
european. 

Cel de al treilea front este unul foarte puternic motivat. Aproape că nu există 
entitate sau identitate legată, într-o formă sau alta, de războiul din Siria și de interesele 
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care au declanșat acest conflict care să nu participe la războiul de dincolo de război, 
adică la ostilitățile care se derulează pe cel de al treilea front.� Războiul acesta din 
spațiul cognitiv – care conține aproape orice – este mult mai complex și mai dinamic 
decât confruntările de pe celelalte fronturi. Chiar dacă lumea este aparent liniștită și 
își vede de treburile ei zilnice, ea nu poate să nu înțeleagă principalele elemente ale 
unei situații strategice extrem de grave, în care două mari puteri nucleare se află din 
nou față în față, gata să facă aproape orice pentru dominanță strategică și, în același 
timp, pentru propria siguranță strategică.

Pentru aceste mari puteri și pentru restul lumii, războiul din Siria, oricât ar fi 
el de complicat și de violent, nu reprezintă altceva decât una dintre acele forme și 
formule în care armele vorbesc, iar orizonturile geopolitice refuză să se limpezească. 

În loc de concluzie

Interesele sunt mult prea mari, iar cei interesați mult prea puternici pentru a 
acorda măcar o cât de mică șansă unei păci durabile în Siria și în Orientul Mijlociu. 
Probabil că ostilitățile vor continua, iar Siria nu va supraviețui lor. Este însă foarte 
posibil ca focarul din Siria să declanșeze, în lipsa unei înțelepciuni strategice, 
coșmarul celui de-Al Treilea Război Mondial. Setea de putere strategică și lăcomia 
complexelor militaro-industriale nu cunosc limite. 

Între arme, armele nu tac.  

Supertancul rusesc Armata T-14
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Conf. univ. dr. Gabriel I NASTASE1

Summary 

Every year, Romania was transformed into a mafia state, the image and 
likeness of those who „robbed her”. Poverty was extended as a deadly virus, 
”contaminating” 80% of the population. For 26 years we lied with slogans in 
which the population no longer believes: democracy, freedom, rule of law etc. 
In fact, every year, become poorer, lose national wealth and we dwindling in 
population. No sign of prosperity, economic relaxation, no trace of hope that 
better times will come, to enlighten our short existence, unique and irreversible 
on this earth.

Keywords: economy, poverty, unemployment, destruction of the economy, 
economic assassins.

Rezumat 

An de an, România s-a transformat într-un stat mafiot, după chipul 
şi asemănarea celor care au „hăcuit-o”. Sărăcia s-a extins ca un virus 
mortal, „contaminând” 80% din populaţia ţării. De 26 de ani suntem minţiţi 
cu sloganuri în care populaţia nu mai crede: democraţie, libertate, stat de 
drept ş.a. În realitate, an de an, sărăcim, pierdem din avuţia naţională şi ne 
împuţinăm ca populaţie. Niciun semn de prosperitate, de relaxare economică, 
nici urmă de speranţă că vor veni vremuri mai bune, care să ne lumineze 
existența scurtă, unică şi ireversibilă pe acest pământ.

Cuvinte cheie: economie, sărăcie, șomaj, distrugerea economiei, asasini 
economici.

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

DISTRUGEREA ECONOMIEI 
ROMÂNEŞTI

DESTRUCTION OF THE ROMANIAN 
ECONOMY
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Timp de peste 26 de ani, începând cu decembrie 1989 şi până în prezent, 
România a fost sistematic distrusă din punct de vedere economic şi social de către 
toate guvernele care s-au aflat la conducerea ţării (Guvernările: Iliescu – Roman 
– Isărescu; Iliescu – Stolojan – Isărescu; Constantinescu – Ciorbea – Isărescu; 
Constantinescu – Radu Vasile – Isărescu; Constantinescu – Isărescu – Isărescu; 
Constantinescu – Athanasiu – Isărescu; Iliescu – Năstase – Isărescu; Băsescu – Boc 
– Isărescu; Johannis – Ponta – Isărescu: Johannis – Cioloş – Isărescu).

Deşi Nicolae Ceauşescu ne-a lăsat fără datorii, în cei 26 de ani care au urmat 
evenimentelor din 1989, aceste guverne au acumulat datorii externe în contul 
României de peste 100 de miliarde de euro.

După 1989, Antihristul a coborât pe meleagurile Grădinii Maicii Domnului, 
România, pârjolind-o fără milă.

An de an, România s-a transformat într-un stat mafiot, după chipul şi asemănarea 
celor care au „hăcuit-o”. Sărăcia s-a extins ca un virus mortal, „contaminând” 80% 
din populaţia ţării. De 26 de ani suntem minţiţi cu sloganuri în care populaţia nu mai 
crede: democraţie, libertate, stat de drept ş.a. În realitate, an de an, sărăcim, pierdem 
din avuţia naţională şi ne împuţinăm ca populaţie. Niciun semn de prosperitate, de 
relaxare economică, nici urmă de speranţă că vor veni vremuri mai bune, care să ne 
lumineze existenţa scurtă, unică şi ireversibilă pe acest pământ.

România este o ţară ocupată de „asasinii economici” care, în complicitate cu 
„colaboraţioniştii” trădători români (politicieni, miniştri, reprezentanţi ai serviciilor 
secrete, magistraţi, funcţionari publici, oameni de afaceri, jurnalişti şi alţii), obedienţi 
intereselor „ocupantului”, o jefuiesc fără milă.

Politica internă şi cea externă a României sunt dictate din afara ei, din centrele 
de putere ale Europei şi SUA.

Faptul că nu reacţionăm, că nu ne indignăm ieşind în stradă cu zecile de mii, 
este un semn de slăbiciune a poporului român, care încă nu conștientizează că şi-a 
pierdut suveranitatea şi libertatea pe termen lung. Să sperăm că va veni şi ziua când 
acesta se va dezmetici, va ajunge la limita suportabilităţii şi va realiza la ce tratament 
umilitor a fost supus. Până atunci, însă, ne merităm soarta!

An de an, România a fost jefuită de „năvălitorii” veniţi din cele patru zări în 
complicitate cu trădătorii autohtoni, reprezentanţi ai instituţiilor statului, politicieni, 
oameni de afaceri, ş.a. Acest „transparteneriat” al crimei organizate a promovat 
trădarea, corupţia, jaful, care au permis distrugerea economiei româneşti. 

Distrugerea economiei (ne referim la toate domeniile de activitate: industrie, 
agricultură, turism, comerţ, cooperaţie, sănătate, educaţie, cercetare etc.) a fost 
rezultatul politicilor şi strategiilor iniţiate de guvernanţi la ordinele şi cu susţinerea 
„ocupantului” (ca principal reprezentant al ocultei mondiale). Acesta s-a dovedit ca 
fiind mult mai necruţător decât „ocupantul sovietic”.

Toţi cei care au fost şi sunt la putere (în special politicienii), sub pretextul 
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restructurării, modernizării, privatizării, promovării principiilor economiei de 
piaţă şi, în complicitate cu patronatele, sindicatele şi susţinute activ, cu servilism şi 
agresivitate de organizaţii nonguvernamentale (de câţiva ani nu li se mai aude glasul 
cu toate că acum, mai mult ca oricând, era nevoie de implicarea lor – n. n.), trusturi 
de presă (mass-media scrisă şi audio-vizuală) au utilizat, cu un prefosionalism 
abject, o diabolică propagandă de dezinformare pe fondul secretizării absolute (?!) a 
demersurilor lor de distrugere a economiei.

Populaţia acestei ţări s-a aflat într-o confuzie permanentă indusă de 
„colaboraţionişti” (agenţi de influenţă) şi complicii lor (preşedinţi, prim miniştri, 
miniştri, parlamentari, prefecţi, preşedinţi ai ponsililor județene, primari etc.).

Principalii vinovaţi au fost şi au rămas decidenţii politici, cei care, într-o 
manieră politică sau alta, s-au aflat şi se află la Putere, în structurile şi instituţiile 
acesteia.

Românii au fost induşi în eroare, minţiţi şi jefuiţi sistematic. Deruta acestora 
a fost cultivată şi menţinută de patronate şi de sindicate făcându-i să devină pasivi şi 
inofensivi.

Pe fondul acestei pasivităţi generalizate, al haosului ideatic şi al dezordinii 
induse, entropia sistemului a crescut periculos de mult.

În prezent, asistăm la aceeaşi piesă de teatru de prost gust, cu acelaşi subiect – 
distrugerea economiei, dar cu alţi actori politici, ca modalitate de distragere a atenţiei 
asupra adevăratelor cauze ale dezastrului economic şi social al României. Românii 
și România sunt tratați ca principali vinovați pentru tot ce se întâmplă în țară și 
supuși unui regim de austeritate care nu-și are cauzele în țară, ci în politicile stupide 
de privatizare frauduloasă, de înstrăinare a resurselor, de subordonare unor centre 
de putere care nu au nimic comun cu România și cu poporul român. Singura vină a 
poporului român și a României este aceea că au fost și sunt prea toleranți cu jefuitorii 
lor, că nu iau taurul de coarne și nu-i aruncă afară pe acești ticăloși, așa cum au 
făcut-o și alte țări din Europa și din lume supuse, la un moment dat aceluiași regim 
de jecmănire șui distrugere.

Opoziţia, indiferent de formula în care s-a asociat să lupte împotriva „guvernării 
portocalii”, este la fel de vinovată de măcelul economic care s-a produs şi continuă 
şi astăzi în România, ca şi aceştia. La urma urmei, toți cei care au ajuns în fruntea 
țării sunt la fel de vinovați de dezastrul națiunii. Ei l-au provocat, ei au acceptat fără 
să crâcnească constrângerile venite din afară, sub pretextul modernizării și reformei, 
ba, mai mult, profitând de aceste constrângeri stupide, cei mai mulți dintre ei au avut 
grijă să-și umple buzunarele pentru generații. 

Desigur – spun unii, din păcate oameni de valoare ai acestei nații – acesta este 
prețul care trebuia plătit pentru intrarea noastră într-un club de elită. Adică pentru 
un blazon care nu are nicio legătură cu poporul român și care nu însemnă absolut 
nimic pentru securitatea, libertatea și prosperitatea țării, prețul care trebuia plătit a 
fost distrugerea economiei românești, transformarea țării într-o piață de desfacere, 
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umilirea și sclavizarea populației!? Păi, oare acesta este idealul unui popor? Să 
ajungă slugă umilă la alții?

Să ne aducem aminte de anii `90, atunci când premierul, pe atunci FSN-
ist, Petre Roman, astăzi un «respectabil» liberal, clama cu emfază că industria 
românească este un morman de fiare vechi. Acesta a fost începutul. Acesta a însemnat 
momentul-cheie în declanşarea dezastrului economic ce avea să se producă. Acel 
guvern iresponsabil a tăiat dintr-o dată, la ordin extern, toate conexiunile economice 
statuate în ani de zile într-o economie super-centralizată. S-au terminat peste 
noapte legăturile minister-centrală-întreprindere, ca şi cum acestea nu ar fi existat 
niciodată. Fiecare entitate economică s-a detaşat dintr-o dată de controlul forurilor 
superioare ierarhic, trezindu-se independentă, iar conducătorii lor numiţi pe criterii 
,,revoluţionare” s-au pomenit cu o avere colosală în mână, pe care nu au pregetat să 
o exploateze în interes personal. Consecinţa deciziilor aberante de atunci s-a văzut 
imediat, prin faptul că unii dintre proaspeţii ,,manageri” au acumulat averi colosale, 
în vreme ce unităţile pe care le ,,gestionau” au pornit pe drumul fără întoarcere 
al falimentului garantat. Aşa s-au creat ,,găurile negre” din economie, pentru că 
foarte multe dintre aceste unităţi economice, scăpate de sub controlul unor organe 
competente şi beneficiind de sprijinul ,,revoluţionar” al lui Petre Roman, au făcut 
împrumuturi consistente la bănci, împrumuturi care nu au mai putut fi returnate din 
cauza managementului defectuos prestat de oameni puşi pe căpătuială, lipsiţi de 
responsabilitate şi profesionalism. 

A urmat marele jaf al privatizărilor, început de guvernarea CDR-istă şi 
continuat de cele sub pulpană PSD-istă, PNL-istă, portocalie, iar acum, iată, 
tehnocrată. Alăturarea acestui cuvânt unor oameni care nu au nicio legătură cu 
ceea ce fac, este mai mult decât bizară, este sfidătoare. Ce înseamnă „tehnocrat”, 
când este vorba de conducerea politică a țării, a economiei, a vieții sociale, a 
politicii externe, a învățământului și culturii? Ce a însemnat această etapă? Practic, 
distrugerea economiei româneşti. Multe unităţi economice au fost vândute, după 
care au urmat închiderea, lichidarea şi dezafectarea. 

Totul s-a făcut cu acordul indiscutabil al conducerilor politice din acest 
început de democraţie originală autohtonă, care au făcut orice compromis posibil şi 
imaginabil, mergând de la culpabilizarea şi desfiinţarea Serviciilor Secrete autohtone, 
până la vânzarea la tarabă, ca nişte adevăraţi telali, a economiei naţionale. Pe 
acest fond, cadre specializate ale Serviciilor Secrete israeliene au penetrat puternic 
decizia românească, reuşind să promoveze interesele evreieşti în detrimentul celor 
româneşti. ,,Daţi-mi controlul asupra unei monede naţionale şi mi-e indiferent cine 
face legile”, spunea pe la 1800 întemeietorul clanului Rothschild, Amschel Mayer 
Rotschild. Unul dintre cei doi evrei americani care monitorizează şi dirijează 
România de la cel mai înalt nivel este Mark Meyer. 

Evreu american de origine română, acesta este preşedinte al firmei de 
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avocatură (evreiască) de pe Wall Street (New York), Herzfeld & Rubin. Ea a fost 
implicată în derularea a numeroase privatizări în România. Personajul a fost 
consilierul lui Ion Iliescu, dar şi al lui Emil Constantinescu. Pe vremea acestuia 
din urmă, uşa palatului prezidenţial era permanent deschisă evreilor Tom Lantos şi 
Alfred Moses. A fost remarcat de asemenea, în compania lui Adrian Năstase, Mircea 
Geoană, Ilie Sârbu, Dan Nica, Şerban Mihăilescu şi Viorel Hrebenciuc, fiind lobby-
ist pentru mai toate regimurile de la Bucureşti şi, totodată consilier al preşedintelui 
moldovean Vladimir Voronin. Este un personaj care a intrat în cercurile Puterii, 
indiferent de culoarea acestora. 

Până de curând, pe site-ul firmei era trecută la loc de cinste Dana Barb, sora 
lui Adrian Năstase, considerată ,,o persoană deosebit de capabilă la nivel de lobby 
intern”. Acum stăm şi ne mirăm de ce nu sunt bani pentru pensii şi pentru salarii. 
Acum stăm şi dăm mărunt din buze pentru că a dispărut economia reală, sursa 
majoră a veniturilor la bugetul de stat, şi, odată cu aceasta, şi clasa muncitoare 
care crea produsele necesare consumului intern şi exportului, altă sursă consistentă 
pentru Buget, care a fost pulverizată într-o proporţie covârşitoare. 

Toate acestea au fost făcute cu bună ştiinţă, tocmai pentru a elimina acea forţă 
de reacţie, care se numea clasa muncitoare şi care a avut rolul principal în căderea 
Regimului Ceauşeşscu. Pentru a nu se mai confrunta cu această forţă formidabilă de 
opoziţie şi a-şi face liniştiţi de cap, cei care au acaparat decizia politică şi economică 
au desfiinţat-o odată cu închiderea marilor platforme industriale. Toată lumea tace 
şi îşi vede de treabă, nimeni nu îndrăzneşte să facă o analiză pertinentă a situaţiei 
economice, consecinţă a desfiinţării atâtor şi atâtor unităţi economice. De ce nu 
îndrăzneşte? Pentru că într-adevăr, rezultatul ar fi catastrofal pentru cei care au avut 
acest rol de distrugere economică a României, iar atunci, cu siguranţă, ei ar trebui 
traşi la răspundere2.

În felul acesta, an de an, au dispărut de pe harta economică a României sute şi 
mii de întreprinderi (într-unul din numerele viitoare vom prezenta o parte din aceste 
întreprinderi care au dispărut de pe harta României. Prezentarea lor – lista nefiind 
completă –, va fi făcută pe judeţe). Au dispărut întreprinderi cu profil industrial, 
agricol, dar şi întreprinderi care făceau parte din mica industrie sau din cooperaţie.

Odată cu dispariția acestor întreprinderi, au fost desființate zeci şi sute de mii 
de locuri de muncă, oamenii fiind aruncaţi în braţele nemiloase şi umilitoare ale 
şomajului. Totodată, s-au adus pagube imense, inestimabile bugetului de stat.

Toate aceste politici şi strategii aberante aplicate de „colaboraţionişti” la ordinul 
„ocupantului” au fost împotriva interesului naţional, al suveranităţii şi integralităţii 
teritoriale3**, ale apărării, securităţii şi ordinii publice. Această veninoasă, rapace 
şi incompetentă clasă politică a fost şi a rămas creaţia „ocupantului”. Vinovaţii se 
2  Sursă
3 ** Într-un alt articol vom argumenta această afirmaţie prin demersurile făcute de aşa-zisa „clasă politică româneas-
că”
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cunosc (cetăţeni români de diverse naţionalităţi şi străini) şi ca urmare vor face 
obiectul unui amplu Proces, în genul celui de la Nuernberg, unde principalul „cap de 
acuzare” va fi „Genocid împotriva poporului român” (Conform art. 19 alin. 1 lit. A, 
Cod Penal pentru săvârșirea infracţiunii de genocid, faptă prevăzută şi pedepsită de 
art. 357 Cod Penal şi uciderea din culpă, conform art. 178 Cod Penal. Complicitatea 
la genocid în raport cu art. 26 Cod Penal şi art. 23 Cod Penal). 

Există un Dumnezeu, iar vinovaţii, complicii şi urmaşii lor vor trebui să 
plătească. 

Au fost momente în istoria umanităţii când politici nechibzuite au generat 
samavolnicii, crime, durere, suferinţe, lacrimi …

Este inimaginabil ca ororile de sorginte nazistă să se repete după 70 de ani, la 
o altă scară şi într-un alt moment politic declarat cu emfază – democrație. Atrocitățile 
acestei epoci întunecate sunt aplicate în prezent şi României.

Pe fondul unor diversiuni şi diverse scandaluri publice, atenţia opiniei publice 
este deturnată de la principalele probleme care „macină” din temelii liniştea, pacea 
şi proprietatea acestui popor.

„Asasinul tăcut” loveşte necruţător, primejduind prezentul şi viitorul României.
Toate acestea, mai devreme sau mai târziu, au fost și vor fi aspru pedepsite. 

Asta o vom face şi noi românii cu cei care ne-au distrus economia, pacea sufletească 
şi demnitatea.

Se pot oare uita sau trece în derizoriu : şomajul, sărăcia, migrarea peste hotare 
a forţei de muncă, lipsa banilor pentru pensii şi pentru salarii, neasigurarea fondurilor 
necesare învăţământului şi sănătăţii, scăderea natalităţii, distrugerea spitalelor, 
creşterea numărului de sinucideri, creşterea prostituţiei, creşterea consumului de 
droguri etc.?

Care Ţară ar putea să uite şi să lase nepedepsite aceste fărădelegi?
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UN NUME PENTRU ETERNITATE:
PROF. UNIV. DR. PAUL BRAN 

(1940-2006)

REMEMBER

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Anul acesta se împlinesc 
10 ani de la trecerea în nefiinţă 
în „Academia Sufletelor lui 
Dumnezeu”, a prof. univ. dr. 
Paul Bran.

Prof.univ.dr. Paul Bran, 
a fost nu numai un autentic 
reprezentant al generaţiei 
sale de economişti, ci şi un 
dascăl de excepţie – formator 
de conştiinţe, şi un eminent 
profesor universitar- formator 
de cunoştinţe.

În calitatea pe care a 
avut-o de rector al ASE timp de 
două mandate, a demonstrat 
că învăţământul economic 
românesc se poate racorda 
la exigenţele modernizării 
în raport cu învăţământul 
economic european, practicând 
un management educaţional 
stratregic performant.

A fost deopotrivă admirat şi invidiat, dar de toţi respectat. Iubirea 
adevărată care i-a dat puterea să lupte cu greul vremurilor pe care le-a 
traversat, a cunoscut-o din partea celor dragi lui: soţia şi copiii.

A fost şi rămâne în conştiinţa celor care l-au cunoscut, un soţ şi un 

Un nom pour l’éternité : 
prof. univ. dr. Paul Bran (1940-2006) 
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părinte de excepţie, un dascăl şi un profesor iubitor de oameni şi de profesie. A 
fost un Om şi a rămas un model, un exemplu pentru generaţiile tinere care vor 
absolvi ASE-ul şi nu numai.

A fost … dar a rămas … !
L-am cunoscut pe profesorul univ.dr. Paul BRAN înainte de 1990. Nu 

numai în calitatea pe care o avea de cadru didactic universitar, ci şi ca urmare 
a discuţiilor extrem de interesante pe care le-am purtat cu privire la organizarea 
şi modernizarea proceselor de producţie. Anii au trecut! Ne-am revăzut şi în alte 
împrejurări. Cea mai relevantă a fost atunci când eram consilier la Preşedinţia 
României. Ştiam amândoi că fusese propus, alături de alte două nume (unul 
dintre ele fiind cel al lui Nicolae Văcăroiu), să fie Prim Ministru. Nu a fost să 
fie! Destinul Profesorului univ.dr. Paul BRAN era altul!

În mintea şi sufletul meu, Paul BRAN a rămas una dintre cele mai plăcute 
amintiri. Am fost şi am rămas un admirator al omului şi profesorului univ.dr. 
Paul BRAN. L-am simpatizat, susţinut şi apreciat pentru felul lui sincer de a fi, 
de a se comporta cu fiecare persoană care-i solicita sprijinul.

REPERE BIOGRAFICE

Paul BRAN s-a născut la data de 3 septembrie 1940 în comuna Topolog 
din judeţul Tulcea. A urmat cursurile Liceului teoretic „Mircea cel Bătrân” din 
Constanţa (1951-1959) şi, ulterior, pe cele ale Facultăţii de Finanţe-Credit a 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în perioada 1960-1965. Urmare 
a rezultatelor deosebite obţinute din perioada studenţiei, a fost cooptat în corpul 
profesoral al Academiei de Studii Economice, la Catedra de Finanţe.

În perioada 1965-2006, a ocupat, prin concurs, toate treptele carierei 
universitare1.

În anul 1975 a obţinut titlul de Doctor în Economie, specialitatea Finanţe, pe 
baza unei teze de doctorat intitulată: „Decizia financiară în unitatea economică”.

În acelaşi an, a efectuat un stagiu de documentare şi perfecţionare în Elveţia, 
în cadrul Institutului de Înalte Studii Economice Internaţionale din Geneva, pe 
probleme privind relaţiile financiare şi monetare internaţionale.

În anul 1994, a efectuat un stagiu de documentare în SUA, pe probleme ale 
organizării, finanţării şi susţinerii liberei iniţiative şi a întreprinderilor mici şi mijocii.

Pofesorul Paul BRAN a publicat numeroase lucrări de specialitate.
Academia Română a recunoscut valoarea ştiinţifică a operei profesorului 

Paul BRAN, premiind lucrarea Economia valorii.
Pe parcursul activităţii didactice, a condus seminarii şi a ţinut prelegeri la mai 

multe discipline. Activitatea de coordonare a cercetării ştiinţifice a studenţilor s-a 
concretizat în elaborarea a numeroase lucrări de diplome.
1  Mari personalități ale Academiei de Studii Economice: Rectorul Paul Bran (1996-2004)

REMEMBER
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În perioada 1990-1991, a condus Departamentul de Proiectare a Reformei 
Economice din cadrul Guvernului României.

În anul 1991, a înfiinţat Academia de Studii Economice din Republica 
Moldova unde a fost Rector de la înfiinţare până în anul 1994. În aceeaşi perioadă 
(1991-1994) a îndeplinit funcţia de Consilier economic al Guvernului Republicii 
Moldova.

Între anii 1996 şi 2004, a deţinut funcţia de Rector al Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti, remarcându-se ca un veritabil promotor al modernizării 
acestei instituţii prestigioase şi creşterii eficienţei pregătirii studenţilor în funcţie de 
exigenţele actuale ale pieţii muncii.

De asemenea, în calitatea sa de vicepreşedinte şi, ulterior, de preşedinte 
(ales la Congresul al IV-lea al AGER, 25 mai 2001) al Asociaţiei Generale a 
Economiştilor din România, a participat activ la viaţa comunităţii economiştilor, 
identificând întotdeauna cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea problemelor cu 
care se confrunta Asociaţia.

În anul 2001, profesorului univ.dr. Paul BRAN i s-a decernat Diploma de 
Excelenţă şi Medalia de Argint a Băncii Naţionale a României. A fost pentru prima 
oară când s-a acordat o astfel de distincţie unui economist român pentru contribuţia 
deosebită la dezvoltarea ştiinţei economice şi la formarea economiştilor dinRomânia.

REGRETE

Această prezentare sumară a dimensiunii profesionale a personalităţii 
profesorului univ.dr. Paul BRAN nu exclude latura sentimentală, apropierea şi 
căldura sufletească, care şi-a manifestat-o faţă de familia sa.

În rarele sale momente de linişte pe care şi le-a petrecut în mijlocul familiei, 
Paul BRAN a ştiut să fie soţ, tată şi bunic.

Cu siguranţă că şi-ar fi dorit ca aceste momente să se dilate până la eternitate, 
iar pentru fiecare clipă care se scurge ireversibil să simtă profund prezenţa atât de 
dragă a soţiei, copiilor şi nepoţilor lui.

Dar nu a fost să fie aşa cum şi-ar fi dorit, pentru că destinul lui era deja 
proiectat din ceruri pe Pământ de către bunul Dumnezeu.

Şi-a sacrificat oaza de linişte a familiei, în schimbul unei vieţi agitate, a unei 
lupte nemiloase pe care ţi-o oferă câmpul de luptă al zonei publice.

Toate bătăliile purtate le-a câştigat. A reuşit să fie un luptător redutabil. A avut 
puţini prieteni adevăraţi. În schimb a fost înconjurat de mulţi duşmani perfizi, roşi 
de invidie şi incapabili de a face ceva durabil pentru semenii lor.

Profesorul univ. dr. Paul BRAN era conştient de ceea ce se întâmplă în jurul 
lui. Avea un suflet bun şi îi păsa de oameni şi, în mod deosebit, de studenţi, cărora, cu 
harul lui de dascăl, le modela sufletul şi mintea nu numai pentru a fi buni economişti, 
ci şi oameni adevăraţi, români iubitori de ţară, de popor şi de tradiţiile acestuia.

REMEMBER
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A aprins lumină pe unde a trecut, iradiind bunătate, pasiune şi responsabilitate, 
lăsând în urma lui plăcute şi statornice amintiri.

În cea mai mare parte a activităţii sale, a fost însă un solitar.
Punctul său de sprijin a fost familia. Reuşita lui în plan profesional s-a datorat 

şi familiei sale, unde atmosfera de linişte, echilibru şi dragoste au fost asigurate cu 
devotament şi pasiune de soţia sa, profesor univ.dr. Florina BRAN.

În viaţa celor doi soţi au fost şi momente triste, necruţătoare, nemiloase care 
i-au pus la grea încercare. Unul dintre aceste momente a fost şi pierderea unuia 
dintre fii lor (Iulian Ovidiu), în condiţii care şi acum lasă loc speculaţiilor, care te 
infioară şi te revoltă în acelaşi timp!

Această tragică întâmplare din viaţa familiei BRAN a reprezentat preţul 
curajului, patriotismului şi verticalităţii profesorului univ.dr. Paul BRAN, al 
îndrăznelii lui de a aduce lumină şi căldură în sufletul şi mintea fraţilor noştri de 
peste Prut, după îndemnul Domnului nostru Isus Hristos: „Iubeşte-ţi aproapele ca 
pe tine însuţi”?

Greu de răspuns!
Cei doi soţi Paul şi Florina au primit de la Dumnezeu puterea de a trece peste 

această tragedie şi de a merge mai departe, întăriţi şi hotărâţi pentru a-şi îndeplini 
misiunea divină pe acest PĂMÂNT!

Moartea l-a răpus într-un moment de slăbiciune datorat şi ingratitudinii, 
comportamentului duplicitar al unora pe care i-a crezut prieteni şi pe care adeseori 
i-a ajutat dezinteresat.

Ceea ce trebuie să ştim este că oameni ca Paul BRAN nu mor niciodată. 
Faptele lor sunt cele care rămân în conştiinţa generaţiilor care vin şi pleacă, aşa cum 
o fac uneori cu furie sau cu sublimă delicateţe valurile mării sau oceanelor atunci 
când izbesc ţărmul.

Anii au trecut! În inima şi sufletul celor doi soţi s-a aşezat iertarea, dar nu şi 
uitarea acelor momente grele. Pe fondul acestei profunde, tăcute şi perfide supărări, 
inima generoasă a profesorului univ.dr. Paul BRAN a cedat!

Moartea l-a lovit necruţător şi subit la mijlocul pasajului (pasarelei) pe care 
l-a construit cu pasiune, care leagă Rectoratul (astăzi clădirea Ion N. Angelescu) 
de Comerţ (clădirea Mihai Eminescu), pe care cândva profesorul univ.dr. Silviu 
NEGUŞ avea să-l denumească, atât de inspirat, pasul BRAN.

Viaţa acestui om de carte și de mare suflet s-a frânt într-un loc straniu, la 
mijlocul unui coridor din beton şi sticlă, suspendat între Pământ şi Cer, unind nu 
două corpuri de clădire, ci două universuri paralele: cel al vieţii şi al morţii.

A părăsit această lume, lăsându-şi trupul ostenit, fără suflare, la intrarea în 
„Poarta stelară”, în drum spre Rai, unde îl aşteptau spiritele celor pe care i-a iubit şi 
care l-au iubit deopotrivă. 

                                                                                            București, 19.02.2016

REMEMBER
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NOTE PENTRU LECTURĂ

BERLIN. CĂDEREA, 1945
(Recenzie)

THE FALL OF BERLIN 1945
(Review)

Dan CARBARAU1

Abstract

The book of Antony Beevor is, 
ultimately, a narrative history of the last 
months of the Third Reich, when, under the 
increasing pressure of the Allied offensives, 
the millennial Reich was preparing to end 
its existence. However, it is not the simple 
accounting of events that represents the 
main purpose of the thesis. The contents of 
the thesis reveal themselves progressively, 
from one page to another, taking the reader 
into a meaningless world of madness. The 
main purpose of the thesis is to evident ate 
and to convey to the reader the panic and 
the chaos that had taken over the entire 
German society in the spring of 1945, 
from the ones standing on the top, whose 
orders and decisions were becoming more 
and more aberrant and murderous, to the 
common citizen, who, during this kind of 
historic events, has to face the entire horror 
of the war.

Key words: World War2, spring 1945, The Battle for Berlin, the surrender of 
Germany

La jumătatea lunii decembrie 1944, armata germană lansa ultima mare 
ofensivă a celui de-al Doilea Război Mondial. Bătălia din Ardeni, ultima 

încercare făcută de Hitler pentru a recăpăta controlul asupra Frontului de Vest, avea 
să se încheie pe 25 ianuarie anul următor printr-o severă înfrângere a Wehrmacht-
1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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ului. A fost o decizie strategică greșită a lui Hitler care credea că, prin recâștigarea 
inițiativei în Vest, Aliații vor fi mai dispuși să încheie o pace separată2. A fost o 
greșeală și pentru că Hitler fusese deja înștiințat de enorma superioritate sovietică în 
fața armatei germane. Într-adevăr, încă din ajunul Crăciunului lui 1944, Guderian, 
șeful OKH, i-a prezentat lui Hitler datele despre raportul de forțe existent între Armata 
Roșie și Wehrmacht în speranța că-l va determina pe acesta să nu lipsească Frontul de 
Est de unitățile necesare unei minime șanse de succes a apărătorilor. Datele pe care se 
baza Guderian, și care susțineau că Armata Roșie dispunea de mai mult decât dublul 
forțelor pe care Wehrmacht-ul se bazase în invazia asupra URSS3, erau furnizate de 
șeful informațiilor militare est, generalul Gehlen4. Pus în fața acestor cifre5, Hitler 
a avut o răbufnire nervoasă numindu-le mizerii și strigând că sunt „cea mai mare 
impostură de la Geghis Han încoace”6.  Mai mult, inițiativa strategică dobândită 
în urma ofensivei din Ardeni era deja pierdută spre sfârșitul lunii decembrie, fapt 
care ar fi trebuit să ducă la o redislocare a unităților germane din vest în est, acolo 
unde era iminentă o mare ofensivă sovietică. În loc de aceasta, Hitler, susținut de 
Jodl, s-a încăpățânat în continuarea ofensivei în vest până la jumătatea lunii ianuarie 
1945. Dar pentru Frontul de Est, în momentul în care aventura din vest a fost în cele 
din urmă încheiată, era deja prea târziu: la 12 ianuarie 1945 Armata Roșie declanșa 
ofensiva de iarnă. 

Începută la 12 ianuarie 1945, ofensiva Vistula-Oder, avea să străpungă linia 
frontului apărată de Wehrmacht, aducând trupele sovietice pe teritoriul Reich-ului, în 
Prusia Orientală. Pătrunderea Armatei Roșii pe teritoriul Germaniei marca intrarea în 
ultima etapă a războiului european: înfrângerea armatelor germane din est și asaltul 
asupra Berlinului. Este partea pe care o aduce în fața cititorului cartea lui Antony 
Beevor: „Berlin: căderea – 1945”. 

Scrisă sub formă narativă, cartea nu este doar o simplă derulare a evenimentelor 
din ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial, reușind să surprindă, atât 
ferocitatea luptelor, și evenimentele politice sau discuțiile avute între conducătorii 
aliați, cât și viața cotidiană sau suferințele cetățenilor germani. În plus, expunerea 
suferințelor pe care populația civilă germană le-a avut de îndurat atât din partea 
propriilor conducători – prin prelungirea fără sens a luptelor –, cât și din partea 
trupelor cuceritoare – prin violențele comise – este permanent îmbinată cu analize 
atente care scot la lumină explicațiile cele mai pertinente asupra evenimentelor 
relatate.

Starea generală pe care cartea o induce cititorului este cea a experimentării 
2  Jacques de Launay, Mari decizii ale celui de-al Doilea Război Mondial, 1942-1945, Editura Științifică și Enci-
clopedică, București, 1988, p. 275 și următoarele.
3  Antony Beevor, Berlin, căderea – 1945, Editura RAO, București, 2013, p. 57
4  După război Reinhard Gehlen a devenit primul șef al Biroului Federal de Informații (Bundesnachrichtendienst) 
din Germania Federală.
5  Heinz Guderian, Panzer Leader, Da Capo Press, New York, 2001, p. 382. Proporțiile erau de 15:1 la sol (infan-
terie, artileri, blindate) și 20:1 în aer, în favoarea sovieticilor. (Toate traducerile din limba engleză aparțin autorului)
6  Ibidem, p. 383
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haosului și panicii instaurate în vremea aceea, pe de o parte, în cele două mari pături 
sociale, conducătorii Reich-ului și populația civilă, în care era divizată societatea 
germană, și pe de altă parte, chiar în sânul armatelor sovietice cuceritoare. Haosul se 
găsea la el acasă în cadrul suprastructurii naziste unde activitatea zilnică era dominată 
de două componente majore: deciziile militare, pe de o parte, și lupta pentru putere, 
de cealaltă. 

Din punct de vedere militar, implicarea lui Hitler în conducerea directă a 
operațiunilor de pe Frontul de Răsărit a însemnat un prim pas în direcția haosului. 
Într-adevăr, neînțelegerile dintre Hitler și comandanții militari ai armatei (OKH, 
Oberkommando des Heeres, Comandamentul Suprem al Trupelor de Uscat), dar și 
eșecul cuceririi Moscovei, în iarna lui 1941, au dus la înlocuirea generalului von 
Bruchitsch. Nemaiavând încredere în generalii săi, Hitler decide să preia el însuși 
conducerea OKH și să se implice efectiv în conducerea operațiunilor de pe Frontul de 
Est. Chiar dacă această decizie avea să exercite o influență negativă asupra operațiilor 
militare ulterioare, afirmațiile pe care le-au făcut mulți comandanți germani, că ar 
fi putut câștiga războiul dacă Hitler nu intervenea activ în comanda trupelor, erau 
exagerate. Lipsa de pregătire militară, dar și încăpățânarea lui Hitler de a nu autoriza 
retragerile armatei germane de pe pozițiile amenințate de inamic aveau să creeze 
tensiuni și neînțelegeri între Hitler și comandanții din teren. Pe măsură ce desfășurarea 
războiului, din primăvara lui 1943, nu mai era în favoarea părții germane, ordinele 
lui Hitler începeau să devină din ce în ce mai aberante, starea de haos instalându-se 
la nivelul întregului lanț de comandă german. Spre sfârșitul războiului, această stare 
era deja generalizată, iar ordinele care proveneau de la Cartierul General al Führer-
ului erau în totală contradicție cu situația reală din teren. Astfel, înaintarea rapidă a 
Armatei Roșii a făcut ca, de multe ori, ședințele operative, pe care Hitler le ținea de 
două ori pe zi în buncăr, să se bazeze pe informații greșite, sau, mult mai frecvent, 
pe propria lui fantezie7. Pe de altă parte, din cauza luptelor permanente, informațiile 
despre efectivele unităților combatante ale armatei germane erau, de cele mai multe 
ori, depășite. Ceea ce făcea ca atunci când, în cadrul ședințelor operative, Hitler se 
baza pe unități de dimensiunea unei divizii, acestea să aibă, în realitate, cel mult 
dimensiunile unei brigăzi, sau uneori chiar mai mici.  

În aceeași notă haotică se desfășura și lupta pentru putere în cadrul ierarhiei 
naziste. Hitler fusese întotdeauna adeptul unui darwinism social care îl făcea să creadă 
că, într-o dispută, trebuia să câștige doar acela care se dovedea mai puternic în raport 
cu oponentul. Această concepție l-a făcut să nu intervină niciodată în favoarea unuia 
sau altuia dintre cei care se luptau să-i câștige încrederea. Această „neutralitate” pe 
care o manifesta Hitler în relațiile cu cei aflați în lupta pentru poziții sociale cât mai 
înalte a condus atât la o acutizare a rivalităților între membrii conducerii naziste, 
cât și, dat fiind că mulți dintre ei se aflau în fruntea unor instituții ale statului, la o 

7  Așa cum a fost cazul cu afirmațiile despre ofensivele de despresurare ale Berlinului pe care trebuiau să le execute 
Felix Steiner sau Walther Wenck
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concurență acerbă între acestea fapt generator de confuzie birocratică. Pe măsură ce 
situația militară devenea tot mai problematică pentru Germania, aceste rivalități s-au 
acutizat, iar lupta pentru putere devenea cu atât mai dură cu cât pericolul prăbușirii 
Reich-ului era mai aproape. Încet, încet, izolarea pe care Hitler și-a autoimpus-o în 
buncărul aflat sub Cancelaria Reich-ului, a îndepărtat multe dintre personalitățile de 
frunte din conducerea nazistă, aducându-l pe Hitler în situația de a fi total dependent 
de Joseph Goebbels și Martin Bormann. Ultimii trei dintre conducătorii de frunte ai 
regimului, care mai reușiseră să se mențină în preajma Führer-ului până spre sfârșitul 
războiului, au fost fie îndepărtați, fie s-au autoexclus din cauza celor doi. 

Dintre aceștia din urmă, în prima categorie, intra Reichführer-ul SS Heinrich 
Himmler, care își dorise întotdeauna ca, pe lângă demnitățile politice – era ministru 
de interne, șeful RSHA, șeful SS și Comisar al Reich-ului pentru întărirea etniei 
germane –, să capete și o comandă militară. În urma manevrelor lui Bormann, pe care 
Himmler se pare că nu le-a înțeles, acesta din urmă a primit, inițial, comanda unei 
mici armate pe Rinul superior8 și, mai apoi, una mult mai importantă, cea a Grupului 
de Armate „Vistula”. Numirea lui Himmler în fruntea unor unități operative nu avea 
alt scop decât acela de a-l îndepărta pe acesta din Berlin și de a-i reduce influența 
pe lângă Hitler, fiind, în același timp, și un mod de a-i satisface închipuita capacitate 
de comandant militar. Nu mai puțin adevărat este și faptul că ieșirea din Berlin i-a 
permis lui Himmler o mai mare libertate de mișcare din perspectiva negocierilor pe 
care urma să le propună Aliaților. 

În a doua categorie, se găsea succesorul desemnat al lui Hitler, al doilea om 
în stat, Hermann Göring. Acesta, obișnuit cu o viață de lux se retrăsese, inițial, la 
domeniul său din nordul Berlinului, Carinhall, iar, mai apoi, când trupele sovietice 
se pregăteau de asaltul asupra Berlinului, la Berchtesgaden. Caracteristic și pentru 
Göring, ca, de altfel, pentru majoritatea liderilor naziști, a fost mania grandorii. În 
dorința de a ieși cât mai mult în evidență în fața lui Hitler, Göring promitea, adesea, 
mult mai mult decât putea duce la îndeplinire (nu a reușit să anihileze operațiunea 
de salvare a trupelor franco-britanice de la Dunkerque, nu a reușit să câștige Bătălia 
Angliei, nu a reușit să aprovizioneze Armata a VI-a de la Stalingrad etc.), fapt care, 
în final a condus la obținerea unui efect contrar celui scontat. Într-adevăr, începând 
cu primăvara-vara anului 1943, influența lui Göring asupra lui Hitler a început să 
se diminueze9, ajungând, în final, să dispară în totalitate. Or, pentru a nu fi ținta 
reproșurilor lui Hitler vis-a-vis de incapacitatea Luftwaffe de a răspunde eficient 
superiorității aeriene a Aliaților, Göring a preferat să iasă din scenă. Ca și în cazul 
lui Himmler, îndepărtarea de puterea de dominație, pe care Hitler o exercita asupra 
tuturor celor din jurul său, i-a permis lui Göring să vadă mai clar situația de ansamblu 
și dezastrul în care se găsea Germania. Cu toate acestea, el nu a făcut nimic, în sensul 
8  Antony Beevor, op. cit., pp. 106-107
9  Conform propriilor declarații ale lui Göring, dar și ale celor care au depus mărturie în fața Tribunalului Militar 
Internațional de la Nuremberg în Trials of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol, 
IX, depoziția generalului Karl Bodenschatz, Nuremberg, 1946, pp. 9-10
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unei redresări a situației, ci a așteptat doar momentul cel mai potrivit pentru a putea 
prelua puterea absolută în Reich.

În fine, cea de-a treia figură importantă din cadrul anturajului lui Hitler era 
Albert Speer. Fost arhitect personal al Führer-ului acesta a devenit, la moartea lui 
Fritz Todt, ministrul pentru producția de armament. Speer a fost unul dintre factorii 
cheie în organizarea și menținerea nivelului foarte ridicat al producției de armament 
a Reich-ului până la sfârșitul războiului, chiar și în condițiile bombardamentelor 
zilnice la care erau supuse orașele industriale germane sau ale pierderii teritoriilor 
care aprovizionau această industrie cu materiile prime necesare10. Deși a fost unul 
dintre apropiații lui Hitler, Speer nu a fost implicat la fel de mult în lupta pentru 
putere la nivelul de vârf al conducerii naziste el rămânând oarecum în afara intrigilor 
care se țeseau permanent în cadrul „curții lui Hitler”. Cu toate acestea, el a rămas 
un admirator constant și un devotat al Führer-ului până la sfârșit11, chiar dacă, așa 
cum el însuși susține12, undeva de-a lungul lunilor februarie-martie 1945 a încercat 
să introducă în buncăr un gaz toxic care să ducă la eliminarea lui Hitler, Bormann și 
Goebbels. 

În condițiile în care cele trei personaje de mai sus nu mai erau implicate 
activ în încercarea de a obține favorurile lui Hitler, bătălia pentru putere se ducea, 
în interiorul buncărului, între Goebbels și Bormann. Acesta din urmă, chiar dacă îi 
devenise indispensabil lui Hitler după dispariția lui Rudolf Hess – a cărui funcție în 
ierarhia partidului a și preluat-o – era conștient că nu reprezenta o forță la nivelul 
înalt al conducerii Germaniei decât prin Führer, iar aceasta l-a făcut să încerce, până 
în ultima clipă, să-l convingă pe Hitler să părăsească Berlinul. Cum era evident că 
Bormann nu avea nici cea mai mică intenție de a muri în Berlin13, el nu se putea 
compara cu Goebbels, din perspectiva dovezilor de devotament total față de persoana 
Führer-ului, pe care acesta din urmă le și valoriza la modul absolut, care îi oferise 
lui Hitler, pe lângă propria sa viață, și pe aceea a soției sale și a celor șase copii ai 
lor. Sacrificiul lui Goebbels avea să fie recompensat, Hitler numindu-l în funcția de 
cancelar al Reich-ului după moartea sa.

Dincolo de lupta pentru putere, la nivelul cel mai înalt al conducerii naziste se 
instalase și un sentiment al panicii. Hitler a avut, fără îndoială, o deosebită capacitate 
de a-i ține sub control pe cei care se aflau în imediata lui apropiere. Faptul că nimeni 
din anturajul lui imediat, în perioada de sfârșit a celui de-al Treilea Reich, nu a 
încercat să pună capăt sacrificiilor inutile pe care armata și populația civilă germană 
le făceau în fața armatelor Aliate, își are explicația tocmai în această forță pe care 
Hitler o exercita asupra celor din jur. El reușea întotdeauna, atunci când veștile 
10  O scrisoare de mână a lui Speer adresată lui Hitler, în Ian Kershaw, Sfârșitul, Editura Corint, București, 2013, pp. 
81-82
11  Ultima întâlnire Seer-Hitler a avut loc în 23 aprilie 1945. Vezi, Albert Speer, Insight the Third Reich, The Mac-
millan Company, New York, 1970, pp. 476-485, https://archive.org/stream/Inside_the_Third_Reich_Albert_Speer#
page/n1/mode/1up
12  Ibidem, pp. 429-431
13  Vezi, în acest sens, afirmațiile lui Speer, în op. cit., p. 479
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proaste de pe front reușeau să inducă frica, să reinsufle speranța într-un final fericit 
celor care îi erau aproape. Cu toate acestea, această influență avea și ea sincopele 
sale mai ales atunci când Führer-ul însuși părea cuprins de pesimism și lipsă de 
încredere, așa cum s-a întâmplat într-o conversație avută cu aghitantul său din 
Luftwaffe, von Below, când, în perioada de încheiere a ofensivei din Ardeni, Hitler 
recunoștea faptul că Germania nu mai putea câștiga războiul din cauza superiorității 
copleșitoare a inamicilor14. Aceste accese de sinceritate erau însă repede suprimate 
și trecute sub control astfel încât panica să nu cuprindă întregul aparat de conducere 
aflat în buncăr. Pe de altă parte, cu toate știrile pesimiste care veneau de pe front, 
Hitler nu a intenționat niciodată să capituleze prelungind agonia Germaniei până 
în ultimul moment. Mai mult, el nu și-a recunoscut niciodată nici un fel de vină 
pentru situația dezastruoasă în care se găsea Germania la începutul primăverii lui 
1945, considerând că vina era a generalilor săi care îl trădaseră și care nu fuseseră în 
stare să-i urmeze ordinele. De aici și frecventele dispute pe care Hitler le-a avut cu 
principalii săi comandanți pe toată durata războiului. Dar, câtă vreme situația de pe 
front nu a devenit critică, puțini dintre cei angrenați în discuții mai dure cu Führer-ul 
aveau tăria să-l contrazică până la capăt. 

Pătrunderea Armatei Roșii pe teritoriul național al Reich-ului a stârnit, 
în același timp, haos și panică, de data aceasta în rândul populației civile. Panica 
indusă de apropierea Armatei Roșii a generat, un enorm val migrator, de la est la 
vest, compus nu numai din oameni ci și, lucru curios, din animale15: era ca și cum 
orice ființă vie fugea din calea prăpădului. Și, într-adevăr, ceea ce avea să urmeze 
nu poate fi definit altfel întrucât soldații sovietici au ținut să-și marcheze victoriile 
printr-o serie de atrocități dintre cele mai înspăimântătoare, între care violul femeilor 
germane a reprezentat doar o parte. Cu toate acestea, puțini dintre civilii care au ales 
varianta fugii din calea Armatei Roșii au reușit cu adevărat să se pună la adăpost 
de violențe. Lungile coloane cu refugiați erau, în aceeași măsură, atât ținta aviației 
sovietice, care trăgea fără milă asupra civililor, cât și a comandanților de unități 
ai armatei germane ale căror trupe erau întârziate în deplasarea lor către front de 
blocajele rutiere generate de refugiați.  

Violențele soldaților asupra populației civile germane aveau mai multe cauze. 
Era, fără îndoială, în primul rând, dorința de răzbunare resimțită de soldați. Ei doreau 
să plătească cu aceeași monedă atrocitățile săvârșite de germani în URSS, doreau să-
și răzbune camarazii căzuți, doreau să-și însușească orice obiect de valoare pe care-l 
găseau (în special ceasurile de mână), iar după ce nu mai rămânea nimic de furat, 
doreau să facă una cu pământul orice construcție sau clădire ce aparținuse cetățenilor 
germani. Era, în al doilea rând, un efect al propagandei, în special al articolelor lui 
Ilya Ehrenburg, care susținea eliminarea totală a vieților și bunurilor germanilor, 
iar în ceea ce privea femeile, articolele aceluiași Ehrenburg susțineau: „Femeia 
14  Antony Beevor, op. cit., p. 52 
15  Despre comportamentul animalelor în perioada 1944-1945, vezi: Jacques de Launay, Marea prăbușire – 1944-
1945, Editura Polirom, Iași, 1996, pp. 9-10
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germană este prada ta!”16. Era și urmarea unei mari lipse de control pe care ofițerii 
sovietici o aveau asupra oamenilor din subordine, aceștia, urmând îndemnurile 
propagandei, considerându-se îndreptățiți la orice fel de exces. În fine, și poate nu 
în ultimul rând, violențele care au însoțit drumul Armatei Roșii prin Germania erau 
și o urmare a îndoctrinării soldaților: autoritățile sovietice nu puteau permite să-i 
fie atribuite lui Stalin vina și greșelile pe care acesta le comisese de-a lungul anului 
1941, fapt pentru care au procedat la un transfer al vinei asupra întregului popor. 
„Nevoia de ispășire a acestei vini a contribuit și ea la exacerbarea violențelor.”17 
Deasupra tuturor acestor cauze, se găsea lipsa de disciplină din interiorul Armatei 
Roșii și haosul provocat de consumul excesiv de alcool, consum care era generalizat 
de la soldați până la ofițeri. Se poate, fără îndoială, susține că o anumită doză 
de violență față de populația civilă din teritoriul inamic este inevitabilă în situații 
de conflict: căutarea și prinderea dezertorilor, identificarea militarilor deghizați în 
civil, pedepsirea actelor de sabotaj ș.a.m.d., sunt tot atâtea cauze generatoare de 
violențe și suferințe și, până la un punct, ele pot fi justificate. Ceea ce nu poate fi 
justificat, în cazul Armatei Roșii, este faptul că violențele pe care soldații sovietici 
le-au comis pe teritoriul Reich-ului nu erau exclusiv îndreptate împotriva cetățenilor 
germani. Într-adevăr, în prima parte a războiului, când armata germană a pătruns 
pe teritoriul Poloniei și al URSS, cetățenii acestor țări au fost deportați și folosiți 
ca forță de muncă în Reich. De aceea, aceștia au întâmpinat cu bucurie ofensiva 
sovietică în speranța că li se va permite o revenire la locurile de baștină. Cu toate 
acestea, nici ei nu au fost scutiți de violențele Armatei Roșii, iar, în ceea ce privea 
femeile, „după ce soldații sovietici se îmbătau, naționalitatea victimelor nu mai avea 
vreo importanță”18. Faptul că agresiunile soldaților Armatei Roșii asupra femeilor 
nu făceau diferențe de naționalitate – de multe ori ei violând chiar femei pe care 
germanii le luaseră cu forța din URSS – „subminează orice încercare de justificare a 
comportamentului Armatei Roșii față de femei”19. 

Chiar dacă se găsea în apropierea încheierii cu succes a unuia dintre cele mai 
sângeroase războaie din istoria umanității, nici Armata Roșie nu a fost lipsită, deși, 
adevărat, de altă natură, de haosul ce caracteriza societatea germană. Două au fost 
fenomenele care au caracterizat, în mod deosebit, comportamentul Armatei Roșii: 
pofta de distrugere și consumul de alcool. A reduce explicația primei doar la dorința 
soldaților de a plăti cu aceeași monedă distrugerile pe care germanii le făcuseră în 
URSS, ar însemna a vedea doar o parte a realității. Într-adevăr, pătrunderea trupelor 
sovietice pe teritoriul Germaniei, aducea în fața soldaților atât diferențele enorme 
existente între nivelul de trai din Reich comparativ cu cel din URSS, cât și diferența 
dintre sistemul economic capitalist și cel al economiei planificate. În aceste condiții, 
chiar dacă dorința de a trimite acasă cât mai multe dintre cele necesare refacerii 
16  Ibidem, p. 104
17  Antony Beevor, op. cit., p. 93 
18  Ibidem, p. 88
19  Ibidem, p. 202
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caselor distruse era una importantă, la fel de importantă era și însușirea tuturor 
valorilor mai mult sau mai puțin rare în URSS.

În ceea ce privește consumul de alcool, acesta a stat, probabil, la baza majorității 
actelor de indisciplină – ajungând, uneori, până la nesupunere sau crimă – pe care au 
manifestat-o soldații sovietici în ultimele luni ale războiului şi au fost multe cazuri 
pe care ofițerii politici sau ai NKVD, care veneau imediat în spatele trupelor din linia 
întâi, le-au semnalat în ultimele luni ale războiului. În fața actelor de nesupunere, 
generate de consumul excesiv de alcool, nu puteau face nimic nici măcar ofițerii 
superiori din Armata Roșie, aceștia putând cădea oricând victime ale violențelor 
soldaților beți20. Doar comandanții de armate, grație prestigiului dar și fricii pe care 
le inspirau trupelor mai puteau interveni cu succes în situațiile de indisciplină, așa 
cum s-a întâmplat în cazul mareșalului Rokossovski când, în urma unor discuții între 
un șofer și cea care dirija traficul, mașina în care se afla mareșalul a trebuit să se 
oprească din cauza ambuteiajului. Când mareșalul, furios, a coborât din mașină și s-a 
deplasat spre locul incidentului, doar la vederea acestuia șoferul camionului implicat 
în blocaj a încremenit de frică iar ofițerul însoțitor a sărit din camion și a fugit să se 
ascundă în tufișuri21.  

Dar violențele și consumul de alcool erau doar o parte a problemelor cu care 
se confrunta Armata Roșie, cealaltă, și poate la fel de gravă, provenea din modul în 
care sistemul comunist și cel al dictaturii personale intervenea în viața cotidiană a 
frontului. Într-adevăr, pierderile mari suferite de sovietici de-a lungul „Ofensivei de 
iarnă” i-au forțat să-i reactiveze pe mulți dintre soldații făcuți prizonieri de germani 
și eliberați pe parcursul înaintării pe teritoriul Reich-ului. Acestora li s-a promis că 
vor fi iertați de „vina” de a fi fost făcuți prizonieri dacă se vor dovedi curajoși în 
luptă. Chiar și așa, liderii politici ai Armatei Roșii nu aveau o foarte mare încredere 
în soldații capturați pe parcursul anilor 1941-1942 din două motive: în primul rând, 
ei fuseseră supuși prea mult timp propagandei făcută de Goebbels, în al doilea, ei 
păstrau încă în minte gravele greșeli pe care Stalin le făcuse la începutul campaniei 
germane împotriva URSS. În consecință, propaganda făcută de naziști trebuia 
înlocuită cu informații despre noua realitate a Rusiei, iar amintirile despre catastrofa 
de la începutul războiului și legarea ei de numele lui Stalin, trebuiau eliminate „cu 
orice preț”22. Din aceste motive, la sfârșitul războiului, indiferent de modul în care 
se comportaseră pe front, ei au fost arestați și trimiși în Gulag. Această faptă a fost 
considerată de către Soljenițîn „una dintre cele mai mârșave acțiuni din întreaga 
istorie a Rusiei”23. 

În cadrul acelorași ingerințe ale conducerii dictatoriale ale lui Stalin în ducerea 
20  Ibidem, p. 199
21  Ibidem, pp. 199-200
22  Ibidem, p. 296
23  Ibidem, p. 209. Soljenițîn vorbește pe larg despre „trădarea” pe care soldații sovietici luați prizonieri au comis-o 
față de patria-mamă, considerând că, de fapt, nu soldații au trădat patria ci ea i-a trădat pe ei. Și nu numai o data ci de 
trei ori. Vezi Aleksandr I. Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918-1956, An Experiment in Literary Investigation 
I-II, (vol. I ) Harper&Row Publisher, New York, 1974, p. 240
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războiului, se înscrie și schimbarea de atitudine pe care conducătorul de la Moscova 
a avut-o față de modul în care se comportau soldații sovietici față de civilii germani. 
Cum spuneam mai sus, una dintre explicațiile comportamentului brutal al Armatei 
Roșii față de cetățenii germani în ultima parte a conflagrației se poate regăsi și în 
propaganda agresivă pe care Ilya Ehrenburg, cel mai important ziarist antigerman 
din perioada războiului, o făcea în ziarele armatei. În ultimul său articol tonul lui 
Ehrenburg nu era în mod substanțial diferit de cel folosit în articolele sale anterioare 
dar opiniile sale au generat controverse. Acestea i-au fost raportate lui Stalin de către 
Viktor Abakumov, șeful SMERȘ, și au dus la căderea în dizgrație a ziaristului pentru 
opiniile sale „incorecte”. Modul în care scria Ehrenburg era foarte apreciat de către 
soldați și se constituia într-un dublu mesaj transmis acestora. Insufla, pe de o parte, 
convingerea că germanii își merită soarta și că orice german lăsat în viață era o 
insultă la adresa patriei, furnizând, de cealaltă parte, și acoperirea morală pentru 
comportamentul brutal față de germani. 

Dar, aceasta era, mai ales în ultima parte a războiului, o armă cu două tăișuri 
deoarece, fiind convinși că orice armistițiu ar fi însemnat moartea sau deportarea 
în gulag, îi făcea pe germani să lupte cu o dârzenie ieșită din comun și să refuze 
orice variantă de negociere cu trupele sovietice. Până la pătrunderea pe teritoriul 
Reich-ului, articolele lui Ehrenburg erau apreciate și considerate necesare de către 
conducătorii politici de la Moscova. Odată cu invadarea Germaniei și cu atrocitățile 
pe care sovieticii le-au săvârșit asupra civililor, fanatismul cu care luptau germanii 
– mai ales luptătorii din trupele Hitlerjugend ale căror familii fuseseră masacrare în 
est și care nu mai aveau nici o altă dorință decât de a muri luând cu ei cât mai mulți 
soldați sovietici24 – au dus la pierderi foarte mari în rândul Armatei Roșii, ceea ce a 
făcut necesară o reevaluare a mesajelor care erau transmise, pe această cale, trupelor 
de pe front. Stalin s-a convins că, mergând pe aceeași linie, nu va putea obține o 
scădere a voinței de rezistență a trupelor germane care luptau împotriva Armatei 
Roșii (una dintre plângerile cele mai frecvente pe care liderul sovietic le făcea în 
cercul celor apropiați era aceea că, în vest, soldații germani se predau Aliaților 
occidentali doar la simpla vedere a acestora) și, din acest motiv, a dat dispoziții ca 
articolul lui Ehrenburg să fie criticat, în Pravda, de către un înalt oficial al partidului. 
În articolul din Pravda, se puneau în discuție „opiniile incorecte” ale lui Ehrenburg, 
mai ales cele referitoare la comportamentul soldaților Armatei Roșii în Germania și 
a modului diferit în care rezistau germanii pe cele două fronturi. Cu toate că dorința 
de schimbare a modului în care erau percepuți germanii de către soldați sovietici, 
aceasta a venit prea târziu, iar efectul pe care l-a avut a fost foarte mic, cu toate 
eforturile pe care ofițerii politici atașați unităților combatante l-au depus în cadrul 
acțiunilor de instruire politică. Jafurile, violurile și crimele comise de Armata Roșie 
au continuat cu aceeași intensitate până la sfârșitul războiului25.

24  Antony Beervor, op. cit., p. 401
25  Ibidem, pp. 341-344
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Atingerea, la sfârșitul lui ianuarie 1945, a albiei râului Oder marca încheierea 
ofensivei de iarnă și instaurarea unei acalmii pe Frontul de Est necesară regrupării 
și refacerii Armatei Roșii. În luna imediat următoare, a avut loc un mare eveniment 
politic care avea să schimbe fața Europei postbelice și să împartă lumea în două mari 
tabere rivale. Conferința de la Ialta, desfășurată între 4 și 11 februarie 1945, avea să 
fie penultima întâlnire dintre cei trei șefi de guverne aliați și ultima în formula de până 
atunci (Franklin Roosevelt murea în aprilie 1945, iar Churchill pierdea alegerile în 
favoarea lui Clement Atlee în mai același an). Lucrările conferinței urmau să se țină 
în palatul de la Livadia, unde planurile reconstrucției, făcută în mare grabă de către 
sovietici, conțineau și pozițiile microfoanelor instalate peste tot de către NKVD26 și 
unde, pentru motive de comoditate, era cazat și președintele american. Stalin, care 
s-a întâlnit cu ambii conducători Aliați, avea mesaje diferite pentru fiecare dintre ei. 
Mai exact, dacă în fața lui Churchill mesajele erau oarecum amenințătoare – Stalin 
susținea că Armata Roșie putea intra oricând în Berlin – cele pentru Roosevelt erau 
mult mai diplomate și mai nuanțate. De fapt, Roosevelt era convins că doar el îl poate 
controla pe Stalin, iar acesta din urmă nu a făcut nici un efort pentru a-l contrazice, 
reușind, în cele din urmă să-i păcălească pe ambii lideri Aliați. Nu este mai puțin 
adevărat și faptul că dorința americanilor de a nu-l contrazice pe Stalin provenea 
din aceea că, la vremea respectivă, americanii nu erau încă siguri asupra funcționării 
bombei atomice, ceea ce făcea necesar ajutorul sovietic împotriva Japoniei27. 

În cadrul conferinței, au fost discutate mai multe puncte litigioase existente 
între conducătorii Aliați. Astfel, o primă problemă a fost aceea a statutului pe care 
îl va avea Polonia după război. Pentru Churchill impunerea unui guvern democratic 
– mai exact, revenirea guvernului polonez antebelic aflat în exil la Londra – era 
„o chestiune de onoare” fiind, de fapt, motivul pentru care Marea Britanie intrase 
în război. De partea cealaltă, Stalin vedea și el o aceeași problemă de onoare care 
trebuia rezolvată de URSS dar dintr-un unghi total opus: sovieticii trebuiau să-și 
„îndrepte” greșelile pe care le comiseseră față de statul polon de-a lungul războiului28. 
În plus, spunea Stalin, existenței unei Polonii puternice și libere și având un frunte 
un „guvern popular” impus de sovietici era necesară URSS pentru a nu mai putea 
fi surprinsă de un atac surpriză venit din acea direcție29. Vis-a-vis de insistențele 
lui Churchill asupra reinstalării guvernului polonez din exil și, deci, a unui guvern 
democratic în Polonia, Stalin i-a răspuns liderului britanic că „guvernul polonez aflat 
în exil la Londra nu se bucura de mai mult sprijin democratic decât avea de Gaulle 
în Franța”, ceea ce, decodificat, însemna: „nu mă îndepărtați din Polonia fiindcă 
controlez Partidul Comunist Francez”30. 

Imediat ce Stalin a fost sigur că liderii occidentali nu se vor opune controlului 
26  Ibidem, p. 157
27  Ibidem, p. 158
28  Ibidem, p. 161
29  Ibidem, p. 162
30  Ibidem. p. 162
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sovietic asupra Poloniei, a fost de acord și asupra altor două puncte litigioase: 
sistemul de vot de la Națiunile Unite și promisiunea de a implica Armata Roșie, odată 
conflagrația europeană încheiată, în războiul împotriva Japoniei31.

Încheierea Conferinței de la Ialta nu a însemnat și încheierea tensiunilor dintre 
liderii celor trei mari puteri implicate în conflict. În acest sens, se poate vorbi atât 
despre diferențele de opinii existente între liderii occidentali (militari și politici), cât 
și despre neînțelegerile mai largi dintre „Est” și „Vest”. Din punctul de vedere al 
liderilor occidentali, diferențele dintre Churchill și Roosevelt țineau de modul în care 
fiecare interpreta politicul. Astfel, Churchill fusese întotdeauna de părere că războiul 
este o extensiune a politicului32 ceea ce îl făcea să dorească o întâlnire cu Armata 
Roșie cât mai spre est cu putință. De partea cealaltă, pe Roosevelt nu-l interesa 
decât să încheie cât mai rapid războiul european pentru a se putea concentra asupra 
frontului din Pacific.

Și din perspectiva liderilor militari situația era aproximativ aceeași: Montgomery, 
care credea că lui ar fi trebuit să-i revină comanda forțelor Aliate din Europa, dorea să 
pornească o ofensivă fulger asupra Berlinului în timp ce pe Eisenhower, conștient că 
orașul avea să intre, după război, în zona de influență sovietică, îl interesa mai mult 
să protejeze viața propriilor soldați și să orienteze forțele Aliate pe direcția sud-est, în 
vederea ruperii Germaniei în două. Adăugând la aceasta și recunoscuta minuțiozitate 
a lui Montgomery, Eisenhower dădea, la 30 martie, ordinul de neimplicare în lupta 
pentru Berlin33, fapt care avea să-i dezamăgească profund pe britanici. Mai mult, 
Eisenhower îi comunica, în aceeași perioadă, decizia pe care o luase și lui Stalin care, 
evident, a primit-o „cu mare satisfacție”.

Argumentele cu care Eisenhower și-a motivat, la vremea respectivă, decizia 
erau, fără îndoială, pertinente, ele plecând de la realitățile din teren. Principalul 
argument al lui Eisenhower a fost acela că o înaintare a Aliaților spre sud-est ar fi 
blocat posibilitatea ca Hitler să se refugieze în „Alpenfestung” de unde să continue 
lupta. Un alt argument avea în vedere faptul că grosul forțelor Aliate era relativ 
departe de Berlin, efortul logistic necesar reorientării lor urmând a fi unul foarte 
serios. În plus, comandantul american era conștient de faptul că Armata Roșie nu ar 
fi ezitat nici o clipă să tragă în trupele occidentale dacă acestea le-ar fi ieșit în cale. 
Discuțiile pe care le-a generat, la sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie 1945, 
planul de operații al armatelor Aliate arată că liderii marilor puteri nu reușiseră să 
dezvolte un limbaj și o înțelegere comune. Astfel, în timp ce Eisenhower subestima 
importanța strategică a Berlinului, Churchill subestima dorința lui Stalin de a cuceri 
orașul34 și nici unul dintre ei neînțelegând hotărârea lui Stalin de a cuceri capitala 
Reich-ului. 

Astfel, când, la 1 aprilie 1945, Eisenhower îi prezenta lui Stalin planurile 
31  Ibidem, p. 163
32  Ibidem, p. 259
33  Ibidem, pp. 254-255
34  Ibidem, p. 259
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de operații ale Aliaților occidentali, în care erau precizate principalele direcții de 
atac, acesta îi răspundea comandantului american că ele „coincideau” cu planurile 
Armatei Roșii precizând totodată că „Berlinul își pierduse importanța strategică” și 
că, în consecință, comandamentul sovietic va trimite împotriva orașului doar puține 
trupe și secundare ca importanță. Aceasta, apreciază Beevor, „a fost cea mai mare 
păcăleală de 1 aprilie din istoria modernă”35.

La începutul lui aprilie 1945, pregătirile finale pentru asaltul decisiv asupra 
Berlinului erau încheiate. Armata Roșie avea în dispozitiv trei fronturi însumând 
aproximativ 2,5 milioane de oameni și un număr impresionant de unități de blindate, 
artilerie și aviație36. Cele trei fronturi erau dispuse de-a lungul liniei formate din 
râurile Oder și Neisse și erau conduse de trei dintre cei mai buni comandanți de 
armată sovietici. Astfel, în centru se afla Frontul 1 bielorus comandat de către 
Jukov, având în sud Frontul 1 ucrainean comandat de Konev și în nord Frontul 2 
bielorus comandat de către Rokossovski. Cele trei mari formațiuni de luptă sovietice 
trebuiau să se deplaseze spre nord-vest (Rokossovski) și sud-vest (Konev) pentru 
a încercui orașul în timp ce frontul lui Jukov trebuia să se îndrepte direct spre 
Berlin. Operațiunile militare au început la 16 aprilie și s-au desfășurat pe mai multe 
faze, ducând în final la înfrângerea definitivă a Germaniei. Chiar dacă, la sfârșitul 
războiului, armata germană nu mai avea aceeași forță și moral ca la început, aceasta 
avea să se dovedească un adversar deosebit de tenace și hotărât, fapt dovedit atât de 
ferocitatea luptelor cât și de pierderile mari suferite de ambele părți.

Ofensiva, declanșată de către Armata Roșie, în 16 aprilie, avea să spulbere, 
deși cu costuri foarte mari, defensiva germană de pe Oder și să avanseze către Berlin, 
unitățile lui Jukov bombardând centrul Berlinului pe parcursul zilei de 20 aprilie, 
dată la care Hitler își sărbătorea cea de-a 52 aniversare. Situația a fost considerată 
de către Führer ca un afront personal și, ca urmare, i-a ordonat, pe 21 aprilie, 
obergruppenführer-ului Felix Steiner, ale cărui unități se aflau undeva la nord-vest de 
Berlin, să pregătească un contraatac de despresurare a orașului. Hitler ignora complet 
faptul că „detașamentul de forțe terestre Steiner”, așa cum îi plăcea să-l numească, 
avea doar unități descompletate și reduse numeric și nu dispunea decât de foarte 
puțin armament greu. La aflarea ordinului, Steiner a rămas năucit, iar încercarea sa 
de a contramanda acest atac nebunesc, făcută prin intermediul generalului Krebs, 
a rămas fără nici un rezultat37. Hitler, care își punea mari speranțe în contraatacul 
lui Steiner, a cerut permanent vești despre modul în care evoluau lucrurile, dar nu a 
reușit să obțină date relevante. În fine, la ședința de analiză a situației operative de la 
amiaza zilei de 22 aprilie, Hitler era informat despre faptul că unitățile lui Steiner nici 
măcar nu încercaseră vreo tentativă de atac. La aflarea veștii, Hitler a avut un acces de 
furie care întrecea chiar și disputele dure pe care le avusese cu Guderian38. Faptul că 
35  Ibidem, p. 265
36  Ibidem, p. 264
37  Ibidem, p. 450
38  Ibidem, p. 460
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Steiner nu executase un ordin direct l-a făcut să afirme că, după ce îl trădase armata, 
acum era trădat și de către SS. A admis pentru prima oară, în fața unei asistențe 
șocate, că războiul era pierdut și că nu mai are ce ordine să dea Wehrmacht-ului. 
Căderea sa nervoasă a fost atât de adâncă, încât a părut a fi aproape gata de a renunța 
la putere, părând chiar a sugera că „Göring ar fi trebuit să negocieze cu inamicul”39. 
Și-a reafirmat hotărârea – contrar opiniei multora dintre cei din anturajul său care 
sugeraseră o mutare la Berchtesgaden – că el, chiar dacă nu se putea implica direct 
în luptă, nu va pleca din Berlin fiind hotărât să se împuște dacă lupta nu mai putea 
fi câștigată, dar a spus că oricine voia să plece era liber să o facă. În cele din urmă, 
după depășirea momentului critic, Hitler a reușit să-și revină și să continue ședința de 
analiză a situației, într-o stare de spirit mult mai calmă. 

Aceasta, cu atât mai mult cu cât căpătase o nouă speranță legată de posibilitatea 
unei despresurări a orașului. Într-adevăr, la sugestia lui Jodl, Hitler a ordonat Armatei 
a XII-a, comandată de generalul Walther Wenck, și care se găsea pe poziții undeva 
la est de Elba, să abandoneze lupta cu forțele americane și să pornească de urgență 
spre Berlin pentru a salva orașul. Pentru a fi sigur că acest ordin, la fel de aberant ca 
și cel care îi fusese adresat lui Steiner, avea să fie executat, Hitler l-a trimis pe șeful 
OKW, feldmareșalul Keitel, să se întâlnească cu Wenk și să coordoneze acțiunile 
concertate ale armatelor a IX-a și a XII-a în vederea ofensivei spre Berlin. Mai mult, 
pentru a da o și mai mare greutate ordinului, Goebbels l-a transmis la radio. Scopul 
urmărit era unul dublu: pe de o parte, se dorea ca soldații lui Wenck, auzind ordinul 
la radio, să ignore orice alte dispoziții, pe de alta, să transmită populației speranța că, 
prin deplasarea trupelor de la vest la est, americanii s-au alăturat germanilor în lupta 
împotriva sovieticilor40.

Pe 23 aprilie, feldmareșalul Keitel s-a întâlnit cu Wenck căruia i-a ținut un 
discurs despre importanța executării atacului care avea să degajeze Berlinul și să-l 
salveze pe Führer. Wenck, care era conștient că forțele sale nu se puteau compara cu 
cele sovietice, l-a lăsat să vorbească fără a avea însă nici o intenție de a-și sacrifica 
soldații pentru a-l salva pe Hitler. După plecarea lui Keitel Armata a XII-a s-a 
îndreptat, într-adevăr, către est, dar scopul ei era acela de a ajuta Armata a IX-a să 
spargă încercuirea în care se afla, în zona pădurii Halbe, și să se retragă, apoi, către 
vest cu intenția declarată de a evita cu orice mijloace capturarea de către Armata 
Roșie. Interesant a fost faptul că Hitler, care până atunci nu lăsase Armata a IX-a 
să iasă din încercuire și să se retragă către vest, a fost de acord cu aceasta după 
raportul pe care i l-a dat Keitel la întoarcerea în buncăr. Fără îndoială, Hitler credea 
că, forțând o ieșire din încercuire, armata comandată de generalul Theodor Busse 
se va alătura Armatei a XII-a în lupta pentru eliberarea Berlinului. Luptele pentru 
eliberarea Armatei a IX-a, care au început în data de 24 aprilie și s-au întins până pe 1 
mai, au fost deosebit de violente și au consemnat pierderi grele pentru ambele tabere. 

39  Ian Kershaw, Sfârșitul, Editura Corint, București, 2013, p. 444
40  Antony Beevor, op. cit., p. 474
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În cele din urmă, peste 25000 de soldați și câteva mii de civili au reușit să iasă din 
încercuire și să facă joncțiunea cu armata lui Wenck, ceea ce a reprezentat un succes 
în condițiile de disproporție profundă care exista între cele două tabere. Nu mai puțin 
adevărat a fost și faptul că, de-a lungul celor trei încercări de spargere a încercuirii, 
Armata a IX-a a fost practic anihilată, peste patru cincimi dintre soldații ei fiind fie 
omorâți, fie făcuți prizonieri.

Pentru a accentua, în continuare, starea generală de haos și panică instalate la 
nivelul cel mai înalt al conducerii naziste, Beevor redă mai multe aspecte definitorii 
ale modului în care gândea Hitler și ale tipului de relații existente între acesta și 
înalții demnitari ai armatei sau ai unor ministere. Un prim aspect este dat de contrele 
tot mai frecvente și mai violente dintre Hitler și conducerea armatei. În perioada în 
care ofensiva sovietică spre Berlin se oprise pe linia Oderului, comandanții militari 
germani au încercat să facă tot posibilul pentru a întări cu trupe și material de luptă 
ultima linie de apărare a capitalei Reich-ului. În această categorie a intrat mai ales 
generalul Heinz Guderian care, la vremea aceea, deținea funcția de șef de stat major 
al OKH. Astfel, în prima decadă a lunii februarie, el îi prezenta lui Hitler planul unei 
ofensive germane pe direcția Prusiei Orientale, ofensivă ce trebuia să se desfășoare 
în spațiul liber dintre fronturile lui Rokossovski și cel al lui Jukov. Pentru a putea 
aduna forțele necesare Guderian a insistat în fața lui Hitler pentru evacuarea trupelor 
germane izolate în Curlanda, trupe care nu aduceau nici un avantaj strategic acolo 
unde se aflau dar ar fi putut fi de mare folos în apărarea Berlinului. Hitler, ca de obicei, 
a refuzat, strigând, dar Guderian a insistat. Din acest moment replicile celor doi au 
crescut în intensitate până în momentul în care, pentru a potoli spiritele, Göring a fost 
nevoit să-l scoată pe Guderian din încăpere41. La câteva zile de la acest episod, la 13 
februarie, în cadrul ultimei conferințe asupra ofensivei, Guderian îi cerea lui Hitler 
să îl numească pe generalul Wenck la conducerea acestei operații întrucât, argumenta 
primul, Himmler nu avea capacitatea militară de a conduce un atac de asemenea 
anvergură. În fața acestei afirmații, Hitler a început din nou să urle, susținând că 
Reichsführer-ul SS este perfect capabil să coordoneze operațiile. Cu toate accesele 
sale de furie, Hitler nu a reușit să-l înduplece pe Guderian și a fost nevoit, în final, 
să cedeze numindu-l pe Wenck la comanda ofensivei. Hitler a încheiat discuția calm 
afirmând că „Statul Major câștigase o bătălie”. Aceasta, afirma Guderian, a fost cea 
mai violentă dispută dintre el și Hitler, dar victoria pe care o repurtase venea prea 
târziu42. În ceea ce privea ofensiva însăși aceasta a debutat cu câteva succese, mai 
ales datorită surprizei, dar s-a împotmolit în clipa în care Armata Roșie a depășit 
momentul de surprindere. 

Confruntarea finală dintre Hitler și generalul Guderian avea să aibă loc spre 
sfârșitul lui martie 1945 și avea, ca punct de plecare, aceleași idei paranoice ale 
lui Hitler. Într-adevăr, pe 20 martie, Hitler, care se convinsese în cele din urmă de 

41  Antony Beevor,  p. 174, Heinz Guderian, op.cit. p. 412
42  Antony Beevor,  p. 175, Heinz Guderian, pp. 413-415
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incompetența lui Himmler, a decis să-l înlocuiască cu un comandant cu experiența 
frontului. Noului comandant al Grupului de Armate „Vistula”, Gotthard Heinrich 
i s-a dat de către Hitler sarcina de a declanșa o ofensivă care să elibereze orașul 
Küstrin, înconjurat de sovietici încă de la sfârșitul „Ofensivei de iarnă”. Guderian 
a considerat această ofensivă inutilă și a încercat să-i arate aceasta și lui Hitler, dar 
fără nici un succes. Încercarea germană de a sparge încercuirea Küstrin-ului a fost 
blocată de sovietici și, în cele din urmă, pe 27 martie, oprită definitiv. Cu câteva 
zile înainte, pe 21 martie, Hitler, „preocupat” de starea de sănătate a lui Guderian, îi 
recomanda acestuia să-și ia un concediu medical. Guderian a refuzat, motivând că nu 
avea cine să-l înlocuiască la conducerea Statului Major al OKH. Blocarea operațiunii 
de despresurare a Küstrin-ului l-a scos din minți pe Hitler. La conferința de analiză a 
situației militare de la amiază, el avea să-l acuze pe generalul Busse de incompetență, 
cerând pedepsirea acestuia. Guderian a sărit în apărarea lui Busse, susținând că acesta 
nu a putut face mai mult din cauza lipsurilor foarte mari de care suferea Armata a 
IX-a, pe care o conducea. În aceste condiții, Hitler a încercat să dea vina pe trupe, 
Guderian l-a contrat din nou, susținând că trupele și-au făcut datoria sprijinindu-și 
afirmația pe raportul pierderilor suferite de Wehrmacht în decursul ofensivei. Cum 
discuția dintre cei doi risca să degenereze din nou, Guderian a fost scos din sală sub 
un pretext oarecare pentru a se calma. Aceasta a fost ultima dispută violentă între 
Hitler și Guderian deoarece, pe 28 martie, la conducerea Statului Major al OKH era 
numit generalul Hans Krebs43.

Cel de-al doilea aspect al relațiilor dintre Hitler și subalternii săi și al ordinelor 
aberante ale acestuia are în vedere tactica pământului pârjolit. Aceasta era o idee a lui 
Hitler prin care cerea tuturor comandanților militari aflați în zone care nu mai putea 
fi apărate de Wehrmacht să distrugă toate obiectivele militare, civile sau industriale 
pentru ca acestea să nu cadă în mâinile inamicului. „Planul Nero”, plan care specifica 
expres intențiile Führer-ului în privința „tacticii pământului pârjolit”, a fost emis la 
19 martie 1945, iar răspunderea pentru implementarea lui i-a fost încredințată lui 
Albert Speer, ministrul armamentului. Ironia, mai mult decât evidentă, era aceea că, 
până la preluarea funcției de ministru, Speer fusese arhitectul personal al lui Hitler 
și însărcinatul cu proiectarea și construcția marilor edificii care aveau să devină 
simboluri arhitectonice ale Reich-ului milenar. Conștient de absurditatea ordinului, 
Speer a încercat să-l convingă pe Hitler, scriindu-i un lung memorandum, să nu 
pună această decizie în aplicare. Argumentul principal al lui Speer era acela că o 
asemenea acțiune ar lăsa populația civilă fără nici un mijloc de subzistență ceea ce ar 
fi echivalat cu exterminarea fizică. În plus, adăuga demnitarul nazist, „nimeni nu are 
dreptul să ia în considerare ideea de a lega soarta poporului german de propria sa 
soartă” 44. Răspunsul lui Hitler în fața celor afirmate în memorandum era de natură 
a dezvălui felul în care acesta se interesa de soarta celor pe care îi conducea: „Dacă 

43  Antony Beevor, pp. 272-274, Heinz Guderian, pp. 427-428
44  Albert Speer, op. cit. p. 436 și următoarele
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războiul este pierdut atunci și poporul este, de asemenea, pierdut. Nu este necesar 
să ne îngrijorăm de necesitățile vitale ale poporului german. Dimpotrivă, este chiar 
mai important să distrugem noi înșine aceste lucruri. Deoarece națiunea s-a dovedit 
a fi slabă, iar viitorul îi va aparține doar națiunii celei mai puternice din est. Oricum, 
după această luptă, vor supraviețui doar cei inferiori întrucât cei buni vor fi fost deja 
omorâți.”45. Urmarea acestui memorandum, la care Hitler a promis că-i va răspunde 
lui Speer în scris, a fost ridicarea, la 26 martie, a răspunderii încredințate ministrului 
armamentului asupra implementării planului. 

Cu toate acestea, nici Hitler, nici Speer nu erau încă pregătiți de o ruptură 
definitivă a unuia de celălalt. Explicația acestei situații trebuie căutată mai ales în 
modul în care era definită personalitatea fiecăruia dintre protagoniști. În ceea ce-l 
privea pe Hitler, acesta prefera, atât din motive de propagandă, cât și dintr-o motivație 
psihologică, să nu-i demită pe principalii săi colaboratori, ci, mai degrabă, fie să-i 
tragă pe o linie moartă (cazul lui Göring), fie să pună îndepărtarea lor pe seama 
unor probleme de sănătate (cazul lui Guderian). Explicația pentru un asemenea 
comportament se regăsește în aceea că Hitler a rămas, până în ultimul moment al 
vieții sale un obsedat al imaginii, al modului în care era perceput, el și partidul său, de 
către mase. De fapt, imaginea care trebuia întipărită în mintea fiecărui german trebuia 
să reflecte adevărul unei dintre cele mai cunoscute lozinci ale nazismului: „Ein Folk, 
ein Reich, Ein Führer”. Or, o demitere la nivel înalt, fie pe linia partidului, fie pe cea 
a guvernului sau a armatei ar fi putut distruge credința în unitatea de nezdruncinat 
dintre Hitler, conducerea Reich-ului și popor. De partea cealaltă, Speer nu era 
încă pregătit, așa cum el însuși mărturisea, să se despartă de credința sa în forța de 
previziune și în „geniul” lui Hitler și nici de sentimentul de prietenie pe care credea 
că i-l purta Hitler. Din această perspectivă, trebuie luată, cred, cu o doză mare de 
îndoială, capacitatea lui Speer de a duce la sfârșit intenția mărturisită de a atenta la 
viața lui Hitler și a principalilor săi colaboratori din buncăr de la sfârșitul războiului.

Ca atare, când, în seara zilei de 29 martie, Speer revenea în buncăr pentru 
a-i spune lui Hitler că este gata de a executa „Ordinul Nero”, acesta din urmă îl 
reinvestea imediat cu întreaga autoritate ce-i fusese ridicată lui Speer cu câteva zile 
înainte. Nu mai puțin adevărat rămâne și faptul că, după vizitele pe care Speer le-a 
făcut atât pe Frontul de Vest cât și pe cel din Est, el nu a precupețit nici un efort de 
a bloca ducerea la îndeplinire a „tacticii pământului pârjolit” așa cum îi ordonase 
Hitler.

Perioada dintre martie și aprilie, Speer a petrecut-o călătorind de-a lungul 
Reich-ului pentru a vorbi cu gauleiterii și cu comandanții militari în încercarea de a 
bloca planurile lui Hitler. Pe 20 aprilie, era prezent la Berlin, la ziua Führer-ului, dată 
la care își lua și rămas bun de la acesta. Totuși, nemulțumit de această rupere bruscă 
de cel care îl considerase – și pe care îl considerase – multă vreme prieten și „tovarăș 
artist”, Speer se înapoia în buncăr pe 23 aprilie, cu dorința expresă de a-i mărturisi 
45  Ibidem, p. 440
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lui Hitler că i-a sabotat ordinele privind „Planul Nero”.  Hitler a primit vestea fără a 
avea vreo reacție, ca și cum era vorba despre o problemă îndepărtată și fără prea mare 
importanță46. În cele din urmă, în dimineața zilei de 24 aprilie, Speer părăsea definitiv 
buncărul și pe cel căruia îi dăruise o bună parte a vieții sale.

Pe 20 aprilie, era ziua de naștere a lui Hitler, zi sărbătorită cu mult fast în 
perioada de început a celui de-al Treilea Reich. În 1945, cu această ocazie au venit 
să-și prezinte omagiile toți înalții demnitari ai Germaniei naziste, dar atmosfera era 
departe de a fi una de sărbătoare. Majoritatea celor prezenți au rămas șocați de felul 
în care arăta Hitler care era departe de omul pe care îl cunoscuseră a cărui energie și 
putere de a controla masele devenise proverbială. Nu mai rămăsese nimic din toate 
acestea. Führer-ul, măcinat de boală, se prăbușise fizic și părea un om sfârșit. Chiar 
și așa, în timpul întâlnirii, Hitler a încercat să păstreze în sufletul subalternilor săi 
dorința de a lupta până la sfârșit și speranța în victoria finală a Germaniei, afirmând 
că, în cadrul luptei pentru Berlin, Armata Roșie urma să sufere cea mai dezastruoasă 
înfrângere. Era, însă, prea târziu, cei mai mulți dintre cei prezenți fiind mult mai 
preocupați de alte probleme. Unii, cum era cazul lui Göring, încercau să-și pună viața 
și avutul la adăpost, alții, așa cum făcea Himmler, încercând să negocieze cu Aliații, 
toate acestea fiind făcute în cel mai mare secret, deoarece, chiar și în acele ultime 
clipe, autoritatea lui Hitler era încă de necontestat. La terminarea întâlnirii, Führer-ul 
și-a luat un rămas bun călduros de la amiralul Dönitz, care urma să preia comanda în 
nordul Germaniei, dar l-a tratat cu răceală pe Göring, când acesta a afirmat că se duce 
să pregătească rezistența în Bavaria47. 

În ziua următoare, venea ordinul care îi cerea obergruppenführer-ului Steiner să 
pornească un atac de salvare a Berlinului, iar pe 22, la aflarea veștii că atacul așteptat 
cu atâta nerăbdare nu a mai avut loc, criza lui Hitler și declarațiile făcute de acesta în 
legătură cu intențiile sale viitoare. Acestea aveau să aibă o importanță deosebită atât 
din punctul de vedere al lui Hitler, cât și din cel al unora dintre principalii săi acoliți. 

O primă decizie îi privea pe cei doi șefi ai OKW, Keitel și Jodl, care primeau 
ordin să părăsească Berlinul pentru a putea prelua comanda trupelor care mai erau 
disponibile. Când Jodl îl întreba în ce măsură va mai putea conduce operațiile militare 
fără principalii săi comandanți, Hitler îi răspundea că Göring va putea prelua comanda 
din Bavaria unde se afla48. Un al doilea important demnitar nazist, Himmler, primea 
informații de primă mână despre criza lui Hitler, imediat ce aceasta a avut loc, de la 
reprezentantul său în buncăr, gruppenführer-ul Hermann Fegelein. Himmler, care se 
afla la Hohenlychen, puțin la nord de Berlin, nu a avut nici o reacție, cu atât mai mult 
cu cât, la sugestiile repetate ale unuia dintre adjuncții săi, brigadeführer-ul Walter 
Schellenberg, el inițiase deja negocieri cu reprezentatul Crucii Roșii Internaționale, 
contele Bernadotte. 

A doua decizie pe care Hitler avea să o ia în acele ultime zile ale vieții sale îl 
46  Albert Speer, op. cit., p. 480
47  Antony Beevor, op. cit., p. 424
48  William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, Simon&Schuster Publisher, New York, 1990, p. 999
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privea pe Hermann Göring. Acesta afla, a doua zi, pe 23 aprilie, de la șeful său de 
stat-major, generalul Karl Koller, despre cele petrecute în buncăr. Koller, care nu se 
afla de față când s-a produs criza lui Hitler și ale cărui informații nu erau directe, i-a 
relatat lui Göring, via Jodl49, afirmația făcută de Führer că, în cazul în care se vor 
deschide negocieri cu Aliații, Reichsmarschall-ul era mult mai calificat decât Hitler 
însuși să poarte aceste negocieri. În urma acestor informații, Göring, care își dorea 
enorm să ajungă la conducerea Reich-ului și care fusese numit, prin decretul din 29 
iunie 1941, succesor desemnat al lui Hitler, îi trimitea acestuia din urmă o telegramă 
prin care îi cerea să preia deplina conducere a Reich-ului. Telegrama mai conținea 
și o oră limită până la care Göring avea să aștepte confirmarea Führer-ului. Dacă 
aceasta nu venea, Göring se considera îndreptățit să preia conducerea Reich-ului în 
baza incapacității lui Hitler de a mai conduce destinele Germaniei. 

Telegrama lui Göring, primită la Cartierul General al lui Hitler din Berlin în 
seara zilei de 23 aprilie, avea să stârnească o nouă criză de furie din partea lui Hitler. 
Speer, care era de față, scria că Hitler a început să declame, ca și cum ar fi fost singur, 
că știa de faptul că Göring era puturos, corupt și de mulți ani dependent de droguri. 
Afirmația în sine avea să îl mire în mod deosebit pe Speer din cauza faptului că, 
știind toate acestea de mult timp, Hitler nu luase nici o măsură la adresa lui Göring50. 
Calmându-se după criza de furie, Hitler îi ordona lui Bormann să scrie o telegramă 
adresată lui Göring prin care să i se comunice că era destituit din toate funcțiile și că 
avea să fie pus sub arest în urma acuzației de trădare. Deciziile lui Hitler aveau să fie 
îndeplinite de un detașament SS care se afla la Berchtesgaden și care urma să-l ia în 
custodie pe mareșalul Reich-ului. 

Pe 25 aprilie, avea loc un mare eveniment din istoria războiului: Armata Roșie 
se întâlnea, pe Elba, cu armata SUA încheind astfel operația de tăiere în două a 
Germaniei. În ziua următoare, și drept consecință a demiterii lui Göring, Hitler îl 
chema la Berlin pe generalul von Greim pe care îl numea la conducerea Luftwaffe. 
Acesta venea însoțit de singura femeie pe care Hitler o decorase cu Crucea de 
Fier, pilotul de teste Hanna Reitsch. Aceasta avea să asiste la două dintre ultimele 
evenimente notabile petrecute în buncăr: fuga gruppenführer-ului Fegelein și trădarea 
lui Himmler. Reitsch povestește51 cum în urma dispariției, pe 26 aprilie, din buncăr a 
lui Fegelein, Hitler a dat dispoziții ca acesta să fie căutat. Pe 27 aprilie Fegelein era 
găsit și adus în buncăr. Era acuzat de trădare, degradat și pus sub arest.

Cea de-a treia decizie îl privea pe Himmler. Reichsführer-ul SS se întâlnise, 
în seara de 23 aprilie, cu contele Bernadotte căruia îi cerea să ia legătura cu Aliații 
și să obțină o încetare a focului pe Frontul de Vest, promițându-i în schimb că toți 
prizonierii scandinavi aveau să fie trimiși în Suedia. Nimeni din lume, în afară 
de Himmler însuși, nu putea crede vreo clipă că Aliații ar fi putut da atenție unei 
49  Ibidem, p. 1000
50  Albert Speer, op. cit., p. 483
51  World War II: Adolf Hitler: “The Last Days in Hitler’s Air Raid Shelter” Hanna Reitsch Interrogation, http://
www.paperlessarchives.com, p. 5
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asemenea propuneri. Cu toate acestea, Himmler era convins că, după război, el avea 
să devină omul indispensabil Aliaților, fiind singurul în măsură, ca șef al SS, să țină 
în frâu posibilele revolte ale populației germane. Toate acestea aveau să fie făcute 
publice în ziua de 28 aprilie de către Radio Stockholm, transmisie ce avea să fie 
recepționată și în buncăr. Inițial de necrezut, „credinciosul Heinrich”, cum era numit 
Himmler, nu ar fi fost capabil de un asemenea gest, știrea a fost confirmată, seara, de 
către Reuters. Întreaga populație a buncărului a fost cuprinsă de mânie și disperare 
la auzul știrii, dar cel mai tare s-a manifestat Hitler însuși, „urlând ca un nebun”52. În 
urma acțiunii lui Himmler, sentința de execuție în cazul lui Fegelein avea să fie dusă 
la îndeplinire pe 28 aprilie. În ceea ce-l privea pe Himmler, acesta avea să fie și el, ca 
și Göring, scos din toate funcțiile, exclus din partid și condamnat ca trădător. Pentru 
ca Himmler să nu scape, Hitler le ordona lui von Greim și lui Reitsch să părăsească 
încă în acea seară buncărul și să-i ducă la îndeplinire ordinele: „Un trădător nu va 
deveni niciodată succesorul meu ca Führer!”53. 

Dar ziua de 28 aprilie avea să mai aducă și alte evenimente la fel de 
importante. Astfel, de dimineață Hitler îi adresa lui Keitel mai multe întrebări despre 
situația trupelor despre care el credea că sunt în curs de a lansa o contraofensivă de 
despresurare a orașului. Dorea să știe: ce se întâmpla cu armata lui Heinrici?, unde 
era Wenck?, ce se întâmpla cu Armata a IX-a?, când urma să aibă loc joncțiunea 
dintre armata lui Wenck și Armata a IX-a?54. 

Toate aceste întrebări puteau primi răspunsuri favorabile doar în lumea 
fantasmagorică în care trăia Hitler. Nici unul dintre actorii despre care dorea să 
capete informații nu puteau emite pretenții de ofensivă, abia reușind să se descurce 
cu retragerea din fața Armatei Roșii. De altfel, în timpul nopții de 29 spre 30 aprilie, 
venea și răspunsul de la Keitel care era fără echivoc: nici una dintre forțele de care se 
interesase Hitler nu putea veni în ajutorul Berlinului.

Trădarea lui Himmler a părut a fi ultima picătură pe care o mai putea suporta 
Hitler. Cu Armata Roșie la doar câteva blocuri distanță de buncăr, fără nici o speranță 
de a sparge încercuirea, Hitler a luat ultimele sale decizii: redactarea testamentului 
său politic și a celui personal și căsătoria cu Eva Braun, cea care îi fusese mult timp 
alături și care se decisese să moară alături de el. 

Pe 30 aprilie, după ora 15, Hitler și Eva Braun se sinucideau în buncărul de 
sub Cancelaria Reich-ului. Dispariția lui Hitler, chiar dacă nu punea imediat punct 
războiului, făcea acest lucru mult mai ușor de realizat. Într-adevăr, cei doi succesori 
desemnați de Hitler – amiralul Dönitz, ca șef al statului, și Joseph Goebbels în funcția 
de cancelar – urmau să adopte atitudini diferite în primele zile ale lunii mai. 

În ceea ce-l privea pe Goebbels, acesta l-a trimis, încă din noaptea de 30 
aprilie, pe generalul Krebs, un bun vorbitor de rusă, să trateze cu generalul Ciuikov, 
comandantul trupelor sovietice care operau în Berlin. Goebbels cerea un drept de 
52  Ibidem, p. 15
53  Antony Beevor, op. cit., p. 556, apud Hugh Trevor-Roper, The Last Day of Hitler, London, 1995
54  William L. Shirer, op. cit., p. 1005
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liberă trecere pentru a putea ajunge la Dönitz, promițând în schimb capitularea 
imediată a Berlinului. Krebs i-a spus lui Ciuikov că Hitler se sinucisese și că dorea 
să negocieze un armistițiu. Ciuikov l-a informat despre moartea lui Hitler pe Jukov, 
superiorul lui direct, care, la rândul lui l-a sunat pe Stalin. Stalin a interzis orice 
negociere și a cerut capitularea necondiționată. Răspunsul i-a fost transmis lui Krebs 
care l-a informat pe Goebbels. Dându-și seama că nu mai avea nici o șansă de scăpare 
Goebbels și-a lăsat soția să-i omoare pe cei șase copii ai lor după care s-au sinucis. 
A doua zi, pe 2 mai, generalul Weidling, comandantul apărării Berlinului, anunța 
capitularea necondiționată a orașului.

Dönitz a mai rezistat câteva zile doar în ideea de a permite cât mai multor 
militari și civili germani să scape de sub urmărirea Armatei Roșii și să se predea 
Aliaților occidentali. Se mai dădeau lupte în Delta Vistulei, în Curlandia și în jurul 
orașului Praga unde Grupul de Armate Centru comandat de feldmareșalul Schörner 
ținea piept atacului a trei fronturi sovietice55. 

În dimineața zilei de 7 mai, Jodl, în numele lui Dönitz semna ordinul de 
predare al Wehrmacht-ului la Cartierul General al lui Eisenhower din Reims. Chiar 
dacă vestea s-a răspândit rapid, Stalin n-a fost de acord cu o astfel de încheiere a 
războiului și a cerut ca semnarea actelor de capitulare să se facă în fața trupelor 
sovietice din Berlin. La miezul nopții dintre 8 spre 9 mai delegația sovietică și cea a 
Aliaților occidentali primea delegația germană condusă de feldmareșalul Keitel care 
a semnat capitularea necondiționată a Germaniei. În Europa, cel de-al Doilea Război 
Mondial lua sfârșit!
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